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  شرح العمدة يف الفقه لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  رب يسر وأعن

الذي احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى احلمد هللا العليم احلكيم الغفور الرحيم العظيم احلليم اجلواد الكرمي 
عم بريته فضله العميم ووسع خليقته إحسانه القدمي وهدى صفوته إىل صراطه املستقيم وهنج شرعته على املنهج 
القومي ووسع كل شيء رمحة وعلما على اإلمجال والتقسيم ودبر كل شيء قدرة وحكما بالتقدير والتعليم ووسع 

أمحده محدا يكافئ نعمه ويوايف مزيد التكرمي كرسيه السموات واألرض وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم وأشهد أن حممدا عبده 

ورسوله أرسله باآليات والذكر احلكيم ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى به من اجلهل الصميم 
  ه وعلى آله أفضل صالة وتسليم صلى اله علي

أما بعد فقد تكررت مسألة بعض أصحابنا وصدقت رغبته يف شرح كتاب العمدة تأليف اإلمام األوحد شيخ 
اإلسالم أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي رضي اهللا عنه وأرضاه وجعل أعلى الفردوس متبوءه 

الئلها ويفرع قواعدها ويتم مقاصدها متوسطا بني اإلجياز واإلطناب ومثواه شرحا يفسر مسائلها ويقرب د
واإلخالل واإلسهاب فاستخرت اهللا تعاىل وأمجعت ذلك راجيا من اهللا سبحانه حتقيق حممود األمل وإخالص صاحل 

قي إال باهللا عليه العمل واإلعانة على اإلبانة واهلداية إىل الدارية وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وما توفي
  توكلت وإليه أنيب 

  كتاب الطهارة

  باب أحكام املياه 
  خلق املاء طهورا يطهر من األحداث والنجاسات  ٨مسألة 

الطهور هو ما يتطهر به مثل الفطور والسحور والوجور فأما الطهور فمصدر طهر الشيء وطهر طهارة وطهرا 
كذلك قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سئل عن ماء البحر هو وطهورا ليس الطهور هو الطاهر وال مبالغة فيه و

الطهور ماؤه احلل ميته وقال جعلت لنا األرض مسجدا وطهورا أي مطهرة وهذه صفة للماء دون غريه من املائعات 
هي فلذلك طهر غريه ودفع النجاسة عن نفسه واحلدث هو معىن يقوم بالبدن متتنع معه الصالة والطواف والنجاسة 

أعيان مستخبثة يف الشرع ميتنع املصلي من استصحاهبا وهي يف األصل مصدر جنس الشيء ينجس جناسة فهو جنس 
ويقال جنس الشيء ينجس جنسا مث مسي الشيء النجس جناسة وجنسا فال يثىن وال جيمع إال أن يريد األنواع واملاء 

  وينزل عليكم من  ٨ماء طهورا وقوله تعاىل وأنزلنا من السماء  ٨يطهر من احلدث والنجاسة لقوله تعاىل 



فلم جتدوا ماء فتيمموا وتطهر النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٨السماء ماء ليطهركم به وقوله يف آية الوضوء  - ٨
  وأصحابه باملاء مشهور وأمجعت األمة على ذلك 

  مسألة

  وال حتصل الطهارة مبائع غريه 
 تعاىل أمر بالتيمم عند عدم املاء وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الصعيد أما طهارة احلدث فهي كاالمجاع الن اهللا

الطيب طهور املسلم إذا مل جيد املاء عشر سنني إال يف النبيذ نبيذ التمر فإن بعض العلماء أجاز الوضوء به يف اجلملة 
لقي اجلن فقال أمعك ماء قلت على تفصيل هلم ملا روى ابن مسعود قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة 

ال قال فما يف هذه االداوة قلت نبيذ قال أرنيها مترة طيبة وماء طهور فتوضأ مث صلى رواه اإلمام أمحد وابن ماجة 
وأبو داود والترمذي وهذا احلديث قد ضعفه مجاعة من احلفاظ مث إن صح فلعله كان ماء قد طرح فيه مترات تزيل 

  طيبة وماء طهور مث هو منسوخ بآية ملوحته بدليل قوله مترة 

املائدة اليت فرض فيها اليمم عند عدم املاء فإن قصة اجلن كانت مبكة يف أول اإلسالم وأما جناسة اخلبث فعنه ما يدل 
على أن تزال بكل مائع طاهر يزيل كاخلل وحنوه وهو قول أيب حنيفة الن املقصود هو زوال النجاسة ولذلك حيصل 

فعل اجملنون وبدون النية وظاهر املذهب كما ذكره الشيخ الن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بصوب الغمام وب
باملاء يف حديث األعرايب الذي بال يف املسجد ويف دم احليض وغسل آنية اجملوس والن الطهارة باملاء جيوز أن تكون 

عماق مع أنه ليس له يف نفسه طعم وال لون تعبدا فال يلحق به غريه كطهارة احلدث والن املاء ألطف وأنفذ يف األ
وال ريح يبقى بعد زوال النجاسة وهو خملوق للطهارة دون غريه من املائعات فإهنا خلقت لآلكل وللدهان وغري 
ذلك وأعمها وجودا وهو طهور يدفع النجاسة عن نفسه وال يتنجس يف وروده عليها إىل غري ذلك من الصفات 

  حلاق غريه به اليت اختص هبا فال جيوز إ

  مسألة فإذا بلغ املاء قلتني أو كان جاريا مل ينجسه شيء إال ما غري لونه

  أو طعمه أو رحيه وما سوى ذلك يتنجس مبخالطته النجاسة 
أما املاء الدائم فظاهر املذهب أنه ال يتنجس بوقوع النجاسة فيه إذا كان كثريا إال أن يظهر فيه طعم النجاسة أو 

  وأن القليل ينجس لوهنا أو رحيها 

باملالقاة وعنه رواية أخرى أن اجلميع ال ينجس إال بالتغري ملا روى أبو سعيد اخلدري قال قيل يا رسول اهللا أنتوضأ 
من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها احليض وحلوم الكالب والننت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املاء طهورا 

يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها حمائض النساء وحلوم الكالب وعذر ال ينجسه شيء ويف رواية أنه 
الناس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املاء طهور ال ينجسه شيء رواه أمحد وأبو داود والترمذي وقال 

  حديث حسن قال اإلمام أمحد هو حديث صحيح 
ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يسأل عن املاء يكون يف والصحيح األول ملا روى عبداهللا بن عمر قال مسع

  الفال من األرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث 



رواه االئمة اخلمسة ولفظ ابن ماجة وأمحد يف رواية مل ينجسه شيء قال الترمذي حديث حسن فلو كان القليل ال 
يتنجس مل يكن لتقديره فائدة وصح عنه أنه صلى اهللا عليه و سلم هنى عن البول يف املاء الدائم مث حيمل اخلبث وال 

االغتسال منه وهنى عن اغتسال اجلنب فيه وأمر املستيقظ من نوم الليل أال يغمس يده فيه وأمر بإراقة اإلناء من 
نه لقلته قد تبقى النجاسة فيه غري مستهلكة ولوغ الكلب فيه وهذا كله يدل على أن القليل تؤثر فيه النجاسة وال

فيفضي استعماله إىل استعماهلا وقوله صلى اهللا عليه و سلم ال ينجسه شيء يريد واهللا أعلم أن ذات املاء ال تنقلب 
 جنسة باملالقاة فرقا بينه وبني املائعات حيث تنقلب جنسة بوقوع النجاسة فيها النه طهور يطهر غريه فنفسه أوىل فأما

إذا تغري بالنجاسة فإمنا حرم استعماله كما حيرم استعمال الثوب امللطخ بالدم والبول فإذا زال التغري كان كزوال 
  النجاسة عن الثوب وهلذا السبب كان سائر املائعات غري املاء 

اء وعنه اعتبارها ينجس بوقوع النجاسة فيه قليال كان أو كثريا يف املشهور من املذهب وعنه اعتبار القلتني فيها كامل
فيما أصله املاء منها كخل التمر دون ما ليس أصله املاء كالعصري وحد الكثري هو القلتان يف مجيع النجاسات على 

إحدى الروايتني كما ذكره الشيخ واختاره أبو اخلطاب وابن عقيل وأكثر متأخري أصحابنا على ظاهر حديث ابن 
مي والعذرة الرطبة خاصة ينجسان املاء إال أن يكون مما ال ميكن نزحه عمر والرواية االخرى أن البول من اآلد

كاملصانع اليت بطريق مكة وأكثر نصوص أمحد على هذا وهو قول أكثر املتقدمني من أصحابنا ملا روى أبو هريرة 
جيري مث يغتسل فيه رضي اهللا عنه أن الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال 

  رواه اجلماعة وقال اخلالل وجدنا 

باسناد صحيح عن علي أنه سئل عن صيب بال يف بئر فأمرهم أن ينزحوها وأما املاء اجلاري فعن أمحد ما يدل على 
 روايتني إحدامها أنه كالدائم إذا كانت عني النجاسة يف جريه منه تبلغ قلتني ومل تتغري فهي طاهرة وإن نقصت عنها

فهي جنسه وإن كانت النجاسة واقعة بكل جرية متر عليها ومل تتغري إن بلغت قلتني فهي طاهرة وإال فهي جنسة 
واجلرية ما حتاذي النجاسة من فوقها وحتتها وعن ميينها وعن مشاهلا ما بني جانيب النهر فأما ما أمامها فهو طاهر الهنا مل 

إن اجتمعت اجلريات كلها وفيها جرية طاهرة تبلغ قلتني فاجلميع طاهر تلحقه وكذلك ما وراءها الهنا مل تصل اليه و
ما مل يتغري وإال فهو جنس يف املشهور وعلى قولنا إن ضم القليل إىل القليل أو الكثري النجس يوجب طهارة اجلميع 

  إذا زال التغري فهنا كذلك 
منه فهو طاهر النه ماء واحد وقال السامري إن  وقال ابن عقيل مىت بلغ اجملموع هنا قلتني وكانت النجاسة يف جرية

  كانت اجلرية اليت فيها النجاسة قلتني أو جمموع املتقدم واملتأخر قلتني فهو طاهر وإال فال 
وهذه الرواية اختيار القاضي ومجهور اصحابنا لعموم حديث القلتني وقياسا للجاري على الدائم والرواية االخرى 

  التغري قليال كان أو كثريا اختاره الشيخ وغريه وهو أظهر الن النيب صلى اهللا أن اجلاري ال ينجس إال ب

عليه وسلم قال ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه ويف لفظ يتوضأ منه ومفهومه جواز ذلك يف اجلاري 
 اجلاري وإن استدبر مطلقا وكذلك قوله ال يغتسل احدكم يف املاء الدائم وهو جنب ومفهومه جواز االغتسال يف

اجلرية وكذلك هنيه صلى اهللا عليه و سلم أن يبال يف الراكد ومفهومه اإلذن يف البول يف املاء اجلاري ولو ينجسه مل 
يأذن فيه وكذلك حديث بئر بضاعة عام ومفهوم حديث القلتني ال يعارض هذا الن قوله إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل 

القلتني خبالف ذلك وإذا فرقنا بني جاريه وواقفه حصلت املخالفة ال سيما وسبب  اخلبث دليل على أن ما دون



احلديث هو السؤال عن املاء الراكد والن القليل الواقف إمنا ينجس واهللا أعلم لضعفه عن استهالك النجاسة 
  واجلاري لقوة جريانه حييلها ويدفعها إذا ورد عليها فكان كالكثري 

  مسألة

ب مائة ومثانية أرطال بالدمشقي القلة هي اجلب واخلابية مسيت بذلك الهنا تقل باليد والتقدير بقالل والقلتان ما قار
  هجر هكذا رواه الشافعي والدارقطين يف حديث مرسل إذا بلغ املاء قلتني بقالل هجر 

صلى اهللا عليه و  وهي قالل معروفة عندهم كانوا يعتربون هبا االشياء وهي أكثر القالل وأشهرها على عهد النيب
سلم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث املعراج مث رفعت يل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا 
ورقها مثل أذان الفيلة وأما قالل هجر فقال ابن جريج رأيت قالل هجر فرأيت القلة منها تسع قربتني أو قربتني 

ه نصفا النه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكر فصارت القلتان مخس قرب وشياء فأثبتنا الشيء احتياطا وجعلنا
بقرب احلجاز وقرب احلجاز كبار معلومة تسع القربة منها حنو مائة رطل كذا نقله الذين حددوا املاء بالقرب وإمنا 

هاء تسعون مثقاال يقال ذلك بعد التجربة فصارت القلتان مخسمائة رطل بالعراقي ورطل العراق الذي يعترب به الفق
فيكون مائة ومثانية وعشرين درمها وأربعة أسباع درهم فإذا حسبت ذلك برطل دمشق وهو ستمائة درهم كانت 

  القلتان مائة وسبعة أرطال وسبع رطل 
  وعنه رواية أخرى أهنا أربعمائة رطل الن حيىي بن عقيل قال رأيت 

الثاين إمنا أخرب عن ظن وهذا التحديد تقريب يف الصحيح  قالل هجر وأظن كل قلة تأخذ قربتني واالول أحوط فإن
من الوجهني وقيل من الروايتني فلو نقص املاء نقصا يسريا مل يؤثر الن تقدير القالل بالقرب إمنا كان عن رأي 

وحساب يقبل الزيادة والنقص وتقدير القرب باالرطال تقريب فإن القرب وغريها من أوعية املاء ال تكاد تتساوى 
على التحقيق إذ ال يقصد كيل املاء ووزنه غالبا يف تطهري املاء فإذا كان املاء كثريا يبلغ قلتني فإمنا ينجس بالتغري فإذا 

زال التغري طهر الن احلكم إذا ثبت بعلة زال بزواهلا كاخلمر إذا زالت عنه الشدة املسكرة صار حالال طاهرا أو 
اشياء أحدها ان يزول بنفسه فيطهر يف أصح الروايتني والثانية ال يطهر كالثوب النجس إذا غسل طهر وذلك بثالثة 

الن النجاسة حباهلا مل تزل ومل تستهلك والصحيح االول الهنا تستهلك مبرور الزمان عليها الثاين أن ينزح املاء ويزول 
ني كان حينئذ جنسا باملالقاة تغريه وهو قلتان فصاعدا الن بالنزح زالت النجاسة فإن مل يزل تغريه حىت نقص عن القلت

فال يطهر بزوال تغريه بعد ذلك الثالث أن يضم اليه قلتا ماء طهور مجلة أو متتابعا حبسب العادة بصب او إجراء من 
عني أو هنر أو نبع ويزول تغريه فيطهر سواء اختلط املاء ان أو مل خيتلطا بأن يكون أحدمها صافيا واآلخر كدرا الهنما 

إىل مائع جنس ومل يغريمها كان اجلميع طاهرا كما لو أضيفتا إىل مخر أو دم وأما املاء القليل فسواء كان  قلتان أضيفتا
  متغريا أو مل يكن ال يطهر حىت يضم إليه قلتا ماء طهور ويزول تغريه الن جناسته تكون مبالقاة القليل للنجاسة 

رد عليه فأما إن أضيف إىل الكثري املتغري أو اىل القليل ما فإذا كان املضاف إليه كثريا دفع النجاسة عن نفسه وعما ي
دون القلتني وزال تغريه مل يطهر يف ظاهر املذهب وقيل يطهر فيهما وقيل يطهر يف الصورة االوىل دون الثانية فاما إن 

  طرح فيه تراب فقطع تغريه مل يطهر وال جيب غسل جوانب النهر يف أصح الروايتني 
  فصل 



ض املاء الكثري بالنجاسة مل تنجس بقيته إذا بلغ قلتني يف أصح الوجهني وقال ابن عقيل ينجس النه ماء فإن تغري بع
واحد وإذا مل يتغري املاء الكثري بالنجاسة وكانت مستهلكة فيه كالبول واخلمر جاز استعمال مجيعه ومل جيب أن يبقى 

فت منه يف إناء فهو طهور وإن كان أكثر من قلتني جاز قدرها وإن كانت النجاسة قائمة فيه وهو قدر القلتني فاغتر
التناول من مجيع جوانبه سواء كان بينه وبني النجاسة قلتان أو ال وسواء يف جناسته ما يدركه الطرف وما ال يدركه 
طها إذا تيقن وصوله إىل املاء يف املشهور من املذهب ولو سقطت عذرة أو قطعة ميتة يف ماء يسري فانتضح منه بسقو

  شيء فهو جنس وإذا شك هل ما وقعت فيه النجاسة قلتان أو انقص فهو جنس يف أصح الوجهني 

  مسألة 
  وإن طبخ يف املاء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على امسه أو استعمل يف رفع حدث سلب طهوريته 

امسا وأما اذا خالطه فغلب على  أما اذا طبخ فيه كماء الباقلي املغلي فإنه قد صار أدما ومرقة ليس مباء حقيقة وال
امسه أما بأن سلب املاء رقته وجريانه فتصري صبغا وحربا إن كان كثيفا او تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء املاء إن كان 
لطيفا حىت يقال حل فيه ماء أو ماء ورد فيه ماء فهذا مل تنف فيه حقيقة وال امسا وإن غري طعمه أو لونه أو رحيه سلبه 

  أيضا يف أشهر الروايتني ألنه ليس مباء مطلق التطهري 
والرواية االخرى هو باق على تطهريه وكذلك على هذه أن غري صفاته الثالث يف أشهر الطريقني وعنه أنه طهور 

إذا مل جيد املطلق هكذا حكى بعض أصحابنا ثالث روايات وحكى السامري طريقني أحدمها أن الروايتني على 
الروايتني فيما إذا عدم املاء املطلق فقط وهي طريقة ابن أيب موسى وعلى االوىل يف التغري اليسري  اإلطالق والثانية أن
  ثالثة أوجه أحدها 

  انه كالكثري والثاين يف الفرق بني الرائحة وغريها والثالث العفو عنه مطلقا وهو اصح 

  فصل

املتغري بالطحلب وورق األشجار املنجابة فيه وما  فأما إن تغري مبا ال ميكن صونه عنه فهو باق على طهوريته كاملاء
حيمله املد من الغثاء وما ينبت فيه وكذلك ان تغري بطول مكثه وكذلك ما تغري مبجاريه كالقار والنفط الن هذا 
ذه التغري ال ميكن صون املاء عنه وهو من فعل اهللا ابتداء فأشبه التغري الذي خلق اهللا عليه املاء حىت لو طرحت فيه ه

االشياء عمدا سلبته التطهري إال امللح املنعقد من املاء النه ماء فهو كذوب الثلج والربد ويف التراب وجهان لكونه 
  طهورا يف اجلملة 

وإن تغري بطاهر ال خيالطه كاخلشب واالدهان وقطع الكافور فهو باق على طهوريته يف اشهر الوجهني وال أثر ملا غري 
ثل ان يكون على بدن املغتسل زعفران أو سدر أو خطمي فتغري به الن النيب صلى اهللا عليه و املاء يف حمل التطهري م

  سلم أمر بغسل احملرم وغسل ابنته مباء وسدر وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل مباء وسدر والن هذا تدعو اليه احلاجة 

  فصل 
قال جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وأما املستعمل يف رفع احلدث فهو طاهر يف ظاهر املذهب ملا روى جابر

  وأا مريض ال أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي متفق عليه 
ويف الصحيح أيضا عن املسور بن خمرمه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه 



طهارته ما روى اجلماعة عن أيب هريرة قال والن بدن احملدث طاهر فال ينجس املاء مبالقاته كسائر الطاهرات ودليل 
لقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا جنب فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت مث جئت وهو قاعد فقال أين 

كنت يا أبا هريرة فقال كنت جنبا فقال سبحان اهللا إن املؤمن ال ينجس وهو مع طهارته غري مطهر يف املشهور أيضا 
  رة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب قالوا يا أبا ملا روى أبو هري

هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناوال رواه مسلم ولو كان الغسل فيه جيزئ وال يغري املاء مل ينه عنه وألن الصحابة ما 
وضوئهم ولو كانت مطهرة جلمعوها وألنه مستعمل زالوا تضيق هبم املياه يف اسفارهم فيتوضؤون وال جيمعون مياه 

إلزالة مانع من الصالة فانتقل حكم املنع إليه كاملستعمل يف إزالة النجاسة وما دام املاء جيري على بدن املغتسل 
  وعضو املتوضئ على وجه االتصال فليس مبستعمل حىت ينفصل 
شعر رأسه على ملعة من بدنه أو ميسح احملدث رأسه فإن انتقل من عضو إىل عضو ال يتصل به مثل أن يعصر اجلنب 

ببل يده بعد غسلها فهو مستعمل يف إحدى الروايتني كما لو انفصل اىل غري حمل التطهري مثل أن ميسح رأسه ببل 
يأخذه من حليته أو يعصر شعره يف كفه مث يرده على اللمعة ويف االخرى ليس مبستعمل وهو أصح ملا روت الربيع 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح رأسه مبا بقي من وضوئه يف يديه رواه امحد وأبو داود وعن ابن بنت معوذ 
عباس قال اغتسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جنابة فلما خرج رأى ملعة على منكبه االيسر مل يصبها املاء 

  فعصر شعره عليها رواه امحد وابن ماجة 

اضع التطهري فأشبه انتقاله إىل حمل متصل وإن اغتمس اجلنب يف ماء يسري بنية الطهارة والنه ما زال يتنقل يف مو
صار املاء مستعمال ومل يرتفع حدثه لنهي النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك والنهي يقتضي الفساد وهل يصري 

االول وصار هنا مستعمال  مستعمال بانفصاله أول جزء منه أو مبالقاة اول جزء منه على وجهني انسبهما بكالمه
قبل انفصال مجيع البدن خبالف ما إذا اغتسل ال يصري حىت ينفصل كما أن املاء إذا ورد على النجاسة مل ينجس حىت 

ينفصل وإذا وردت على قليله جنسته ولو مل ينو االغتسال حىت انغمس كان كمن صب عليه املاء فترتفع اجلنابة 
ال يرتفع إال عن أول جزء منفصل وإذا غمس املتوضئ يده يف اإلناء بعد غسل ويصري مستعمال يف وجه ويف وجه 

  وجهه ومل ينو غسلها فيه مل يصر 

مستعمال وقيل يصري مستعمال كما لو اغترف هبا اجلنب بعد النية والصحيح االول الن عبد اهللا بن زيد ملا توضأ 
ء بعد غسل وجهه وقال هكذا كان يتوضأ رسول اهللا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغترف بيده من اإلنا

صلى اهللا عليه و سلم وكذلك اجلنب يف رواية والرواية االخرى الفرق للعسر واملشقة يف الوضوء والن االثر جاء 
  فيه وإذا كان االنغماس يف ماء كثري مل يغريه كالنجاسة واوىل 

  مجع إىل مثله حىت بلغ قلتني ال يصري طهورا يف ظاهر املذهب ولو مجع حىت بلغ قلتني كان كاملاء القليل النجس إذا 

  فصل

فأما املستعمل يف طهر مستحب كغسل اجلمعة وجتديد الوضوء فهو طهور يف أظهر الروايتني النه مل يزل مانعا ويف 
جيوز حىت االخرى هو غري مطهر النه مستعمل يف طهارة شرعية فأشبه االول وعلى هذا إذا قلنا إن وطء الذمية ال 

تغتسل من احليض وهو إحدى الروايتني فاغتسلت كان ذلك املاء مستعمال النه أزال املانع وقيل ال يكون مستعمال 



  النه ليس بعبادة 
وإذا غسل رأسه بدال عن املسح ففي املسألة وجهان فأما فضل الطهور وهو ما تبقى يف اإلناء فهو طهور سواء كان 

  روى املتطهر رجال أو امرأة ملا 

ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم من صحفة فأراد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
يتوضأ منه فقلت يا رسول اهللا إين كنت جنبا فقال إن املاء ال جينب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح لكن 

  وضوء وال غسل يف أشهر الروايتني  إذا خلت بالطهارة منه امرأة مل جيز للرجل أن يتطهر به يف
ملا روى احلكم بن عمرو الغفاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة رواه 

  اخلمسة وقال الترمذي هذا 

وحيمل  حديث حسن قال أمحد أكثر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون إذا خلت باملاء فال يتوضأ منه
توضؤ النيب صلى اهللا عليه و سلم بفضل وضوء ميمونه على أهنا مل ختل به توفيقا بني احلديثني وإن تعارضا فحديث 
املنع أوىل النه حاضر والنه ناقل عن االصل فيكون أوىل من املبقي على االصل الن االصل احلل فاحلضر بعده فإن 

  قبل احلظر لزم مرة واحدة  كان احلل بعده لزم البعد مرتني وإن كان احلل
واخللوة ال يشاركها الرجل سواء شاهدها او مل يشاهدها يف إحدى الروايتني لعموم احلديث خصص منه حال 

  املشاركة لقول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد ختتلف 

جس اغتسال مجعيا هي هكذا وأنت هكذا فإذا خلت به فال أيدينا فيه من اجلنابة متفق عليه وقال عبد اهللا بن سر
  تقربه والرواية االخرى أال تشاهد عند الطهارة وهي أصح الن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ بفضل ميمونة 

  ومىت شاهدهتا امرأة أو صيب مميز أو كافر فهو كالرجل عند الشريف أيب جعفر وغريه كخلوة النكاح 
بالرجل املسلم الن احلكم خيتص به خبالف خلوة النكاح وهل خيتص ذلك بفضل طهارة احلدث  وقال القاضي خيتص

أو يعم طهاريت احلدث واخلبث على وجهني وكذلك هل للرجل استعماله يف اخلبث على وجهني وفيما خلت به 
  الكافرة وجهان فأما ما خال به خنثى مشكل فال 

   يف أصح الوجهني بأس به وال يؤثر التطهري من املاء الكثري
فأما فضل طهور الرجل للمرأة فال بأس به يف املنصوص املشهور وقيل متنع منه وال بأس بشربه يف اصح الروايتني 

  ويكره يف االخرى إذا خلت به 
فأما املستعمل يف غري احلدث فال بأس به إال ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه قبل غسلها ثالثا ففي بقاء 

ه روايتان فإن قلنا يؤثر فسواء غمسها قبل نية غسلها أو بعده يف املشهور وقيل ال يؤثر إال بعد نية غسلها طهوريت
وقيل بعد نية الوضوء نوى غسلها او مل ينوه وحد هذه اليد اىل الكوع ويف غمس اليسري كاالصبع واالصبعني 

ن والصيب غري املميز وجهان وال يؤثر الغمس وجهان ويف غمس من ليس من أهل الطهارة الشرعية كالكافر واجملنو
  يف الكثري نص عليه بل يصح وضوؤه فيه وجيزئ عن غسلهما 

وكذلك ما لو وقف حتت انبوب او ميزاب فتوضأ ومل ينقل املاء بيده فأما اذا نقله بيده او صبه فيهما من اإلناء صبا 
تني وجيوز استعمال هذا املاء فيما تستعمل فيه وتوضأ قبل غسلهما فهل جيزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه على رواي



املياه الطاهرة يف أشهر الوجهني ويف اآلخر يراق بكل حال وإذا مل جيد إال هذا املاء على القول بأنه غري طهور توضأ 
  به وتيمم واملنفصل من اليد املغسولة كاملغتسل به يف رفع احلدث إن قيل بوجوبه وإال فكاملستحب 

  فصل 
املسخن بالشمس يف املنصوص املشهور وقال التميمي وحفيده رزق اهللا يكره النه روى عن عمر ال  وال يكره

  تغتسلوا باملشمس فإنه يورث الربص وليس بشيء الن الناس ما زالوا يستعملونه ومل يعلم أن 

بلغه ذلك أحدا برص والن ذلك لو صح مل يفرق بني ما قصد بتشميسه وما مل يقصد واالثر ان صح فلعل عمر 
فنهى عنه كما هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن تأبري النخل وقال ما أراه يغين شيئا مث قال أنتم أعلم بأمر دنياكم 

  الن املرجع يف ذلك اىل العادة وكذلك املسخن بالنار إال أن يكون شديد احلرارة مينع غسباغ الوضوء 
مام باألرز إال أن يكون الوقود جنسا فيكره يف اصح الروايتني الن النيب صلى اهللا عليه و سلم أذن يف دخول احل

الحتمال وصول بعض اجزاء النجاسة اىل املاء فإن كان بينهما حاجز حصني كره ايضا يف احد الوجهني الن 
سخونته إمنا كانت باستعمال النجاسة وايقادها هل هو مكروه أو حمرم على وجهني ويف كراهة االغتسال والتوضؤ 

  ماء زمزم روايتان وأما إزالة النجاسة به فتكره قوال واحدا من 

  مسألة وإذا شك يف طهارة املاء أو غريه أو جناسته بىن على اليقني 
يعين إذا تيقن الطهارة مث شك هل تنجس أم ال بىن على ما تيقنه من طهارته وكذلك إذا تيقن النجاسة وكذلك 

قاعدة ممهدة يف الشرع وهي استصحاب احلال املعلومة وإطراح الشك  البدن والثوب واألرض ومجيع األعيان وهذه
ولذلك مل يكره التوضؤ مباء سقايات األسواق واحلياض املوروده وكذلك إذا تيقن احلدث أو الطهارة وشك يف 
إذا  زواله بىن على املستيقن فإذا شك يف عدد الركعات أو األطواف أو الطلقات بىن على اليقني وهو األقل وكذلك

شك يف حياة الرجل وموته لتوريثه بىن على يقني احلياة وإذا شك يف خلق اجلنني وقت موت مورثه بىن على اليقني 
وهو العدم وفروع هذا األصل كثرية جدا والسبب يف ذلك أن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إىل 

يفتقر إال إىل جمرد اإلبقاء فيكون البقاء أيسر من احلدوث زواهلا وحدوث األخرى وبقاء الثانية وبقاء األوىل ال 
فيكون أكثر واألصل إحلاق الفرد باألعم األغلب فإن أخربه خمرب بنجاسته مل جيب أن يقبل منه حىت يبني السبب 

  فيقبل سواء كان رجال أو امرأة مستورا أو معروفا بالعدالة خبالف الفاسق وخرب الصيب كشهادته 
  ي موضع النجاسة من الثوب أو غريه غسل ما تيقن به غسلها مسألة وإن خف

  ألنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب اجتناب اجلميع حىت يتيقن الطهارة إما 

بالغسل او اليقني كما لو اشتبه املذكى بامليت والنا قد تيقنا النجاسة فال يزول حكمها إال بيقني الطهارة بناء على 
ا على يديه او على ثوبه امللبوس غسل ما ميكن رؤيته وإن رآها على أحد كميه غسل اليقني فعلى هذا إن كان رآه

الكمني وإن رآها على بقعة غسلها مجيعها فأما إذا تيقن أهنا اصابت موضعا بعينه وشك هل أصابت غريه مل جيب أن 
  يغسل إال ما تيقن جناسته 

ر بالنجس اجتنبهما مجيعا وهذا ظاهر املذهب وقال مجاعة من وقد نبه الشيخ رمحه اهللا تعاىل على أنه إذا اشتبه الطاه
أصحابنا يتحرى إذا كانت أواين املاء الطهور اكثر واالول أصح ملا تقدم ويلزمه أن يعدم الطهور خبلطه بالنجس أو 



حري لالكل بإراقتهما يف إحدى الروايتني وهذا إذا مل يكن حمتاجا اليه للشرب وحنوه فإنه حينئذ ال يريقه وجيب الت
  والشرب يف اصح الروايتني وال يلزمه غسل ما أصاب ه اذا وجد املاء يف اصح الوجهني 

  مسألة

  وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما 
النه أمكنه تأدية فرضه بيقني من غري ضرر فاشبه ما لو نسي صالة من يوم ال يعلم عينها مث إن شاء توضأ من كل 

  كامال  واحد منهما وضوءا

وان شاء غسل العضو من هذا مث من هذا مث يصلي صالة واحدة يف اصح الوجهني هذا إذا مل يكن حمتاجا اىل احدمها 
  للشرب فإن كان حمتاجا اليه توضأ مبا يرى أنه املطهر واال بأيهما شاء ويتيمم يف الصورتني 

  مسألة 
  بعدد النجس وزاد صالة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى يف ثوب بعد ثوب 

النه إذا صلى صالة زائدة على عدد النجس تيقن أنه صلى يف ثوب طاهر ومل تتعد اليه النجاسة خبالف االواين وال 
جيزئه أن يتحرى كالقبلة للعلة اليت تقدمت الن القبلة يغلب اشتباهها وعليها دالئل منصوبة وإصابة عني الكعبة ال 

لنجاسة أو كثرت يف املشهور وقال ابن عقيل إذا كثرت ومل يعلم عددها أجزا التحري حيصل بالتكرار وسواء قلت ا
وهذا التكرار يف املياه والثياب إمنا جيزئ اذا مل يكن طاهرا بيقني فأما مع وجوده فال جيزئ إال به النه ال بد من اجلزم 

  بالنية إذا أمكن إال أن يتوضأ بغرفة من هذا وغرفة من هذا 

  ل جناسة الكلب واخلنزير سبعا إحداهن بالترابمسألة وتغس

أما الكلب واخلنزير فال خيتلف املذهب يف جناستهما ويف وجوب غسل االناء من جناستهما سبعا إحداهن بالتراب ملا 
  روى أو هريرة أن رسول 

لم طهور إناء اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا شرب الكلب يف اناء أحدكم فليغسله سبعا رواه اجلماعة وملس
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب وملسلم أيضا إذا ولغ الكلب يف اناء احدكم 

  فلريقه مث ليغسله سبع مرار 
فلما امر بإراقة االناء ومسي الغسل طهورا دل على النجاسة إذا الطهارة الواجبة يف عني البدن ال تكون إال عن 

ب غسلها مثانيا ملا روى عبد اهللا بن مغفل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا ولغ الكلب جناسة وعنه أنه جي
يف إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة يف التراب رواه مسلم وغريه والصحيح أنه عد التراب ثامنة 

اللغة قالوا اذا كان اسم فاعل على العدد  وإن مل تكن غسله كما قال تعاىل ثالثة رابعهم كلبهم حيقق ذلك ان اهل
من غري جنس املفعول جيعله زائدا كما قال اهللا تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وإن كان من جنسه 

  جعله أحدهم لقوله ثاين اثنني فلما قال سبع مرات علم ان 



وعفروه الثامنة كما روى أبو داود يف حديث أيب التراب مساه ثامنا النه من غري اجلنس وإال قال فاغسلوه مثانيا 
  هريرة اذا ولغ الكلب يف االناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب 

واذا ثبت هذا احلكم يف الكلب فاخلنزير الذي ال يباح اقتناؤه واالنتفاع به اصال ونص عليه القرآن أوىل وله ان 
  تضرر بالتراب مل جيب استعماله يف اصح الوجهني يستعمل التراب يف اي غسله شاء فإن كان احملل ي

  وجيزئ موضع التراب االشنان والصابون وحنومها يف أقوى الوجوه 
وقيل ال جيزئ مطلقا وقيل ال جيزئ إال عند عدم التراب واما الغسلة الثامنة فال جتزئ بدل التراب يف االصح وجيب 

العرق والبول وغريها وكذلك يف مجيع موارد جناسته اليت ال التسبيع والتراب يف مجيع جناسات الكلب من الريق و
تتضرر بالتراب يف املشهور وقيل عنه ال جيب التراب إال يف االناء خاصة واما سائر احليوانات فعلى قسمني احدمها 

ما يؤكل حلمه فهذا طاهر وكذلك ما ال يؤكل حلمه لشرفه وهو االنسان سواء كان مسلما او كافرا وال يكره 
سؤره يف ظاهر املذهب وعنه يكره سؤر الكافر والثاين ما ال يؤكل حلمه وهو ضربان احدمها ما هو طواف علينا 
كاهلر وما دوهنا يف اخللقة مثل احلية والفأرة والعقرب وشبه ذلك فهذا ال يكره سؤره اال ما تولد من النجاسات 

ت كبشة بنت كعب بن مالك أهنا سكبت وضوءا اليب كدود النجاسة والقروح فإنه يكون جنسا لنجاسة اصله ملا رو
  قتادة 

االنصاري فجاءت هرة فأصغى هلا االناء حىت شربت منه وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إهنا ليست 
  بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات رواه اصحاب السنن وقال الترميذي حديث حسن صحيح 

 صلى اهللا عليه و سلم قال إهنا ليست بنجس إمنا هي من الطوافني عليكم وقد رأيت وعن عائشة ان رسول اهللا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ بفضلها رواه ابو داود 

ومما ينبين على ذلك أنه إذا خرجت اهلرة أو الفأرة أو احلية من مائع يسري مل تنجسه يف املنصوص وقيل تنجسه ملالقاة 
أصح الن من عادة احليوان مجع دبره إذا دخل املاء خوفا من دخوله فيه فال يتحقق التنجيس واذا  دبرها واالول

اكلت جناسة مث ولغت يف ماء يسري فقيل طاهر وقيل هو جنس إال أن تغيب غيبة ميكن أهنا وردت فيها ماء يطهر فاها 
  ق وقيل جنس إال أن تلغوا بعد االكل بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالري

والضرب الثاين من احملرم ما ليس بطواف وهو نوعان احدمها الوحشي وهو سباع البهائم وجوارح الطري وما يأكل 
اجليف مثل الفهد والنمر والغراب االبقع والبازي والصقر فهذا جنس يف اشهر الروايتني ويف االخرى هو طاهر ملا 

مر قال نعم ومبا أفضلت السباع كلها رواه الشافعي روى جابر قال قيل يا رسول اهللا أنتوضأ مبا افضلت احل
والدارقطين والن االصل يف االعيان الطهارة ويفارق الكلب جبواز اقتنائه مطلقا وجواز بيعه ووجه املشهور حديث 
  اب ابن عمر املتقدم يف القلتني ملا سئل صلى اهللا عليه و سلم عن املاء يكون بأرض الفالة وما ينوبه من السباع والدو

ولو كانت اسؤرها طاهرة مل يكن للتحديد فائدة وال يقال لعله اراد اذا بالت فيه الن الغالب اهنا امنا ترده للشرب 
والبول فيه نادر فال جيوز محل اللفظ العام على الصور القليلة مث انه مل يستفصل ولو كان احلكم خيتلف لبينه ايضا 

اهلر بأهنا من الطوافني علينا علم ان املقتضى لنجاستها قائم وهو كوهنا  فإنه صلى اهللا عليه و سلم ملا علل طهارة
حمرمة لكن عارضة مشقة االحتراز منها فطهرت لذلك النه ملا علل طهارهتا بالطواف وجب التعليل به وعند 

  املخالف اهنا طهرت الهنا حيوان ال حيرم اقتناؤه وليس للطواف اثر عنده 



ونه خبيثا لقوله تعاىل وحيرم عليهم اخلبائث ويقتضي جناسته اال ما قام عليه الدليل بدليل والن حترمي االكل يقتضي ك
امليتة والدم وحلم اخلنزير وهنيه صلى اهللا عليه و سلم عن جلود السباع يؤيد ذلك أو النه حيوان حرم ال حلرمته 

حجة والثاين االنسى وهو البغل  ليس بطواف فكان جنسا كالكلب واخلنزير واحلديث املتقدم ضعيف ال تقوم به
واحلمار ففيه روايتان وجههما ما تقدم ورواية ثالثة انه مشكوك فيه لتعارض دليل الطهارة والنجاسة فيتوضأ بسؤره 

  ويتيمم والطهارة هنا اقوى الن فيها معىن الطواف وهو انه ال ميكن االحتراز منها غالبا 

  مسألة

  ة وجيزئ يف سائر النجاسات ثالث منقي
يف هذه املسألة روايات إحداهن أنه ال جيب العدد بل جيزئ ان تكاثر النجاسة باملاء حىت تزول الن النيب صلى اهللا 

عليه و سلم قال للمستحاضة واغسلي عنك الدم وصلي وقال اليب ثعلبة يف آنية اجملوس إن مل جتدوا غريها 
لىالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت إحدانا يصيب ثوهبا فاغسلوها باملاء وقالت امساء بنت ايب بكر جاءت امراة ا

  من دم احليضة كيف تصنع به فقال حتته مث تقرضه باملاء مث تنضحه مث تصلي فيه متفق عليه 

وكذلك يف غري هذه االحاديث امر بغسل النجاسة ولو كان العدد واجبا لذكره يف جواب السائل عن التطهري النه 
ري البيان عن وقت احلاجة والن املقصود إزالة النجاسة فاذا زالت مل جيب الزيادة كغسل وقت حاجة وال جيوز تأخ

الطيب عن بدن احملرم والرواية الثانية جيب ان تغسل ثالث مرات كما اختاره الشيخ الن النيب صلى اهللا عليه و 
لثالث مع حتققها اوىل واكتفى يف سلم امر القائم من نوم الليل ان يغسل يده ثالثا معلال بتوهم النجاسة فوجوب ا

  االستنجاء بثالثة احجار فاالجتزاء بثالث غسالت اوىل 
وروي عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يغسل مقعدته ثالثا قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء 

تيار اكثر اصحابنا الن النيب وطهورا رواه ابن ماجة والرواية الثالثة انه جيب التسبيع يف مجيع النجاسات وهي اخ
صلى اهللا عليه و سلم امر بذلك يف جناسة الكلب فوجب إحلاق سائر النجاسات هبا الهنا يف معناها حيقق ذلك ان 
احلكم ال خيتص مبورد النص بل قد اتفقوا على انه يلحق به الثوب والبدن وغريمها وكذلك احلقنا بالريق العرق 

  والبول واخلنزير 
ه اذا وجب التسبيع يف الكلب مع انه خمتلف يف جناسته ومرخص يف االنتفاع به ففي النجاسات اجملمع وايضا فإن

  عليها وجاء التغليظ هبا والوعيد بقوله تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه مع اهنا ال تزول غالبا اال بالسبع 

انه مظنة لإلزالة غالبا فعلق احلكم به كالعدد يف وايضا فإن التسبيع يف جناسة الكلب إما ان يكون تعبدا او 
االستجمار لئال يتوهم حصول االزالة بدوهنا مع بقاء النجاسة وكذلك جعلها الغاية يف غسل امليت ولغري ذلك من 

  االسباب ومهما فرض من ذلك فالنجاسات كلها سواء 
ا العدد فإذا احلقنا املزيل باملزيل يف العدد فكذلك ويؤيد ذلك انا ملا احلقنا غري احلجر به يف باب االستنجاء اشترطن

املزال باملزال واما االحاديث املطلقة فلعله صلى اهللا عليه و سلم ترك ذكر العدد اكتفاء بالتنبيه عليه بالولوغ او 
فرض العدد  جبهة اخرى فاهنا قضايا اعيان او لعلمه بأهنا ال تزال يف تلك الوقائع اال بالتسبيع او لعل ذلك كان قبل

يف غسل الولوغ وال ميكن ان يقال االحاديث مطلقة بعده النه يلزم منه التغيري مرتني واالجتزاء بثالثة احجار الهنا 
  حمففة وهي ال متنع النجاسة خبالف املاء فإنه مينع النجاسة وكذلك ال حيصل االنقاء بدون السبع يف الغالب 



لسبيلني فإنه جيزئ فيهما ثالث ملا تقدم والفرق بينهما تكرر جناسة السبيلني وعنه رواية رابعة جيب السبع فيما عدا ا
ومشقة السبع فيهما وكذلك اكتفى فيهما باجلامد وعنه جيب التسبيع يف السبيلني وفيما عدا البدن فأما سائر البدن 

خبالف غريه وخبالف السبيلني فال عدد الن البدن يشق التسبيع فيه لكثرة مالقاته النجاسة تارة منه وتارة من غريه 
  فإن جناستهما مغلظة كما تقدم ولذلك جنست كثري املاء يف رواية 

وهل يشترط التراب او ما يقوم مقامه على القول بالتسبيع على وجهني احدمها يشترط قاله اخلرقي وغريه كنجاسة 
  الكلب 

عن الثوب يصيبه دم احليض قال حكيه وروت ام قيس بنت حمصن قالت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بضلع واغسليه مباء وسدر رواه اخلمسة اال الترمذي فأمر بالسدر مع املاء وحنن جنيز غري التراب من اجلامدات على 

الصحيح والثاين ال يشترط وهو اشهر ملا روى ابو هريرة ان خولة بنت يسار قالت يا رسول اهللا ليس يل اال ثوب 
ه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم مث صلي فيه قالت يا رسول اهللا ان مل خيرج اثره قال واحد وأنا احيض في

  يكفيك املاء وال يضرك اثره رواه امحد وابو داود 

وعامة االحاديث امر فيها باملاء فقط ال سيما االستنجاء فإنه نقل عنه قوال وفعال ونقل عنه دلك يده بالتراب بعده 
التدلك بالتراب وهو واجب لكن هذا يقتضي السقوط يف جناسة السبيل والن استعمال  وهو سنة فكيف ترك نقل

التراب فيه مشقة عظيمة ال سيما وحنن نشترط طهارته خبالف العدد فإن النجاسة غالبا ال تزول إال به وولوغ 
  الكلب يقال فيه لزوجة ال تزول غالبا إال به 

  مسألة 
هب بعينها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صبوا على بول االعرايب وإن كانت على االرض فصبة واحدة تذ

  ذنوبا من ماء 
النجاسة على االرض تفارق ما على املنقوالت من ثالثة أوجه احدها انه ال يشترط فيها عدد سواء كان فيها كلب 

الة طاهرة اذا مل تتغري وذلك او غريه والثاين انه اليشترط انفصال الغسالة عن موضع النجاسة والثالث ان الغس
للحديث الذي ذكره وهو ما رواه اجلماعة عن ايب هريرة ان اعرابيا بال يف املسجد فقال النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم صبوا على بوله سجال من ماء او ذنوبا من ماء 

حوه والن التراب وقد روي اهنم حفروا التراب فألقوه والقوا مكانه ماء من وجه مرسل ووجه منكر ومل يصح
  النجس لو كان قد اخرج مل حيتج اىل تطهري الطاهر 

وابو هريرة شهد القصة ومل يذكر ذلك فاذا ثبت اهنم قد صبوا على املبال املاء فلوال انه قد طهره وانفصل طاهرا 
املاء عنها وتكرار  لكان ذلك تكثريا للنجاسة والن االرض وما اتصل هبا من البناء واالجرنة لو مل تطهر اال بانفصال

غسلها مع جناسة املنفصل قبل املرة االخرة الفضى ذلك اىل انتشار النجاسة وامتناع إزالتها بالكلية اذ غالب االرض 
  ال مصرف عندها وما عنده مصرف فنادر والنادر ملحق بالغالب خبالف ما ميكن نقله وحتويله 

مل تنشف ال بد من انفصال املاء عنها وانه يكون جنسا خبالف ما  اىل املصارف وعنه ان النجاسة اذا كانت بوال قائما
  نشف وما يف معناه من اجلامد الن الناشف قد جف واالول هو املذهب 



  فصل

اذا كان مورد النجاسة مل تنتشر هبا كاالواين كفى مرور املاء عليها بعد ازالة العني وان كان قد تشرهبا كالثياب 
اجها بالعصر وشبهه من الفرك والتنقل يف كل مرة وال يكفي جتفيفه عن العصر يف اصح والطنافس فال بد من استخر

  الوجهني 
ولو بقي بعد املبالغة واالستقصاء اثر لون او ريح مل يضر لقوله صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث املتقدم وال يضرك 

ن واذا غمس احملل النجس يف ماء كثري او ملئ اثره والريح قد يعبق عن جماورة ال خمالطة فهو بالعفو اوىل من اللو
مباء كثري لكثرة مل حيتسب غسله حىت ينفصل املاء عنه يف املنصوص كما لو كان املاء قليال وقد ورد عليه وقيل 

اذاعوجل يف املاء مبا يليق به من عصر وحنوه حىت يتبدل عليه املاء فتلك غسله حلصول مقصود االنفصال وعلى هذا 
  اىل العدد جيب اخراجه من املاء سبع مرات على االول ويكفي تبديل املاء عليه سبع مرات على الثاين ما حيتاج 

وان غمسه يف ماء قليل جنسه ومل يطهر ومل حيتسب غسله كما لو القته ريح وكما لو اغتسل فيه اجلنب فأما ان ترك 
ها ويطهر احملل بذلك كما لو صب عليه يف الثوب النجس يف وعاء مث صب عليه املاء وعصره كان غسلة يبين علي

غري اناء وكما لو اخذ املاء بفمه لتطهري جناسة فيه مث جمة وهذا الن املاء اذا ورد على النجاسة مل حيكم بنجاسته حىت 
ينفصل كما ال حيكم باستعماله ما دام على العضو وال تزول طهوريته بتغريه بالطاهر على البدن حىت ينفصل الن 

  طهور فما دام يتطهر به فطهوريته باقية املاء 
  فصل 

املنفصل قبل طهارة احملل هو جنس سواء كان متغريا او مل يكن خبالف املتصل فإنه إن مل يتغري مل حيكم بتنجيسه حىت 
ينفصل وان تغري فتأثريه باق مع جناسته فأما املنفصل بعد طهارة النجس فنجس ايضا عند ابن حامد والصحيح انه 

وهو طهور ايضا يف اقوى الوجهني وان انتضح من املنفصل شيء قبل تكميل السبع فيما يعترب فيه فقيل جيب طاهر 
  تسبيعه وقيل جيب غسله بعدد ما بقي بعد انفصاله فيغسل من االوىل ست وهذا اصح واهللا اعلم 

  فصل

ا ما يقع باملاء النجس كاللحم ما ال ميكن غسله ال يطهر كالتراب اذا اختلط به رميم املوتى وفتات الروث فأم
واحلب فهل ميكن تطهريه بغسل احلب وغلي اللحم والتجفيف يف كل مرة على روايتني فأما اللنب املنقوع باملائع 
النجس كاخلمر والبول فإنه يصب عليه املاء حىت يداخل اجزاءه ويصري طينا ويذهب اثر النجاسة فان مل يداخله 

نت فيه اعيان النجاسة كروث ورميم مل يطهر اال ان يطبخ بالنار فيغسل فيطهر ظاهره طهر ظاهره دون باطنه فإن كا
الن النار اكلت النجاسة واملاء ازال االثر وال يطهر باطنه الن املاء مل يصل اليه اال ان يسحق سحقا ناعما فيخلص 

ها اال املاء فإن النجاسة تفارقه كما تقدم اليه املاء حينئذ وكذلك املائعات كاخلل وحنوه ال يطهر الن النجاسة ال تزايل
وإال االدهان مثل الزيت والشريج وحنومها فإنه يطهر بالغسل على احد الوجهني وذلك بأ يصب عليه املاء احلار 

ويفتح يف اسفل الوعاء ثقب خيرج منه املاء واال الزئبق فإنه ال يقوى شيء من النجاسات على مداخلته لقوته 
  جلامدات ومتاسكه فاشبه ا

  مسألة



  وجيزئ يف بول الغالم الذي مل يأكل الطعام النضح 
وذلك ملا روت ام قيس بنت حمصن االسدية اهنا اتت بابن هلا مل يأكل الطعام اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   فبال على ثوبه فدعا مباء فنضحه عليه ومل يغسله وقالت عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

يؤيت بالصبيان فيربك عليهم وحينكهم فأيت بصيب فبال عليه فدعا مباء فأتبعه بوله ومل يغسله متفق عليهما وعن علي 
بن ايب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بول الغالم الرضيع ينضح وبول اجلارية يغسل قال قتادة 

  وابو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن  وهذا ما مل يطعما فإذا اطعما غسال مجيعا رواه امحد
وعن ايب السمح خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يغسل من بول اجلارية 

  ويرش من بول الغالم رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة وقد قيل ان الغالم يبول رزقا مستلقيا 

ته فتعظم املشقة بغسلها فإذا أكل الطعام قوي واشتد ظهره فقعد فيقل انتشار جناسته واجلارية على ظهره فينشر جناس
ال جياوز بوهلا حملها وقيل اشياء اخر منها ان الغالم حيمل على االيدي عادة خبالف اجلارية ومنها ان مزاجه حار 

  النجاسة وان مل جير عنها فبوله رقيق خبالف االنثى فإهنا شديدة الرطوبة والنضح ان يعم املاء 
  ومعىن اكله الطعام ان يشتهيه لالغتذاء به خبالف ما حينكه وقت الوالدة ويلعقه من االشربة حنوها 

  مسألة 
  وكذلك املذي 

وهو ماء رقيق خيرج البتداء الشهوة اذا حتركت وبتفكر او نظر او مس وبعد فتورها من غري احساس به وظاهر 
ه طاهر اختاره ابو اخلطاب يف خالفه ملا روى سهل بن حنيف قال كنت القى من املذي املذهب انه جنس وعنه ان

شدة وكنت اكثر من االغتسال فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال جيزيك من ذلك الوضوء فقلت يا 
ابه رواه ابو رسول اهللا كيف اصنع مبا يصيب ثويب قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى انه اص

  داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

وأمحد ولفظه فتمسح بدل قوله فتنضح به واالثرم ولفظه جيزئك ان تأخذ حفنة من ماء فترش عليه فلم يأمره بغسل 
ين فرجه منه ولو كان واجبا المره وحيمل االمر بالنضح وبالغسل يف حديث علي على االستحباب والنه جزء من امل

اذا خيرج بسبب الشهوة من خمرج املين لكنه مل يستحكم بكمال الشهوة واالول هو املشهور لكن يكفي نضح احملل 
منه يف احدى الروايتني كما ذكره الشيخ للحديث املذكور ومحله على هذا اوىل من محله وسكوته عن غسله على 

هذا وسكوته عن غسل الفرج منه قد يكون لعلم  جمرد االستحباب فإن االصل يف االمر الوجوب ال سيما يف مثل
املستمع فإنه كان عاملا بنجاسته ولكن سأل عن موجب خروجه وعن كيفية التطهر منه والنه متردد بني املين النه 

جزء منه وبني البول لكونه مل يكمل وهو مما يشق التحرز منه فاجرا فيه النضح كبول الغالم واالخرى ال جيزئ اال 
ا روي عن علي قال كنت رجال مذاء فاستحييت ان اسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرت املقداد الغسل مل

  فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ واذا امر بغسل الذكر فكذلك سائر احملال 

والنضح ينبغي ان يكون يف غري خمرجه فأما خمرجه ففي قدر ما جيب غسله منه ثالث روايات احداهن جيب 
نجاء منه كالبول اختارها اخلالل النه جنس فاشبه سائر النجاسات والن يف حديث علي عن النيب صلى اهللا االست

عليه و سلم يف املذي الوضوء ويف املين الغسل قال الترمذي حديث حسن صحيح وكذلك حديث سهل مل يذكر اال 



علي يغسل ذكره الثالثة يغسل مجيع الذكر الوضوء الثانية جيب غسل مجيع الذكر ما اصابه منه وما مل يصبه حلديث 
  واالنثيني اختارها ابو بكر والقاضي 

ملا روي عن علي قال كنت مذاء فاستحييت ان اسال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملكان ابنته فامرت املقداد 
عن ابيه عن علي وهو  فسأله فقال يغسل ذكره وانثييه ويتوضأ رواه امحد وابو داود فإن قيل يرويه هشام بن عروة

مل يدركه قلنا مرسله احد اجالء الفقهاء السبعة رواه ليبني احلكم املذكور فيه وهذا من اقوى املراسيل وقد روى 
  عبد اهللا بن سعد قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املاء يكون بعد املاء 

  ك وتوضا رواه ابو داود فقال ذاك املذي وكل فحل ميذي فتغسل من ذلك فرجك وانثيي
  والنه خارج بشهوة فجاز أن جيب بغسله اكثر من حمله كاملىن وذلك الن االنثيني وعاؤه فغسلهما يقطعه ويزيل اثره 

  مسألة

وال يطهر شيء من النجاسات باملسح وال يعفى عنه اال اسفل اخلف واحلذاء فإنه جيزئ دلكه باالرض يف احدى 
زئ كسائر امللبوسات والثالثة جيزئ يف غري الغائط والبول لغلظهما ووجه االوىل وهي الروايات ويف االخرى ال جي

  اصح قوله اذا وطئ احدكم بنعله االذى فإن التراب له طهور رواه ابو داود 

والنه حمل يتكرر اصابة النجاسة له فأجزا فيه املسح كالسبيلني وكذلك خرج يف طهارهتما طهارة السبيلني 
هان وذيول الثياب يتوجه فيها اجلواز حلديث ام سلمة وكذلك ال تزول النجاسة بالشمس والريح باالستجمار وج

  واالستحالة يف املشهور ويف اجلميع وجه قوي 
  مسألة 

  ويعفى عن يسريه ويسري الدم وما تولد منه من القيح والصديد وحنوه وهو ما ال يفحش يف النفس 
  ليلها وكثريها وما يعفى عن يسريها النجاسات على قسمني ما يبطل الصالة ق

  اما املذي فيعفى عنه يف اقوى الروايتني الن البلوى تعم به ويشق 

التحرز منه فهو كالدم بل اوىل لالختالف يف جناسته واالجتزاء عنه بنضحه وكذلك املين اذا قلنا بنجاسته واما 
ن يسريه رواية واحدة وكذلك القيح واملدة الودي فال يعفى عنه يف املشهور عنه كالبول واما الدم فيعفى ع

والصديد وماء القروح ان كان متغريا فهو كالقيح واال فهو طاهر كالعرق قال امحد القيح والصديد واملدة عندي 
اسهل من الدم الذي فيه شك يعين يف جناسته وسئل القيح والدم عندك سواء فقال الدم مل خيتلف الناس فيه والقيح 

  س فيه قد اختلف النا
قال البخاري بزق عبد اهللا بن ايب اوىف دما فمضى يف صالته وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم ومل يتوضا وحكى 
امحد ان ابا هريرة ادخل اصبعه يف انفه فخرج عليها دم فلم يتوضا وعن جابر ابن عبداهللا انه سئل عن رجل يصلي 

  فامتخط فخرج من خماطه شيء 

ك يتم صالته والن اهللا سبحانه حرم الدم املسفوح خاصة الن اللحم ال يكاد خيلو من دم من دم قال ال بأس بذل
فأباحة للمشقة فالن يبيح مالقاته يف الصالة أوىل الن االنسان ال يكاد خيلو من دماميل وجروح وقروح فرخص يف 



  ترك غسلها 
يوان املأكول فأما احملرم الذى له نفس سائله فال واملعفو عنه دم االدمي ودم البق والرباغيث إن قيل بنجاسته ودم احل

يعفى عن دمه الن التحرز منه ميكن وهو مغلظ لكون لبنه جنسا وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه خلع 
نعليه يف الصالة وعلل بأن فيهما دم حلمة وكذلك دم احليضة وما خرج من السبيلني ال يعفى عنه يف اصح الوجهني 

غلظ خبروجه من السبيل ولذلك ينقض قليله الوضوء والتحرز منه ممكن واما قدر اليسري فعنه ما دون شرب يف النه ي
شرب وعنه ما دون قدر الكف وعنه القطرة والقطرتان وقيل عنه مادون ذراع يف ذراع واملشهور عنه ما يفحش يف 

  النفس الن ابن عباس قال يف الدم اذا كان فاحشا اعاد 
دير مرجعه العرف اذا مل يقدر يف الشرع وال يف اللغة قال اخلالل الذي استقر عليه قوله ان الفاحش ما والن التق

  يستفحشه كل انسان يف نفسه 
  وهذا هو ظاهر املذهب اال ان يكون قطرة او قطرتني فيعفى عنه بكل 

ان عليه غسله قال ابن عقيل حال الن العفو عنه لدفع املشقة فإذا مل يستفحشه شق عليه غسله واذا استفحشه ه
االعتبار بالفاحش يف نفوس اكثر الناس واوساطهم ومما يعفى عنه اثر االستجمار ان مل نقل بطهارته وبول ما يؤكل 

  حلمه وروثه إن قلنا بنجاسته كدمه املختلف فيه وملشقة االحتراز منه 
ستها يف إحدى الروايتني ويف االخرى ال يعفى وكذلك يعفى عن يسري ريق احليوانات احملرمة وعرقها إذا قلنا بنجا

كريق الكلب واخلنزير وعرقهما والفرق بينهما ان هذه احليوانات يباح اقتناؤها مطلقا ويشق معه التحرز من ريقها 
وعرقها وقد اختلف يف جناستها وركب النيب صلى اهللا عليه و سلم محارا ويعفى عن يسري بول اخلفاش يف إحدى 

نه يف وقت النيب صلى اهللا عليه و سلم واىل وقتنا ال يسلم الناس منه يف املساجد وال من الصالة عليه الروايتني ال
وال يعفى عن يسري النبيذ املختلف فيه يف اصح الروايتني كاجملمع عليه فإنه رواية واحدة قال ابن عقيل ويف العفو 

  عن يسري القيء روايتان وكذلك ذكر ان يسري القيء يعفى عنه 
وكذلك كلما ال ينقض الوضوء خروجه كيسري الدود واحلصى واخلارج من غري الفرجني ال جيب غسل موضعه 

  كما ال جيب التوضؤ منه وذكر القاضي يف العفو عن أرواث البغل واحلمار والسباع روايتني أقوامها أنه ال 

ل النيب صلى اهللا عليه و سلم تنزهوا عن يعفى واما الذي ال يعفى عن يسريه فكالبول والغائط واخلمر وامليتة لقو
البول فإن عامة عذاب القرب منه وقوله إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه والن هذه جناسات مغلظة يف أنفسها 

  وال يعم االبتالء هبا وليس يف جناستها اختالف فال وجه للعفو عنها مع ان االختالف فيها ال اثر له على االصح 
النجاسات وهي اما حيوان او مجاد اما احليوان فقد تقدم ذكره وما حتلل من ظاهره مثل ريقه ودمعه  فصل يف بيان

وعرقه فهو مثله وأما روث غري املأكول وبوله فهو جنس بكل حال اال ما ال نفس له سائلة فإن روثه وبوله ومجيع 
وال غري سواء قلنا بطهارة ظاهرة او ال إال  رطوباته طاهرة وكذلك لنب غري املأكول كاحلمر ال جيوز شربه للتداوي

  لنب اآلدمي فإنه ظاهر 
وأما الشعر فحكمه حكم ميتته يف ظاهر املذهب وعنه انه طاهر مطلقا والقيء جنس الن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  قاء فتوضأ وسواء أريد 



  غسل يده او الوضوء الشرعي النه ال يكون إال عن جناسة 
ة فطاهر يف أقوى الروايتني كبلغم الرأس ويف االخرى هو جنس كالقيء والبيض واللنب يف أحد فأما بلغم املعد

  الوجهني ويف اآلخر كالولد 
وأما املين فكاللنب مطلقا واما اجلماد فامليتة وقد ذكرها يف اآلنية والدم كله جنس وكذلك املدة والقيح والصديد 

فو عن يسريه اال الدماء املأكولة كالكبد والطحال وما بقي على اللحم وماء القروح املتغري على ما ذكرناه من الع
بعد السفح ودم السمك رواية واحدة واال الدماء اليت ليست سائلة كدم الذباب والبق والرباغيث يف أقوى 

  ته الروايتني إال دم الشهيد ما دام عليه الن الشارع أمر بإبقائه عليه مع كثرته فلو محله مصل مل تبطل صال
وإال العلقة يف وجه كالطحال واملين والصحيح اهنا جنسة وسواء استحالت عن مين او عن بيض واملائعات املسكرة 

كلها جنسة الن اهللا مساها رجسا والرجس هو القذر والنجس الذي جيب اجتنابه وامر باجتناهبا مطلقا وهو يعم 
هللا عليه و سلم عينها فهي كالدم واوىل المتيازها عليه الشرب واملس وغري ذلك وامر بإراقتها ولعن النيب صلى ا

  باحلد وغريه 

وال جيوز القصد اىل ختليها فإن خللت مل تطهر يف املنصوص املشهور ملا روى انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  سئل عن اخلمر تتخذ خال قال ال رواه مسلم وغريه 

ليه و سلم عن أيتام ورثوا مخرا فقال اهرقها قال أفال جنعلها خال قال وعنه ايضا أن ابا طلحة سأل النيب صلى اهللا ع
ال رواه امحد وأبو داود وقيل عنه تطهر وقيل بنقلها من مكان اىل مكان دون القاء شيء فيها فأما ان ابتدأ اهللا قلبها 

خمر مث امسكه حىت طهرت وان امسكها كذلك سواء ليتخذ العصري للخل او للخمر يف املشهور وقيل ان اختذه لل
ختلل مل تطهر واالول اصح لقول عمر ال تأكل خال من مخر افسدت حىت يبدأ اهللا بفسادها وذلك حني طاب اخلل 

  وال بأس على امرئ اصاب خال من اهل الكتاب ان يبتاعه ما مل يعلم اهنم تعمدوا إفسادها رواه سعيد 

  مسألة ومين اآلدمي وبول ما يؤكل حلمه طاهر

ين فأشهر الروايتني انه طاهر ملا روت عائشة قالت كنت افرك املين من ثوب رسول صلى اهللا عليه و سلم مث وأما امل
  يذهب فيصلي فيه 

رواه اجلماعة إال البخاري ولو كان جنسا مل جيزئ فركه كسائر النجاسات والرواية االخرى هو جنس جيزئ فركه 
سة كالدم وهلذا جيزئ مسح رطبه على هذه الرواية نص عليه ذكره هلذا احلديث الن الفرك امنا يدل على خفة النجا

القاضي كفرك يابسة وان كان مفهوم كالم اكثر اصحابنا انه ال جيزئ اال الفرك كقول ايب حنيفة فإنه خالف 
  املذهب 

سح ال يؤثر وخيتص الفرك مبين الرجل النه ابيض غليظ يذهب الفرك واملسح بأكثره خبالف مين املرأة فإن الفرك وامل
فيه طائال وامنا جيب الغسل أو املسح أو الفرك يف كثريه فأما يسريه يعفى عنه كالدم وأوىل وإذا استبه موضع اجلنابة 

فرك الثوب كله أو غسل ما رأى وفرك ما مل ير وهذا مشروع على الرواية االوىل استحبابا واالوىل اشهر الن 
ابن عباس سئل عن املين يصيب الثوب فقال امطه عنك ولو باذخر او االصل يف النجاسة وجوب الغسل والن اثر 

  خرقه فإمنا هو مبنزلة املخاط أو البزاق وحنوه عن 



  سعد ابن ايب وقاص وقد روى حديث ابن عباس مرفوعا 
ذهب ملا وأما الرطوبة اليت يف فرج املرأة فطاهر يف اقوى الروايتني واما بول ما يؤكل حلمه وروثه فطاهر يف ظاهر امل

روي عن الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ال بأس ببول ما أكل حلمه رواه الدارقطين واحتج 
به امحد يف رواية عبد اهللا وقال ابو بكر عبد العزيز ثبت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وملا اخرجا يف 

أو قال من عرينه قدموا فاجتووا املدينة فأمر هلم رسول اهللا صلى الصحيحني عن انس بن مالك ان رهطا من عكل 
اهللا عليه و سلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابواهلا والباهنا رواه اجلماعة ومل يأمرهم بغسل افواههم وما يصيبهم 

  منه مع اهنم أعراب معتادون شربه 

على طهارته وصح عنه انه اذن يف الصالة يف  حديثو عهد جباهلية وساقه مع اللنب سياقة واحدة وكل هذا يدل
مرابض الغنم ومل يأمر حبائل وطاف على بعريه واذن الم سلمة بالطواف على بعري وكان االعرايب يدخل بعريه يف 

املسجد وينتجه فيه ولو كانت ارواثها جنسة مع ان عادة البهائم اال متتنع من البول يف بقعة دون بقعة لوجب صيانة 
ن ذلك وملا سألته اجلن الزاد هلم ولدواهبم قال لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه جتدونه أوفر ما يكون املسجد ع

  حلما وكل بعرة علف لدوابكم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تستنجوا هبا فإهنا زاد إخوانكم من اجلن 
عىن وقال ابو بكر بن االشج كان اصحاب فلو كان قد أباح هلم الروث النجس مل يكن يف صيانته عن جناسة مثله م

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلون وخروء البعري يف ثياهبم 

  باب اآلنية

  مسألة 
ال جيوز استعمال آنية الذهب والفضة يف طهارة وال غريها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تشربوا يف آنية 

  هنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها فإ
هذا التحرمي يستوي فيه الرجال والنساء خبالف التحلي فإنه خيتص بالرجال ويباح هلم منه أشياء مستثناه وكل ما 
يلبس فهو من باب احللية سواء كان سالحا أو لباسا وما مل يلبس فهو من باب اآلنية مثل املكحلة واحملربة واملرود 

صل يف ذلك ما روت أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الذي يشرب يف إناء الفضة إمنا واإلبريق واال
  جيرجر يف بطنه نار جهنم متفق عليه 

ويف لفظ ملسلم إن الذي يأكل او يشرب يف آنية الذهب والفضة وعن حذيفة بن اليمان قال مسعت رسول اهللا صلى 
رير وال الديباج وال بشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكوا يف صحافها فإهنا اهللا عليه و سلم يقول ال تلبسوا احل

  هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة متفق عليه 
فنهى صلى اهللا عليه و سلم عن االكل والشرب الهنما أغلب االفعال ويف التطهري منها واالستمداد واالكتمال 

  واالستصباح وحنو ذلك الن ذلك 

ستعمال النقدين يف غري ما خلقا له واهللا ال حيب املسرفني ومظنة اخليالء والكرب ملا يف ذلك من مظنة السرف با
  امتهاهنما ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء واهللا ال حيب كل خمتال فخور 

فيها النه وكذلك حيرم اختاذها يف املشهور من الروايتني فال جيوز صنعتها وال استصياغها وال اقتناؤها وال التجارة 
متخذ على هيئة حمرمة االستعمال فكان كالطنبور وآالت اللهو والن اختاذها يدعو اىل استعماهلا غالبا فحرم كاقتناء 



اخلمر واخللوة باالجنبية وال تصح الطهارة منها يف اصح الوجهني اختاره ابو بكر وسواء اغترف منها او اغتمس 
م فأشبه الصالة يف الدار املغصوبة فعلى هذا إن جعلها مصبا ملا ينفصل عنه فيها النه اتى بالعبادة على الوجه احملر

حني التوضؤ فوجهان اصحهما عدم الصحة ويف الثاين يصح اختاره اخلرقي وغريه الن التحرمي ال يرجع اىل نفس 
 ذهب الن اآلنية العبادة وال اىل شرط من شرائط وجوهبا وادائها فأشبهه التوضؤ يف املكان املغصوب والصالة خبامت

  ليست من الوضوء وال من شروطه خبالف البقعة والسترة يف الصالة واملال يف احلج 

  مسألة

  وحكم الضبب هبما حكمهما إال ان يكون يسريه من الفضة 
الضبة ثالثة اقسام أحدها الكثرية فحرام مطلقا ملا روي عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من شرب 

  ناء ذهب أو فضة أو يف إناء فيه شيء من ذلك فإمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم رواه الدارقطين يف إ
وقال ابن عقيل يباح الكثري للحاجة وثانيها اليسري للحاجة كتشعيب التاج وشعرية السكني فيباح إمجاعا وقد روى 

  شعب سلسلة من فضة البخاري عن انس ان قدح النيب صلى اهللا عليه و سلم انكسر فاختذ مكان ال
والنه إمنا قصد به االصالح ودفع احلاجة دون الزينة واحللية وال يباشرها باالستعمال اال أن حيتاج اىل ذلك كلحس 

الطعام ويباشر هبا الشرب إذا كانت يف موضعه فإن مل حيتج اليه فهو منهي عنه هني حترمي يف اصح الوجهني ويف 
  تكون الضبة مما حيتاج اليها سواء كانت من فضة او حناس او حديد فتباح  االخر هني تنزيه ومعىن احلاجة ان

فأما إن احتيج اىل نفس الفضة بأن ال يقوم غريها مقامها فتباح وإن كان كثريا ولو كان من الذهب وثالثها اليسري 
  حلقة من فضة لغري حاجة كحلقة اإلناء فيحرم يف املنصوص ملا ذكرنا والن ابن عمر كان يكره اإلناء فيه 

وقيل يباح مطلقا وقيل يباح منه ما مل يباشرها باالستعمال كرأس املكحلة وحتلية الدواة واملقلمة وأما املضبب 
بالذهب فحرام مطلقا ملا روت امساء بنت يزيد قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصلح من الذهب 

رادة فأما يسريه يف اللباس ففيه وجهان يومي اليهما وقيل يباح شيء وال خر بصيصه رواه امحد وهي مثل عني اجل
  حلية السالح دون حلية اللباس وقد أومأ إليه أيضا 

  مسألة 
  وجيوز استعمال سائر اآلنية الطاهرة واختاذها 

  سواء كانت مثينة مثل الياقوت والبلور والعقيق او غري مثينة كاخلزف واخلشب والصفر واحلديد واجللود 
النيب صلى اهللا عليه و سلم واصحابه كانت عادهتم استعمال اسقية االدم وآنية الربام واخلشب وحنوها وال  الن

يكره شيء منها إال الصفر والنحاس والرصاص يف احد الوجهني اختاره ابو الفرج املقدسي الن ذلك يؤثر عن 
رحيها واآلخر ال يكره وهو املشهور الن عبد اهللا بن  عبداهللا بن عمر والن املاء قد يتغري فيها ويقال إن املالئكة تكره

زيد قال اتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرجنا له ماء يف تور من صفر فتوضأ رواه البخاري وكذلك الثمني 
  الذي يفوت قيمة النقدين فإن أدلة االباحة تعمه والنهي اختص النقدين وال يشبههما 

خواص الناس وال يسمح الناس باختاذه آنية فال حيصل سرف وال فخر وال خيالء وإن فرض  الن الثمني ال يعرفه إال
ذلك كان احملرم نفس الفخر واخليالء كما إذا حصل يف املباحات والطاعات وأما االعيان فإمنا حترم إذا كانت فضة 

   غالبة كذلك وهلذا ملا حرم احلرير ابيح ما كان أغلى قيمة منه من الكتان وحنوه



  مسألة

  وجيوز استعمال أواين أهل الكتاب وثياهبم ما مل تعلم جناستها 
أما االواين اليت استعملوها ففيها ثالث روايات أحدها يباح مطلقا ملا روى جابر بن عبداهللا قال كنا نغزو مع رسول 

  ها رواه امحد وأبو داود اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنصيب آنية املشركني وأسقيتهم فنستمتع هبا فال يعيب ذلك علي
ويف الصحيحني عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة 

وروى انس أن يهوديا دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اىل خبز شعري وإهالة سنخة فأجابه رواه امحد والثانية 
لت يا رسول اهللا إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل يف آنيتهم قال إن وجدمت تكره ملا روى ابو ثعلبة اخلشين قال ق

  غريها فال 

تأكلوا فيها وإن مل جتدوا فاغسلوها وكلوا متفق عله والهنم ال جيتنبون النجاسة ال سيما اخلمر الستحالهلم إياها 
  فالظاهر أن أوانيهم ال تسلم من ذلك 

ما يريبك اىل ما ال يريبك قال الترمذي حديث حسن صحيح والرواية  وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم دع
الثالثة أن من ال تباح ذبيحته كاجملوس واملشركني أو من يكثر استعمال النجاسة كالنصارى املتظاهرين باخلمر 

ه وهذا اختيار واخلنزير ال تباح أوانيهم وتباح آنية من سواهم لكن يف كراهتها اخلالف املتقدم والصحيح أهنا ال تكر
القاضي وأكثر اصحابنا من جيعل هذا التفصيل هو املذهب قوال واحدا حلديث أيب ثعلبة املتقدم محال له على من 
يكثر استعمال النجاسة ومحال لغريه على غري ذلك كما جاء مفسرا فيما رواه ابو داود عن ايب ثعلبة قال قلت يا 

أكلون حلم اخلنزير ويشربون اخلمر فكيف نصنع بأنيتهم وقدورهم رسول اهللا ان ارضنا ارض اهل كتاب وإهنم ي
قال إن مل جتدوا غريها فارحضوها باملاء واطبخوا فيها واشربوا قال آدم بن الزبرقان مسعت الشعيب قال غزوت مع 

  ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فكنا إذا انتهينا اىل اهل قرية 

من طعامهم وشربنا من شراهبم وإن كانوا غري أهل كتاب انتفعنا بآنيتهم وغسلناها فإن كانوا اهل كتاب اكلنا 
وعلى هذه الرواية ال يؤكل من طعام هؤالء إال الفاكهة وحنوها مما مل يصنعوه يف آنيتهم نص عليه وتكون آسارهم 

لنجاسة ال تسلم نسجة ذكرها القاضي وغريه وذلك الن من تكون ذبيحته جنسة او من هو مشهور باستعمال ا
آنيته املستعملة من ذلك إال على احتمال نادر ال يلتفت إليه وما مل يستعملوه او شك يف استعماله فهو على أصل 

الطهارة وأما الثياب فما مل يعلم أهنم استعملوه ال تكره قوال واحدا سواء نسجوه او محلوه كاآلنية الن عامة الثياب 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه كانت من نسج الكفار وصنعتهم وما واآلنية اليت كانت على عهد رسو

  لبسوه ففي كراهته روايتان إال أن يكون مما يلي العورة كالسراويل واالزر ففي جواز استعماله روايتان 
   فأما ثياب اجملوس وحنوهم كآنيتهم كما تقدم يف أحد الوجهني ويف اآلخر هي كثياب غريهم من اهل الكتاب

  مسألة 
  وصوف امليتة وشعرها طاهر 

وكذلك الوبر والريش على ظاهر املذهب وعنه ما يدل على جناسته النه جزء من احليوان فيتنجس باملوت كغريه 
  والصحيح االول الن حياته من جنس النبات وهو النمو واالغتذاء وهلذا ال ينجس احملل مبفارقتها بدليل 



يف جوف امليتة خبالف حياة اجللد واللحم فإهنما باإلحساس واحلركة اإلرادية الزرع إذا يبس والبيض املتصلب 
  وهذه اليت ينجس احملل مبفارقتها وهلذا جيوز أخذه حال احلياة خبالف غريه من االجزاء 

ة والن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما ابني من البهيمة وهي حية فهو ميت فلو كان جزء منها لكان ميتا باالبان
وقد أمجع الناس على جواز االنتفاع باجملزوز وإذا نتف الريش والشعر فهل يطهر بالغسل اسفله املترطب بالنجاسة 

  على وجهني 

  مسألة

  وكل جلد ميتة دبغ أو مل يدبغ فهو جنس 
شاة هذا أشهر الروايتني ويف االخرى الدباغ مطهر يف اجلملة ملا روى ابن عباس قال تصدق على موالة مليمونة ب

فماتت فمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هال أخذمت أهاهبا فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إهنا ميتة فقال إمنا 
  حرم أكلها 

  رواه اجلماعة اال البخاري والنسائي مل يذكر فيه يالدباغ 
طهر رواه مسلم ووجه االوىل ما وعنه ايضا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا إهاب دبغ فقد 

روى عبد اهللا بن عكيم قال كتب الينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل وفاته بشهر ال تنتفعوا من امليتة بإهاب 
  وال عصب رواه اخلمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

نت رخصت لكم يف جلود امليتة وقد استقر احلكم بعد ذلك على وقال امحد ما اصلح اسناده ويف لفظ الدراقطين ك
فإذا جاءكم كتايب هذا ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب وهذا ناسخ لغريه النه متأخر ومشعر بنهي بعد رخصة 
ال سيمعا ويف حديث ابن عباس إمنا حرم أكلها وقد استقر احلكم بعد ذلك على حترمي االدهان بودكها ويدل على 

 صلى اهللا عليه و سلم قالت ماتت شاة فدبغنا مسكها مث ما زلنا ننتبذ فيه حىت صار تقدمه ما روت سودة زوج النيب
شنا رواه البخاري وهذا إمنا يكون يف اكثر من شهر وعن سلمة بن احملبق انه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم يف غزوة تبوك فأتى على بيت فراء فيه قربة معلقة فسأل الشراب فقيل 

تة فقال ذكاهتا دباغها وهذا قبل وفاته بأكثر من سنة فلو كان رخصة أخرى بعد النهي لزم النسخ مرتني وقيل إهنا مي
االهاب اسم للجلد قبل الدباغ الن هذا مل يعلم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه رخصة وال عادة الناس 

  االنتفاع به 

  فصل

ة او كالذكاة على وجهني أحدمها انه كاحلياة النه حيفظ الصحة على اجللد وإذا قلنا بتطهري الدباغ فهل يكون كاحليا
ويصلحه لالنتفاع كاحلياة فعلى هذا يطهر جلد ما كان طاهرا يف احلياة كاهلر وما دوهنا يف اخللقة وكذلك جلد ما 

  سوى الكلب واخلنزير يف رواية 



وهذا أصح كما سبق من قوله دباغها ذكاهتا وملا روت والوجه الثاين أنه كالذكاة فال يطهر إال ما تطهره الذكاة 
  عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أن يستمتع جبلود امليتة إذا دبغت رواه امحد وابو داود وابن 

 ماجة والنسائي ولفظه انه سئل عن جلود امليتة فقال دباغها ذكاهتا فقد شبه الدباغ بالذكاة وحكم املشبه مثل املشبه
به او دونه والنه صلى اهللا عليه و سلم هنى عن جلود السباع وال تكاد تستعمل اال مدبوغة ومل يفصل وهذا مبىن 

على ان الذكاة الجل املاكول فأما غري املأكول فال يطهر جلده بالذكاة النه ذبح غري مشروع فلم يفد طهارة اجللد 
نه ذبح ال يفيد حل اللحم فلم يفد طهارة اجللد كذبح اجملوسي كذبح احملرم الصيد والذبح يف غري احللق واللبة وال

واملرتد وهذا الن التنجيس لو كان جملرد احتقان الرطوبات يف اجللد وإزالته مشروعة بكل طريق مل يفرق بني ذابح 
ليح وذبح ومذبح ومذبح والذي يدل على ان ما ال يؤكل حلمه ال يطهر جلده ال بذكاة وال بدباغ ما روى ابو امل
بن اسامة عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن جلود السباع رواه امحد وابو داود والنسائي 

  والترمذي وزاد أن تفترش 

وعن معاوية بن ايب سفيان قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جلود النمور ان يركب عليها رواه امحد 
عن لبس صوف النمور وعن املقدام بن معدي يكرب قال هنى رسول اهللا صلى اهللا وابو داود ويف لفظ المحد هنى 

عليه و سلم عن مياثر النمور رواه امحد والنسائي وعن املقدام انه قال ملعاوية انشدك اهللا هل تعلم ان رسول اهللا 
داود والنسائي وعن ايب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه امحد وابو 

هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصحب املالئكة رفقة فيها جلد منر رواه ابو داود وهذه االحاديث 
  نصوص يف أهنا ال تباح بذكاة وال دباغ 

  فصل 
اء مل يفسد سواء وال بد فيما يدبغ به ان يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث عن اجللد حىت لو نقع اجللد بعده يف امل

كان ملحا او قرظا او شبا او غري ذلك وال بد من طهارته وهل جيب غسل اجللد بعد الدبغ على وجهني وجيوز بيع 
اجللد املدبوغ وال يباح اكله إذا كان من حيوان مأكول يف اقوى الوجهني ويباح استعماله يف اليابسات مع القول 

ال يباح وهو االظهر للنهي عن ذلك فأما قبل الدباغ فال ينتفع به قوال  بنجاسته يف إحدى الروايتني ويف االخرى
  واحدا كما ال يلبس جلد الكلب واخلنزير وان دبغ 

  مسالة

  وكذلك عظامها 
عظم امليتة جنس وكذلك قرهنا وضفرها وحافرها وعصبها يف املشهور من املذهب وقيل هو كالشعر النه ليس فيه 

وال يأمل فيكون كالشعر والظاهر االول الن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب اىل  رطوبات تنجسه والنه ال حيس
  جهينة ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب 

والنه فيه حياة احليوان بدليل قوله تعاىل من حييي العظام وهي رميم والن العصب حيس ويأمل وكذلك الضرس وذلك 
  دليل احلياة 



لقرن والظفر والسن إذا طال فإمنا هو ملفارقة احلياة ما طال وقد كان مقتضى القياس وأما ما ال حيس منه مثل ا
جناسته لكن منع من ذلك اتصاله باجلملة تبعا هلا ودفعا للمشقة بتنجيس ذلك كما قلنا فيما حشي على العقب 

انع فطهر على السبب وبسط على االنامل وسائر ما ميوت من اللحم ومل ينفصل فإذا انفصل او مات االصل زال امل
  وتعليل جناسة اللحم باحتقان الرطوبات فيه قد تقدم اجلواب عنه 

  مسألة

  وكل ميتة جنسة إال اآلدمي 
أما جناسة احليوان باملوت يف اجلملة فإمجاع وقد دل على ذلك قوله تعاىل حرمت عليكم امليتة وذلك يعم أكلها 

اهللا انه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا حرم بيع اخلمر واالنتفاع هبا وغري ذلك ملا روى جابر بن عبد 
وامليتة واخلنزير واالصنام فقيل يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا 

يهود إن اهللا ملا حرم شحومها الناس فقال ال هو حرام مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك قاتل اهللا ال
  مجلوه مث باعوه وأكلوا مثنه رواه اجلماعة 

والكالم يف فصلني يف أجزاء امليتة ويف اجناسها أما أجزاؤها فاللحم جنس وكذلك اجللد وقد تقدم القول يف العظم 
وعائه أما البيض فإذا والشعر وأما ما ال ميوت مبوهتا كالبيض واللنب فإنه ال ينجس باملوت لكن هل ينجس بنجاسة 

كان قد تصلب قشره فهو طاهر مباح النه ال يصل اليه شيء من النجاسة كما لو غمس يف ماء جنس وكما لو طبخ 
يف مخر أو ماء جنس وكذلك لو سلقه يف ماء ملح أو مر مل يتغري طعمه وقال ابن عقيل هو طاهر مباح وان مل يتصلب 

  ع لينه مينع نفوذ النجاسة اليها الن مجودها وغشاءها الذي هو كاجللد م
كما لو وقعت يف مائع جنس واملشهور اهنا تتنجس إذا مل تتصلب الهنا يف النمور واحلاجز غري حصني فال ينفك غالبا 

من ان يشرب اجزاء عقيب املوت قبل ذهاب حرارة احلياة واما اللنب واإلنفحة فطاهر يف احدى الروايتني الن 
وس وأكلوا من جبنهم مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأن اجلنب إمنا يصنع باإلنفحة وان اللنب الصحابة فتحوا بالد اجمل

مل ينجس باملوت إذا ال حياة فيه وال مبالقاة وعائه الن املالقاة يف الباطن ال حكم هلا اذ احلكم بالتنجيس إمنا يتسلط 
  على االجسام الظاهرة 

رج املين وعلى هذه الرواية فجلد اإلنفحة جنس كجلد الضرع وإمنا ولذلك مل ينجس املين والنجاسة خترج من خم
  الكالم فيما فيهما والرواية االخرى مها جنس وهي املنصورة والنه مائع يف وعاء جنس فأشبه ما لو أعيد يف 

ة فميز له الضرع بعد احللب او حلبت يف اناء جنس وما عللوا به ينتقض باملخ يف العظم فانه جنس وأما املين والنجاس
اللنب اخلارج يف احلياة النه لو جنس ما خلق طاهرا يف الباطن مبا يالقيه لنجس ابدا خبالف ما بعد املوت فإنه خروجه 

  نادر كما لو خرج املين والنجاسة بعد املوت 
م وما ذكر عن الصحابة ال يصح الهنم وإن اكلوا من جنب بالد فارس فالنة كان بينهم يهود ونصارى يذحبون هل

فحينئذ ال تتحقق جناسة اجلنب وهلذا كتب ابو موسى االشعري اىل عمر يذكر ان اجملوس ملا رأوا أن املسلمني ال 
يشترون جبنهم وإمنا يشترون جنب اهل الكتاب عمد اجملوس وصلبوا على اجلنب كما يصلب اهل الكتاب ليشترى 

ه وما مل يتبني لكم فكلوه وال حترموا على انفسكم ما جبنهم فكتب اليه عمر ما تبني لكم انه من صنعتهم فال تأكلو
  أحل اهللا لكم رواه عبد امللك بن حبيب 



وقال قد تورع عمرو بن مسعود وابن عباس يف خاصة انفسهم من اكل اجلنب اال ما ايقنوا انه من جنب املسلمني أو 
 اجلنب بإنفحة امليتة فقال ما علمت انه اهل الكتاب خيفة ان يكون من جنب اجملوس وقيل البن عمر انا خناف ان جينب

ميتة فال تأكل وأما اجناس امليت فكل ميت جنس اال ما يباح اكله ميتا وما ليس له دم سائل وما حرم لشرفه وقد 
استثناها الشيخ رمحه اهللا كذلك لعموم اآلية والقياس سواء كان طاهرا يف احلياة او جنسا لكن يبقى جنسا لسببني 

  ببني كما حرم الس

أما االنسان فال ينجس يف ظاهر املذهب وعنه رواية اخرى ينجس لعموم اآلية ووقع زجني يف بئر زمزم فمات فأمر 
ابن عباس هبا تنزح رواه الدارقطين والنه ذو نفس سائلة ال تباح ميتته فنجس باملوت كالشاة واالول اصح الن 

عليه ويف لفظ الدارقطين املؤمن ال ينجس حيا وال ميتا وروى  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املؤمن ال ينجس متفق
  الدارقطين ايضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس عليكم يف ميتكم غسل إذا غسلتموه فإنه ليس بنجس 

والن ذلك منقول عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة يف قضايا متعددة ومل يعرف هلم خمالف والنه آدمي مسلم فلم 
  باملوت كالشهيد فإنه ينجس 

مسلم على القولني والنه لو جنس مل يطهر بالغسل والن املوجب لطهارته شرفه وكذلك ال حيا وال ميتا وان قلنا 
ينجس باملوت حبسب اعضائه باالنفصال كسائر احليوان فاما الشعر فهو طاهر يف اصح الرواينت النه ليس مبحل 

لى انه من اجلملة كاليد سواء جز او تساقط خبالف شعر املأكول فإنه ملا للحياة ويف رواية اخرى انه جنس بناء ع
  احتيج اليه كان جزه كتذكية 

وهذا ضعيف كما سبق ويطهر بالغسل يف اصح الروايتني وال ينجس الشهيد كما ال ينجس دمه وان قلنا ال ينجس 
احلرمة امنا تثبت هلا اذا كانت تابعة  باملوت فكذلك اعضاؤه على االصح وقيل تنجس وان مل ينجس يف اجلملة الن

وهو ضعيف الن حرمة االعضاء كحرمة اجلملة وهذا خيتص باملسلم واما الكافر فينجس على الروايتني الن املقتفي 
للطهارة من االثر والقياس مفقود فيه وسبب التنجيس موجود فعمل عمله وعموم كالم بعض اصحابنا يقتفي 

  التسوية كما يف احلياة 

  ألة مس
  وحيوان املاء الذي ال يعيش إال فيه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف البحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته 

اما السمك اذا مات مبفارقة املاء فهو حالل طاهر باالمجاع وكذلك اذا مات يف املاء حتف انفه وهو الطايف يف ظاهر 
ء ومع ذلك فهو طاهر ايضا الن دمه طاهر كاجلراد هو طاهر وان املذهب وقد خرج فيه وجه انه حرام وليس بشي

قلنا ال حيل ان مات فيه بغري سبب النه ليست له نفس سائلة وما عدا السمك مما يباح ففيه ثالث روايات أحدها ان 
  مجيعه يباح بال ذكاة لعموم احلديث فعلى هذا ال ينجس املاء ملوته فيه 

مك النه هو امليتة املعروفة بدليل قوله احل لنا ميتتان ودمان السمك واجلراد والثالثة ان والثانية ال يباح منه اال الس
ما ال يعيش اال يف املاء فهو كالسمك وما يعيش يف الرب ال يباح اال بالتذكية وهو ظاهر املذهب كما ذكره الشيخ 

لم فقال يا رسول اهللا انا نركب البحر رمحه اهللا ملا روى ابو هريرة قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
وحنمل معنا القليل من املاء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ مباء البحر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو 



الطهور ماؤه احلل ميتته رواه اخلمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح والن ما ال يعيش اال يف املاء ال ميكن 
  به السمك خبالف ما يعيش يف الرب تذكيته غالبا فأش

فأما حيوان البحر احملرم كالضفدع والتمساح على املشهور والكوسج اذا قلنا بتحرميه فهو جنس باملوت وينجس 
  املاء القليل كما ينجس غريه من املائعات 

  مسألة

  وما ال نفس له سائله إذا مل يكن متولدا من النجاسات 
اء جلريان نفسها يقال نفست املرأة اذا حاضت ونفست اذا ولدت ومنه قول النفس هي دمه ومنه مسيت النفس

  ... وليس على غري الظبات تسيل ... تسيل على حد الظبات نفوسها ... الشاعر 
وهو قسمان أحدمها املتولد من النجاسة مثل صراصري الكنيف فهو جنس حيا وميتا النه متولد من جنس فكان جنسا 

و متولد من طاهر كالذباب والبق والعقرب والقمل والرباغيث والديدان والسرطان سواء مل كالكلب والثاين ما ه
يكن له دم او كان له دما غري مسفوح فهذا ال ينجس باملوت وال ينجس املائع اذا وقع فيه ملا روى ابو هريرة ان 

  له مث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا وقع الذباب يف شراب احدكم فليغمسه ك

  فإن يف احد جناحية شفاء ويف االخر داء رواه البخاري 
فأمر بغمسه مع علمه بأنه ميوت بالغمس غالبا ال سيما يف االشياء احلارة فلو كان ينجس الشراب مل يأمر بإفساده 
يه وقد روى الدارقطين عن سلمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا سلمان كل طعام وشراب وقعت ف

دابة ليس هلا دم فماتت فيه فهو حالل أكله وشربه ووضوءه وقد روي عن عمر ومعاذ وايب الدرداء وابن مسعود 
وايب امامة اهنم كانوا يقتلون القمل يف الصالة ومنهم من كان يدفنه يف املسجد ولو كان جنسا لصانوا صالهتم عن 

  دم سائل فأشبه دود اخلل والباقال  محل النجاسة ومسجدهم عن دفن النجاسة فيه والنه ليس له

  فصل

إذا مات يف املاء ما يشك فيه هل له نفس سائلة فهو طاهر يف أظهر الوجهني فأما الوزغ فهو جنس يف املنصوص من 
  الوجهني واهللا اعلم 

  مسألة

لشيطان يستحب ملن اراد دخول اخلالء ان يقول بسم اهللا أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث ومن الرجس النجس ا
  الرجيم 

وذلك ملا روي عن علي ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ستر ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل 
احدكم اخلالء ان يقول بسم اهللا رواه ابن ماجه والترمذي وعن انس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا دخل 

  بائث رواه اجلماعة ويف لفظ للبخاري اذا اراد ان يدخل اخلالء قال اللهم اين اعوذ بك من اخلبث واخل



وعن زيد بن ارقم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن هذه احلشوش حمتضرة فاذا دخل احدكم فليقل اللهم 
  اين اعوذ بك من اخلبث 

ال ال يعجز أحدكم اذا واخلبائث رواه ابو داود وابن ماجة وعن ايب امامة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق
دخل مرفقه ان يقول اللهم اين اعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم رواه ابن ماجة 

احلشوش مجع حش وهي يف االصل البساتني كانوا يقضون احلاجة فيها مث مسي موضع قضاء احلاجة حشا واحملتضرة 
  الستعاذة قبل الدخول اليت حتضرها الشياطني ولذلك امر بذكر اهللا وا

واخلبث بسكون الباء قال ابو عبيد وابن االنباري وغريمها قالوا وهو الشر واخلبائث الشياطني فكأنه استعاذ من 
  الشر ومن اهل الشر وقال اخلطايب امنا هو اخلبث مجع خبيث واخلبائث مجع خبيثة استعاذ 

مجع على فعال مثله ظريف وظرفا وكرمي وكرما وإمنا  من ذكراهنم وإناثهم واالول أقوى الن فعيل اذا كان صفة
جيمع على فعل إذا كان امسا مثل رغيف ورغف ونذير ونذر والنه اكثر معىن والنجس بالكسر والسكون اتباع ملا 

  قبله ولو افردته لفتحته واملخبث ذو االصحاب اخلبثاء وهو ايضا الذي يعلم غريه اخلبث 

  مسألة

  مد اهللا الذي اذهب عين االذى وعافاين وإذا خرج قال غفرانك احل
لقول عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا خرج من اخلالء قال غفرانك رواه اخلمسة اال النسائي قال 
الترمذي حديث حسن غريب وعن انس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا خرج من اخلالء قال احلمد 

ذى وعافاين رواه ابن ماجة وذكره االمام امحد والن اخلالء مضنة الغفلة والوسواس هللا الذي اذهب عين اال
  فاستحب االستغفار عقيبه 

  مسألة 
  ويقدم رجله اليسرى يف الدخول واليمىن يف اخلروج 

  وهذا عكس دخول املسجد الن اليمىن احق بالتقدمي اىل االماكن الطيبة 

ذلك قدمت يف االنتعال دون النزع النه صيانة هلا وهذا فيما يشترك فيه واحق بالتأخري عن االذى وحمل االذى وك
العضوان فأما ما خيتص بأحدمها فإنه يفعل باليمني ان كان من باب الكرامة كاالكل والشرب وبالشمال إن كان من 

  باب إزالة االذى كاالستنجاء والسواك 
  مسألة 

  وال يدخله بشيء فيه اسم اهللا إال من حاجة 
روى انس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا دخل اخلالء نزع خامته رواه اصحاب السنن وقال ملا 

الترمذي حديث حسن صحيح غريب وكان نقش خامته حممد رسول اهللا فإن كان معه دراهم او كتاب او خامت فيه 
  ذكر اسم اهللا وخاف عليه استصحبه وستره واحترز من سقوطه 



ادار فصه اىل باطن كفه فإن دخل بشيء فيه اسم اهللا من غري حاجة كره النه يصان عنه ذكر اهللا وان كان خامتا 
  تعاىل باللسان فعما كتب عليه امسه اوىل بدليل احملدث مينع من مس املصحف دون تالوة القرآن 

  مسألة ويعتمد يف جلوسه على رجله اليسرى

ى اهللا عليه و سلم إذا اتينا اخلالء ان نتوكأ على اليسرى وننصب ملا روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول اهللا صل
  اليمىن رواه الطرباين يف معجمه والن ذلك اسهل خلروج احلدث 

  فصل

وال يتكلم ملا روى ابن عمر أن رجال مر ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه 
  اجلماعة اال البخاري وعن ايب 

اخلدري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال خيرج الرجالن يضربان الغائط كاشفني عوراهتما  سعيد
  يتحدثان فإن اهللا ميقت على ذلك رواه امحد وابو داود وابن ماجة 

 وعن ابن عمر أن رجال مر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السالم
فلما جاوزه ناداه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال امنا محلين على الرد عليك خشية ان تذهب فتقول اين سلمت 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يرد علي فإذا رأيتين على هذه احلال فال تسلم علي فإنك ان تفعل ال أرد 
ه وانه جيوز لعذر واذا عطس محد اهللا بقلبه يف اشهر عليك رواه الشافعي وهذا يدل على ان الكالم هنا مكرو

الروايتني واالخرى حيمده بلسانه خفية لعموم االمر به والنه كالم حلاجة واالول اوىل الن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم مل يرد السالم مع تأكده وتعلق حق االنسان به فغريه اوىل 

اهللا على خالئه ويشدد فيه وذكر اهللا سبحانه اعظم من غريه من وحكى االمام امحد ان ابن عباس كان يكره ذكر 
  الكالم فال يقاس به 

  مسألة

  وإن كان يف الفضاء ابعد واستتر 
أما أنه يبعد فلما روى جابر قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فكان ال يأيت الرباز حىت يغيب 

ن شعبة قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فأتى حاجته فأبعد يف فال يرى رواه ابن ماجة وعن املغرية ب
املذهب حىت توارى عين رواه اجلماعة واما االستتار مبا ميكنه من هدف حائط او حائش خنل او كثيب رمل فلما 

جيمع كثيبا من رمل  روى ابو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اتى الغائط فليستتر فإن مل جيد اال ان
فليستديره فإن الشيطان يلعب مبقاعد بين ادم من فعل فقد احسن ومن ال فال حرج رواه االمام امحد وابو داود 
وابن ماجة وسنذكر حديث ابن جعفر وغريه والن ذلك جهده يف ستر العورة املأمور هبا وهلذا كره ان يرفع ثوبه 

  أبيح للحاجة فيقدر بقدرها وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  حىت يدنو من االرض الن كشف العورة إمنا



  أنه كان اذا اراد احلاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو من االرض رواه ابو داود والترمذي واحتج به االمام امحد 
  مسألة 

  وارتاد موضعا رخوا 
جنب حائط فبال مث قال كان بنو اسرائيل ملا روى ابو موسى قال مال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اىل دمث يف 

اذا بال احدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فيقرضه باملقاريض وقال اذا اراد احدكم ان يبول فلريتد لبوله وال يقضي 
حاجته يف املستحم مث يتوضأ او يغتسل فيه النه يورث الوسواس ورمبا اصابه شيء منها ولذلك يكره االستنجاء يف 

  كل موضع 

س اال املكان املعد لالستنجاء خاصة ويكره البول يف املاء الدائم وان كثر وبلغ حدا ال ميكن نزحه لعموم النهي جن
  عن ذلك 

والن فتح هذا الباب يفضي اىل كثرة البول فيغريه وهي املوارد املذكورة يف حديث معاذ وعن ابن عباس قال مسعت 
ملالعن الثالث ان يقعد احدكم يف ظل يستظل فيه او يف طريق او يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اتقوا ا

  نقع ماء رواه امحد 
  وأما اجلاري فيكره فيه التغوط لبقاء اثره 

فأما البول فال يكره إال أن تكون اجلرية قليلة وحتتها مستعمل يصيبه بيقني ملفهوم النهي عن البول يف املاء الدائم وال 
  يكره البول يف اآلنية 

للحاجة ملا روي عن عائشة قالت يقولون إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوصى اىل علي لقد دعا بالطست 
ليبول فيها فاخننثت نفسه وما اشعر فإىل من اوصى رواه النسائي وعن اميمة بنت رقيقة قالت كان للنيب صلى اهللا 

  لنسائي وأبو داود عليه و سلم قدح من عيدان حتت سريره يبول فيه بالليل رواه ا
وال يكره البول قائما لعذر ويكره مع عدم العذر اذا خاف ان ترى عورته او يصيبه البول فإن أمن ذلك مل يكره يف 
املنصوص من الوجهني ملا روى حذيفة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتى سباطة قوم فبال قائما رواه اجلماعة 

  ة قالت من حدثكم أن ويف اآلخر يكره ملا روي عن عائش

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بال قائما فال تصدقوه ما كان يبول اال جالسا رواه امحد وابن ماجة والنسائي 
والترمذي وقال هو احسن حديث يف هذا الباب واصح وهذا يدل على ان الغالب عليه كان اجللوس وان بوله 

س يف السباطة او لوجع كان به ملا روى ابو هريرة ان رسول اهللا صلى قائما كان لعذر إما النه مل يتمكن من اجللو
اهللا عليه و سلم بال قائما من جرح كان مبأبضه أي حتت ركبته قال الشافعي كانت العرب تستشفي لوجع الصلب 
 بالبول قائما فترى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ولكن قد رويت الرخصة عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وايب

  هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وانس والن االصل اإلباحة فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل 

  مسألة

  وال يستقبل مشسا وال قمرا 
وذلك الن هبما يستضئ اهل االرض فينبغي احترامهما وقد ورد ان امساء اهللا مكتوبه عليهما وهذا على سبيل 



   ٣التنزيه فإن كان بينهما حائل فال بأس
  يكره ان يستقبل الريح خشية ان يرجع عليه رشاش بوله  وكذلك
  مسألة 

وال يستقبل القبلة وال يستدبرها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول وال 
  تستدبروها وجيوز ذلك يف البنيان 

فضاء دون البنيان وعنه حيرم فيهما اختاره ابو هذا هو املنصور عند االصحاب وانه حيرم االستقبال واالستدبار يف ال
  بكر ملا روى ابو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا جلس احدكم حلاجته فال 

  يستقبل القبلة وال يستدبرها رواه امحد ومسلم 
ا القبلة ببول وال غائط وعن ايب ايوب االنصاري عن البين صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اتيتم الغائط فال تستقبلو

وال تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت حنو الكعبة فننحرف 
عنها ونستغفر اهللا متفق عليه وعنه حيرم االستقبال فيهما دون االستدبار ملا روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت 

ليه و سلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه فهذا يبيح االستدبار حفصة فرأيت النيب صلى اهللا ع
  فيبقى االستقبال على ظاهر النهي 

ووجه االول حديث ابن عمر املذكور وعن عراك بن مالك ان عائشة قالت ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
د فعلوها حولوا مقعديت قبل القبلة رواه امحد وابن ماجة ان ناسا كرهوا ان يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال اوق

وروى ابو داود عن مروان االصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقلت يا ابا الرمحن 
  اليس قد هني عن 

  هذا قال امنا هذا يف الفضاء فاذا كان بينك وبني القبلة شيء يسترك فال بأس 
ل ما روى جابر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان تستقبل القبلة ببول فرايته قبل ان يقبض وعلى هذا حيم

بعام يستقبلها رواه امحد وابو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال البخاري هذا حديث 
حلجة فاذا مل يكن بني يديه او  حسن صحيح وقد قيل يف وجه الفرق ان كشف العورة حمظور يف االصل وامنا يباح

قريبا منه شيء يستره كان افحش وجهه القبلة اشرف اجلهات فصينت عنه وعلى هذا نقول ان اجللوس يف 
  الصحراء يف وهد او وراء جدار او بعري كما بني البنيان وان اجللوس على سطوح الوديان وال سترة هلا كالفضاء 

  مسألة

  ذكره اىل راسه مث ينتره ثالثا فإذا انقطع البول مسح من أصل 
  يعين ميسح من اصل الذكر حتت االنثيني اىل رأسه وينتر الذكر يفعل 

ذلك ثالثا ملا روى عيسى بن يزداد عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا بال احدكم فليمسح 
ح اسفل ذكرك والنه باملسح والنتر ذكره ثالث مرات رواه امحد وابن ماجة وقال ابو الشعثاء اذا بلت فامس

يسترخي ما اذ عساه يبقى وخيشى عودته بعد االستنجاء وان احتاج اىل حننهة او مشي خطوات لذلك فعل وقد 
  احسن 



وقيل بل يكره النه وسواس وبدعة وقال امحد اذا توضأت فضع يدك على سفلتك مث اسلت ما مث حىت ينزل وال 
   ظنك وان استنجى عقب انقطاع البول جاز وال يطيل جتعل ذلك من مهك وال تلتفت اىل

املقام لغري حاجة الن املقام فيه لغري حاجة مكروه النه حمتضر الشياطني وموضع ابداء العورة ويقال عن لقمان 
  احلكيم ان اطالة اجللوس يدمي الكبد ويورث البواسري 

  مسألة 
  وال ميس ذكره بيمينه وال يتمسح هبا 

اليمني فمنهي عنه يف كل حال ملا روى ابو قتادة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ميسكن أما مس الذكر ب
احدكم ذكره بيمينه وال يتمسح من اخلالء بيمينه متفق عليه وكذلك االستنجاء باليمني والن سلمان الفارسي قيل 

أن نستقبل القبلة لغائط او بول او ان  له لقد علمكم نبيكم كل شيء حىت اخلراءة فقال سليمان اجل لقد هنانا
نستنجئ باليمني او ان نستنجئ بأقل من ثالثة احجار أو ان نستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم وغريه وال يستعني 

  بيمينه يف ذلك اال ان حيتاج اىل ذلك اما مسح الدبر فال حاجة فيه اىل االستعانة باليمني 
يقصد االستجمار جبدار او موضع ناب او حجر ضخم وحنو ذلك مما ال حيتاج واما مسح القبل فيستغىن عنها بأن 

  اىل امساكه فإن اضطر اىل احلجارة الصغار او احلرث وحنوها جعل احلجر بني عقبيه او بني اصابعه ان 

ب املاء امكن وتناول ذكره بشماله فمسحه هبا فإن شق عليه ذلك فله االستعانة باليمني كما له ان يستعني هبا يف ص
وكما لو كان اقطع اليسرى وهل ميسك ذكره بشماله واحلجر بيمينه او بالعكس على وجهني اصحهما االول 

  وبكل حال تكون اليسرى هي املتحركة ألن االستجمار امنا حيصل باحلركة ولو استتنجى بيمينه صح مع الكراهة 

  مسألة

  مث يستجمر وترا مث يستنجي باملاء 
عائشة رضي اهللا عنها قالت مرن ازواجكن ان يتبعوا احلجارة املاء من اثر الغائظ والبول فإين هذا هو االفضل الن 

استحييهم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله احتج به امحد يف رواية حنبل وروى ايضا يف كتاب الناسخ 
زلت فيه رجال والن الغسل بعد جتفيف واملنسوخ ان ناسا من االنصار كانوا يتبعون االستنجاء باحلجارة املاء فن

  النجاسة ابلغ يف 

  التنضيف فصار كالغسل بعد احلت والفرك يف غري ذلك والنه ابعد من مس االذى باليد احملوج اىل تكلف تطهريها 
 وامنا يستحب االيتاء يف االستجمار ملا اخرجا يف الصحيحني عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال

من استجمر فليوتر وان قطع عن شفع جاز الن يف رواية ايب داود وابن ماجة من فعل فقد احسن ومن ال فال حرج 
وان اقتصر على احدمها فاملاء افضل يف ظاهر املذهب وعنه انه يكره االستنجاء من غري استجمار الن فيه مباشرة 

ر جيزئ باالمجاع من غري كراهة واملاء قد انكره بعض النجاسة بيده ونشرها من غري حاجة والن االقتصار على احلج
السلف واالول اصح الن املاء يطهر احملل ويزيل االثر واحلجر خيفف وكان قياسها على سائر البدن يقضي اال جيزئ 

اال املاء وامنا اجزأت االحجار رخصة فاذا استعمل الطهور كان افضل واملباشرة باليد لغرض صحيح وهو االزالة 
يف سائر املواضع مث يف احلجر يبقى اثر النجاسة ويدوم فإن مل يكره احلجر فال اقل من ان يكون مفضوال وما  كما



نقل عن بعض الصحابة من انكار املاء فهو اهللا اعلم انكار على من يستعمله معتقدا لوجوبه وال يرى االحجار جمزئة 
ل االسالم فخافوا التعمق يف الدين كما قد يبتلى به بعض الهنم شاهدوا من الناس حمافظة على املاء مل يكن يف او

  الناس 

وهلذا قال سعد بن ايب وقاص مل يلحقون يف دينكم ما ليس منه يرى احدكم ان حقا عليه ان يغسل ذكره اذا بال 
يه و فان مل حيمل على هذا فال وجه له فقد اخرجا يف الصحيحني عن انس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عل

سلم يدخل اخلالء فامحل انا وغالم حنوي اداوه من ماء وعنزة فيستنجي باملاء وقصة اهل قباء مشهورة ويستحب 
للمستنجي ان يدلك يده باالرض ملا روى ابو هريرة قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا اتى اخلالء اتيته مباء يف 

  داود وابن ماجة  تورا او ركوة فاستنجي مث مسح يده باالرض رواه

  فصل

واالوىل ان يبدا الرجل بالقبل النه اذا بدا بالدبر رمبا اصابت جناسة القبل يده واصابت دبره يف حالة غسله واملرأة 
تتخري يف أحد الوجهني لتوازهنما يف حقها والثاين تبدا بالدبر الن جناسته افحش واعسر ازالة فتبدأ هبا لئال ينجس 

الثيب والبكر فيه سواء اال ان البكر خيرج بوهلا فوق الفرج والعذرة متنع نزول البول اليه واما القبل هبا وقد طهر و
الثيب فيمكن نزول البول يف فرجها واملنصوص من الوجهني انه ال جيب تطهري باطن فرجها ملا فيه من املشقة 

  كداخل العينني 
ه مل جيب شيء وان حتققنا فهل جيب غسله باملاء الن واآلخر جيب فعلى هذا ان مل يتحقق نزول شيء من البول الي

  النجاسة تعدت املخرج او يكتفي فيه باحلجر للمشقة يف ذلك وانه معتاد على وجهني اصحهما اجزاء احلجر 

  مسألة

  وان اقتصر على االستجمار اجزاءه اذا مل تتعد النجاسة موضع احلاجة 
زئه االستجمار اذا انقى واكمل العدد سواء يف ذلك مجيع ما يستنجى اما اذا مل تتعد النجاسة موضع احلاجة فإنه جي

  منه من البول واملذي والودي والدم وغري ذلك 

وامنا جيزى بشرطني احدمها االنقاء النه هو املقصود وعالمة ذل اال يبقى يف احملل شيء يزيله احلجر والثاين ثالث 
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اذا ذهب احدكم اىل مسحات ملا تقدم من حديث سلمان وملا روت عائشة ع

الغائط فليستطب بثالثة احجار فإهنا جتزئ عنه رواه ابو داود فعلق االجزاء هبا وهنى عما دوهنا وهذا امجاع من االمة 
ان جيب  ان االقتصار على االحجار جيزئ من غري كراهة واما اذا تعدت موضع احلاجة فال جيزئه اال املاء الن االصل

ازالة النجاسة باملاء وامنا رخص يف االستجمار لتكرار النجاسة على املخرج ومشقة اجياب الغسل فاذا تعدت عن 
املخرج املعتاد خرجت عن حد الرخصة فوجب غسلها كنجاسة سائر البدن وحد ذلك ان ينتشر الغائط اىل نصف 

اما والرمة بأهنما طعام اجلن ودليل على احلكم يعم باطن االلية فاكثر وينتشر البول اىل نصف احلشفة فاكثر ف
  احلجارة وغريها واال لنهي الناس عنها سوى االحجار عموما 



وقد روى الدارقطين عن طاووس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا اتى احدكم الرباز فليستطب بثالثة 
  هللا الذي اذهب عين ما يؤذيين وامسك  احجار او ثالثة اعواد او ثالث حثيات من تراب مث ليقل احلمد

علي ما ينفعين وهو مرسل حسن الشرط االول ان يكون جامدا الن املائع ان كان مطهرا فذلك غسل واستنجاء 
وان مل يكن مطهرا أماع النجاسة ونشرها وحينئذ ال جيزئه اال املاء الن النجاسة انتشرت عن املخرج املعتاد والثاين 

جيوز جبلد ميتة وال بروث جنس وال عظم جنس وال حجر جنس الن النيب صلى اهللا عليه و سلم  ان يكون طاهرا فال
هنى عن االستنجاء بالروث والعظم يف حديث ابن مسعود وايب هريرة وسلمان وخزمية بن ثابت وسهل بن حنيف 

جس اما الطاهر فقد ورويفع بن ثابت وقد تقدم اكثرها وذلك يعم العظم الطاهر والنجس والروث الطاهر والن
  علله بأنه زاد اخواننا من اجلن ففي النجس منه ال عله له اال النجاسة ال سيما الروثة وكسائر الركس والنجس ومها 

  مبعىن واحد وال يقال اجلميع زاد اجلن النه قد بني امنا زادهم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه 
جناسته وما سوى جناسته ال جيزئ االستجمار فيها وكذلك لو  والنه اذا استجمر بشيء جنس اورث احملل جناسة غري

خالف واستنجى بالنجس مل جيزئه االستجمار ثانيا وتعني املاء وقيل جيزئ الن هذه النجاسة مائعة لنجاسة احملل وال 
ستجمار يقال املقصود االنقاء من جناسة املستنجي به غري حاصل الثالث ان يكون منقيا الن االنقاء هو مقصود اال

فال جيزئ بزجاج وال فحم رخو وال حجر املس الرابع ان ال يكون حمترما مثل الطعام وال جيوز االستنجاء به سواء 
  يف ذلك طعام االنس واجلن وعلف دواب االنس واجلن 

م ملا روى مسلم يف صحيحه عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اجلن سألوه الزاد فقال لكم كل عظ
ذكر اسم اهللا عليه يقع يف ايديكم اوفر ما يكون حلما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم فال تستنجوا هبما فإهنما زاد اخوانكم وعن ايب هريرة رضي اهللا عنه ان كان حيمل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أبغين احجارا استنفض هبا وال تأتين بعظم وال بروثة فاتيته باحجار و سلم اداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه قال 

  امحلها يف طرف ثويب حىت وضعتها اىل جنبه مث انصرفت حىت اذا فرغ مشيت معه 
فقلت ما بال العظم والروثة فقال مها من طعام اجلن وانه اتاين وقد جن نصيبني ونعم اجلن فسألوين الزاد فدعوت 

  بعظم وال اهللا هلم اال ميروا 

بروثة اال وجدوا عليها طعاما رواه البخاري فبني له صلى اهللا عليه و سلم ما هو طعام اجلن وهنانا عنه وتربأ ممن 
يستنجئ به فبما هو طعامنا اوىل وكذلك ما مكتوب فيه اسم اهللا تعاىل او شيء من احلديث والفقه سواء كان ورقا 

ة علف دواب اجلن وكذلك ايضا ما هو متصل حبيوان كيده وذنبه او حجرا او ادميا الن حرمته اعظم من حرم
وريشه وصوفه وكذلك يد نفسه سواء يف ذلك احليوان الطاهر والنجس اآلدمي وغريه والن احليوان حمترم فاشبه 

املطعوم واذا كان قد هنى عن االستنجاء بعلف الدواب فالنهي عن االستنجاء هبا اوىل وال جيوز االستنجاء هبذه 
االشياء الن االستنجاء رخصة فال يباح مبحرم كالقصر يف سفر املعصية وقد روى الدارقطين ان النيب صلى اهللا عليه 
و سلم هنى ان يستنجى بروث او عظم وقال اهنما ال يطهران وقال اسناد صحيح فإن استنجي هبا فهل جيزئه اعادة 

  االستنجاء او يتعني املاء على وجهني 
عن االستنجاء باليمني وقد قلتم جيزئ قلنا اليد ليست شرطا يف االستنجاء وامنا جاءت النه ال ميكنه فإن قيل قد هني 

االستنجاء بغريها حىت لو استغىن عنها بأن يقعد يف ماء جار حىت ينقى احملل حصلت الطهارة وكذلك لو استنجى بيد 



كاملاء يف الطهارة والتراب يف التيمم فان كان حمرما اجنيب فقد امث واجزاه واما املستنجى به فهو شرط يف االستنجاء 
  لعينه كان كالوضوء باملاء النجس وان كان حلق الغري كان كاملتوضئ باملاء املغصوب او اشد النه رخصة 

  فصل

واالستنجاء واجب لكل خارج من السبيلني فلو صلى بدونه مل تصح الصالة ملا روى عن ابن عباس ان رسول اهللا 
  عليه و سلم مر بقربين فقال صلى اهللا 

اهنما يعذبان وما يعذبان يف كبري اما احدمها فكان ال يستتر من بوله واما االخر فكان مبشي بالنميمة رواه اجلماعة 
سواء كان اخلارج نادرا او معتادا رطبا او يابسا كالروث والبول والدود واحلصى واملذي والن خروج اخلارج من 

  اب الرطوبة النجسة فعلق احلكم به وان ختلفت عن احلكم يف آحاد الصور هذا احملل مظنة استصح
وقال كذلك اعترب العدد وان زالت الرطوبة بدونه اال الريح فان االمام امحد قال ليس يف الريح استنجاء يف كتاب 

  اهللا وال سنة رسولة امنا عليه الوضوء 
الريح فليس منا رواه الطرباين وابو حفص العكربي والن  فقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من استنجى من

  الريح ليس هلا جرم 

ال صق يزال وال هي مظنة استجالب رطوبة ميكن ازالتها واما اخلارج الطاهر فيجب االستنجاء منه يف املشهور كما 
يظا والن االستنجاء جيب من يسري الدم والقيح وان عفي عنه يف غري هذا املوضع الن خروجه من السبيل يورث تغل

  من املين فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم واصحابه على الدوام وال اعلم اخالهلم به حبال 
  فصل 

واالفضل يف االستجمار ان مير حجرا من مقدم صفحته اليمىن اىل مؤخرها مث يديرها على اليسرى حىت يرجع اىل 
ليسرى اىل مؤخرها مث يديره على اليمىن حىت يرجع به اىل املوضع الذي بدأ منه مث مير الثاين من مقدم صفحته ا

املوضع الذي بدأ منه مث مير الثالث على املسربة والصفحتني الن العدد معترب يف ازالة هذه النجاسة فاستوعب احملل 
  يف كل مرة منه كالعدد يف ولوغ الكلب 

كم حجرين للصفحتني وحجرا للمسربة رواه وما روى سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اوال جيد احد
  الدارقطين وقال اسناد حسن حممول على االبتداء هبذه املواضع النه قد جاء بلفظ اخر عنه أنه 

  كان يقبل بواحد ويدبر بآخر وحيلق بالثالث فإن مسح على كل جهة مسحة فوجهان 

  فصل

دى الروايتني الهنا جناسة فصح الوضوء قبل ازالتها السنة ان يستنجي قبل الوضوء فان اخره اىل بعده اجزاه يف اح
كما لو كانت على البدن فعلى هذا اذا توضأ استفاد بذلك مس املصحف ولبس اخلفني ويستمر وضوؤه اذا مل ميس 

  فرجه 
والرواية االخرى ال يصح وضوؤه وهي اشهر الن يف حديث املذي يغسل ذكره مث يتوضأ رواه النسائي والن النيب 



هللا عليه و سلم واصحابه مل ينقل عنهم اهنم يتوضؤون اال بعد االستنجاء وفعله اذا خرج امتثاال لالمر فحكمه صلى ا
حكم ذلك االمر والهنما حمالن وجب غسلهما بسبب واحد يف بدن واحد فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال 

  زئه وان قلنا جيزئ الوضوء الوضوء فاما التيمم فقال ابن حامد هو كالوضوء وقال القاضي ال جي

النه مبيح للصالة ليس برافع للحدث واالستباحة قبل االستنجاء ال حتصل فيكون كالتيمم قبل الوقت فعلى هذا لو 
كانت النجاسة يف غري املخرج مل جيز يف وجه كذلك وقيل جيزئ النه استباح الصالة من غريها فاشبه ما لو كانت 

  على الثوب 
  فصل 

وضأ ان ينضح فرجه باملاء ليقطع عنه الوسواس خبروج البول نص عليه ملا روى سفيان بن احلكم او يستحب اذا ت
احلكم بن سفيان قال رايت النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ مث نضح فرجه رواه امحد وابو داود وابن ماجة 

  والنسائي 
السالم يف اول ما اوحي اليه فعلمه الوضوء  وعن زيد بن حارثة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اتاه جربيل عليه

  والصالة فلما فرغ من الوضوء اخذ 

غرفة من ماء فنضح هبا فرجه رواه امحد والدارقطين وابن ماجة ولفظه علمين جربيل الوضوء وامرين ان انضح حتت 
قلنا ان احملل جنس وان قلنا ثويب ملا خيرج من البول بعد الوضوء وهذا يف املستنجي باملاء فأما املستجمر فتنجسه ان 

  هو طاهر فهو مكروه نص عليه 

  باب الوضوء

  مسألة 
ال يصح الوضوء وال غريه من العبادات إال ان ينويه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا االعمال بالنيات 

  وامنا لكل امرئ ما نوى 
ه الطهارة بقصد او استباحة عبادة ال تستباح اال يعين ان يقصد بغسل االعضاء رفع حدثه وهو املانع مما تشترط ل

بالوضوء وهي الصالة والطواف ومس املصحف فاما ان غسل اعضاءه ليربدها باملاء او يزيل عنها جناسة او ليعلم 
غريه مل يرفع حدثه وكذلك النية تشترط يف الغسل والتيمم ملا روى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت 

  اهللا عليه و سلم يقول امنا االعمال بالنيات وامنا لكل امرئ ما نوى رواه اجلماعة  رسول اهللا صلى
والهنا عبادة مأمور هبا فافتقرت اىل نية كسائر العبادات فانه جيب عليه ان ينوي العبادة املأمور هبا وان خيلصها هللا 

لصالة فاشبهت طهارة اخلبث واالستتار لقوله وما امروا اال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين وال يقال هي شرط ل
واالستقبال الن الوضوء عبادة يف نفسه وشرط للصالة والن ازالة النجاسة من باب املتروك وهلذا ال حيتاج اىل عمل 

اصال خبالف طهارة احلدث ولذلك اختصت باملاء واما االستقبال واالستتار فاهنما يوجدان يف مجيع الصالة مثل 
  ية الصالة تنتظمهما خبالف التوضؤ وجودمها قبلها فن

ولذلك اذا حلف ال يتطهر وهو متطهر مل حينث باالستدامة واذا حلف ال يستتر وهو مستتر وال يستقبل القبلة وهو 
  مستقبلها فاستدام ذلك حنث 



  فصل

و غريه مل يضره وحمل النية القلب فلو سبق لسانه بغري ما قصده كان االعتبار مبا قصد ولو قصد مع الوضوء التربد ا
كما لو قصد تعليم غريه او قصد مع الصالة تعليمها ويستحب تقدمي النية على غسل اليد النه اول املسنونات 

وجيب تقدميها على الوجه واملضمضة واالستنشاق والنه اول الواجبات وجيوز تقدميها عليه بالزمن اليسري كالصالة 
  وجيب استصحاب حكمها اىل اخر الوضوء 

ضل ان يستصحب ذكرها ايضا كما قلنا يف الصالة وغريها ومعىن االستدامة ان ال يفسخها بأن ينوي قطع واالف
الوضوء او ينوي بالغسل تربدا او تنظفا من النجاسة ويعزب عن نية الوضوء فان فسخها بطلت يف اقوى الوجهني 

وئه جاز ومل يبطل ما غسله بالفسخ كما كما تبطل الصالة والصيام فان افرد كل عضو بنيته بأن يقصد غسله يف وض
  لو نوى ابطاهلا بعد فراغها يف الصحيح املشهور 

  مسألة

  مث يقول بسم اهللا 
ملا روى عن يعقوب بن سلمة الليثي عن ابيه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال صالة ملن ال 

  وضوء له وال وضوء ملن 

  واه امحد وابو داود وابن ماجة مل يذكر اسم اهللا عليه ر
وعن سعيد بن زيد وايب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله روامها امحد وابن ماجة والن ذكر اسم اهللا 

  مشروع يف اول االفعال العادية كاالكل والشرب والنوم ودخول املنزل واخلالء فالن يشرع 

دى الروايتني عن االمام امحد قال اخلالل الذي استقرت عليه يف اول العبادات اوىل واملسنون التسمية هذا اح
  الروايات انه ال بأس به يعين اذا ترك التسمية وهي اختيار اخلرقي وغريه الن االحاديث فيها ليست قوية 

  وقال امحد ليس يثبت فيها حديث وال اعلم فيها حديثا له اسناد جيد 
ث يف التسمية وقال اقوى شيء فيه حديث كثري عن ربيح يعين وقال احلسن بن حممد ضعف ابو عبداهللا احلدي

حديث ايب سعيد مث ذكر رباحا اي من هو ومن ابو ثفال يعين الذي يروي حديث سعيد بن زيد وقال البخاري يف 
  حديث ايب هريرة ال يعرف لسلمة مساع 

النية وكذلك قال ربيعة ملا  من ايب هريرة وال ليعقوب مساع من ابيه ولو صحت محلت على الذكر بالقلب وهو
  ذكرنا من االحاديث 

والرواية االخرى اهنا واجبة اختارها ابو بكر والقاضي واصحابه وكثري من اصحابنا بل اكثرهم ملا ذكرنا من 
  االحاديث 

يسم قال ابو اسحاق اجلوزجاين قال ابن ايب شيبة ثبت لنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ال وضوء ملن مل 
وتضعيف امحد هلا حممول على احد الوجهني اما اهنا ال تثبت عنده اوال لعدم علمه حبال الراوي مث علمه فبىن عليه 

مذهبه برواية الوجوب وهلذا اشار اىل انه ال يعرف رباحا وال ابا ثفال وهكذا جتئ عنه كثريا االشارة اىل انه مل يثبت 



  االثبات واما انه اشار اىل انه مل يثبت على طريقة تصحيح احملدثني  عنده مث زال ثبوهتا فان النفي سابق على
فان االحاديث تنقسم اىل صحيح وحسن وضعيف واشار اىل انه ليس بثابت اي ليس من جنس الصحيح الذي رواه 

  احلافظ الثقة عن مثله وذلك ال ينفي ان يكون حسنا وهو حجة ومن تأمل احلافظ االمام علم انه مل يوهن 

ديث وامنا بني مرتبته يف اجلملة انه دون االحاديث الصحيحة الثابتة وكذلك قال يف موضع آخر احسنها حديث احل
ايب سعيد ولو مل يكن فيها حسن مل يقل فيها احسنها وهذا معىن احتجاج امحد باحلديث الضعيف وقوله رمبا اخذنا 

  باحلديث الضعيف وغري ذلك من كالمه يعين به احلسن 
رواه متهم او مغفل فليس حبجة اصال ويبني ذلك وجوه احدها ان البخاري اشار يف حديث ايب هريرة اىل انه  فاما ما

ال يعرف السماع يف رجاله وهذا غري واجب يف العمل بل العنعنة مع امكان اللقاء ما مل يعلم ان الراوي مدلس 
ضا ويغلب علىالظن ان له اصال وروي ايضا وثانيها انه قد تعددت طرقه وكثرت خمارجه وهذا مما يشد بعضه بع

مرسال رواه سعيد عن مكحول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال اذا تطهر الرجل وذكر اسم اهللا طهر جسده 
  كله واذا مل يذكر اسم اهللا مل يطهر منه اال مكان الوضوء 

الن الطهارة الشرعية اليت تطهر اجلسد  وهذا وان احتج به على ان التسمية ليست واجبة فإنه دليل على وجوهبا
كله حىت تصح الصالة ومس املصحف جبميع البدن فاذا مل حتصل الشرعية جعلت الطهارة احلسية وهي مقتصرة 

  على حملها كما لو مل ينو 

و وروى الدراوردي ثنا حممد بن ايب محيد عن عمر بن يزيد ان رجال توضأ مث جاء فسلم على النيب صلى اهللا عليه 
سلم فكأن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعرض عنه وقال له تطهر فرجع فتوضأ مث اجتهد فجاء فسلم فأعرض عنه 

وقال ارجع فتطهر فلقي الرجل عليا فاخربه بذلك فقال له علي هل مسيت اهللا حني وضعت يدك يف وضوئك فقال 
ه مث رجع اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال واهللا فقال ارجع فسمي اهللا يف وضوئك فرجع فسمى اهللا على وضوئ

فسلم عليه فرد عليه واقبل عليه بوجهه مث قال اذا وضع احدكم طهوره فليسم اهللا رواه اجلوزجاين عن نعيم بن 
محاد عنه وثالثها ان تضعيفه اما من جهة ارسال او جهل راو وهذا غري قادح على احدى الروايتني وعلى االخرى 

ج باملرسل نقول اذا عمل به مجاهري اهل العلم وارسله من اخذ العلم عن غري رجال املرسل وهي قول من ال حيت
االول او روي مثله عن الصحابة او وافقة ظاهر القرآن فهو حجة وهذا احلديث قد اعتضد باكثر ذلك فإن عامة 

وامنا اختلفوا يف صفة  اهل العلم عملوا به يف شرع التسمية يف الوضوء ولوال هذا احلديث مل يكن لذلك اصل
  شرعها هل هو اجياب او ندب وروي من وجوه متباينة مسندا ومرسال ولعلك جتد 

يف كثري من املسائل ليس معهم احاديث مثل هذه ورابعها ان االمام امحد قال احسنها يعين احاديث هذا الباب 
تسمية فذكر حديث ايب سعيد حديث ايب سعيد وكذلك قال اسحاق بن راهويه وقد سئل اي حديث اصح يف ال

  وقال البخاري احسن حديث يف هذا الباب حديث سعيد بن زيد 
وهذه العبارة وان كانوا امنا يقصدون هبا بيان ان االثر اقوى شيء يف هذا الباب فلوال ان اسانيدها متقاربة ملا قالوا 

م وظاهره وامنا يصار اليه ملوجب ذلك ومحلها على الذكر بالقلب او على تأكيد االستحباب خالف مدلول الكال
وال موجب هنا واذا قلنا بوجوهبا فاهنا تسقط بالسهو على احدى الروايتني كالذبيحة واوىل فان قلنا تسقط مسى مىت 



ذكرها وان قلنا ال تسقط لغا ما فعله قبلها وهذا على املشهور وهو اهنا جتب يف اول الوضوء قبل غسل الوجه وقال 
  مىت مسى اجزاءه  الشيخ ابو الفرج

  مسألة 
  ويغسل كفيه ثالثا 

هذا مسنون لكل متوضىء سواء ان حتقق طهارهتا او شك يف ذلك وهي من مجلة الوضوء حىت لو غسلها قبل 
الوضوء استحب له اعادة غسلها بعد النية وكذلك الذي يوضئ امليت يستحب له ان يغسل كفيه كلما وضأه نص 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكروا انه كان يبدأ فيغسل كفيه ثالثا والن اليد الة عليه وذلك الن الذين وضأوا رس
لنقل املاء فاستحب تطهريها حتقيقا لطهارهتما وتنظيفا هلما وادخاال لغسلهما يف حيز العبادة ولو انه على سبيل 

  التجديد 
تركه وهو واجب يف احدى الروايتني قال فاما ان كان املتوضئ قد قام من نوم الليل كان غسلهما اوكد حىت يكره 

القاضي واصحابه ال عن حدث وال عن جنس لكن تعبد اختارها ابو بكر واكثر اصحابنا ملا روى ابو هريرة ان 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فال يغمس يده يف االناء حىت يغسلها ثالثا فإنه ال 

متفق عليه اال ان البخاري مل يذكر العدد ومقتضى االمر االجياب ال سيما وغسل اليد مستحب  يدري اين باتت يده
مطلقا فلما خص به هذه احلال دل على وجوبه وهذا خيتص بنوم الليل دون نوم النهار الن املبيت امنا يكون بالليل 

  من فعلى هذا لو استيقظ احملبوس ومل يدر ليل هو ام هنار مل يلزمه غسلهما و

نام اكثر الليل لزم الغسل دون من بات اقله كاملبيت مبزدلفة وقال القاضي يلزم كل من نام نوما ينقض وضوءه فان 
بات ويده يف جراب او مكتوفا وجب غسلهما يف اظهر الوجهني وتشترط النية لذلك يف اشهر الوجهني النه عبادة 

الوضوء بل املستحب ان يفردها بالتسمية وجيوز تقدميها  وال تشترط التسمية على االصح وان قلنا باشتراطها يف
على الوضوء بالزمن الطويل الهنا ليست من مجلته والرواية الثانية انه سنة اختارها اخلرقي ومجاعة الن قوله اذا قمتم 

ئا اخر والن اىل الصالة يعم القائم من النوم وغريه ال سيما وقد فسره زيد بن اسلم بالقيام من الليل ومل يذكر شي
الطهور الواجب اما عن خبث وهي طهارة بامجاع واما عن حدث ولو كان كذلك الجزأ غسلهما يف مجلة اعضاء 

الوضوء بنية احلدث واكتفى هلما بغسلة واحدة ومحلوا احلديث على االستحباب كما روى ابو هريرة عنه صلى اهللا 
تنثر ثالث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليه و سلم انه قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليس

  عليه 
لتعليله بوهم النجاسة والنه قد روى يف لفظ صحيح اذا اراد احدكم الطهور فال يغمس يده يف االناء حىت يغسلها 

  وهذا يدل على انه اراد به غسل اليد املسنون عند الوضوء وعلى هذه الرواية حكم غسلهما هنا حكم 

د ارادة كل وضوء اال انه موكد هنا يكره تركه وهل خيتص ذلك مبن يريد الوضوء او يعمه وغريه حبيث غسلهما عن
  يغسل عند الوضع يف الطعام وغريه من املائعات حيتمل وجهني 

  مسألة



  مث يتمضمض ويستنشق ثالثا جيمع بينهما بغرفة واحدة او ثالث 
سلم ذكروا ذلك فيه والسنة ان يتمضمض ويستنشق بيمينه  الن الذين وصفوا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و

ويستنثر بشماله وان يقدمهما على ظاهر الوجه للسنة املستفيضة بذلك والن تقدمي الباطن اوىل لئال خيرج منه اذى 
 بعد غسل الظاهر فيلوثه وان يقدم املضمضة للسنة والن الفم اشرف واحق بالتطهري وهو اشبه بالباطن وقوله جيمع

بينهما اي اجلمع بني املضمضة واالستنشاق مباء واحد افضل من ان يفصل كل واحد مباء الن يف حديث عبداهللا بن 
زيد يف صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم انه مضمض واستنشق واستنثر ثالثا بثالث غرفات ويف لفظ 

ضمض واستنثر ثالثا من غرفة واحدة متضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثالثا متفق عليهما ويف لفظ مت
رواه البخاري وكذلك يف حديث ابن عباس وعثمان وغريمها وهذه االحاديث اكثر واصح من احاديث الفصل 

والن هذا حيصل معه االسباغ مع الرفق من غري سرف مث ان شاء متضمض واستنشق الثالث بغرفة واحدة ان امكنة 
  احلديث جاء هبما وان فعل املضمضة مباء واالستنشاق مباء  ان يسبغ هبا وان شاء بثالث غرفات الن

جاز النه قد جاء يف االحاديث اما بغرفتني او ست غرفات واذا مجعهما مباء واحد يف غرفة واحدة او فصلهما مباءين 
يف ست غرفات كمل وصفته املضمضة اوال مث االستنشاق يف احد الوجهني كما لو فرقهما بغرفتني ويف االخر 

تمضمض مث يستنشق مث يتمضمض مث يستنشق كما لو مجعهما بثالث غرفات وحيتمل ان تكمل املضمضة يف الست ي
ويف االخرى يتمضمض ويستنشق احلاقا لكل واحد جبنسه وقد روى عبد اهللا بن امحد يف املسند عن علي انه 

  يب اهللا صلى اهللا عليه و سلم متضمض ثالثا مث استنشق ثالثا بكف كف وقال احببت ان اريكم كيف كان طهور ن

  فصل

واملضمضة واالستنشاق واجبان يف الطهارتني الصغرى والكربى يف ظاهر املذهب وعنه ان االستنشاق وحده هو 
الواجب ملا روى ابو هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا توضأ احدكم فليستنثر ويف لفظ فليجعل يف 

عليه ويف لفظ ملسلم من توضأ فليستنشق وقال للقيط بن صربة وبالغ يف االستنشاق اال ان  انفه ماء مث يستنثر متفق
  تكون صائما فامر باملبالغة واالستنثار املستلزمني لالستنشاق 

قام الدليل على استحباب الصفة بقي اصل الفعل على الوجوب ومل يرد مثل هذه االحاديث الصحاح يف املضمضة 
يزال مفتوحا ليس له ساتر خبالف الفم وهلذا امر القائم من نومه باالستنشاق ثالث مرات ومل والن طرف االنف ال 

يذكر املضمضة والرواية الثالثة اهنما جيبان يف الكربى دون الصغرى الن الغسل مبناه على وجوب غسل مجيع ما 
الوضوء فانه ال جيب فيه غسل ما  ميكن من الظاهر والباطن بدليل باطن الشعور الكثيفة من اللحية والرأس خبالف

  استتر كباطن اللحية 
ويروى عنه انه جيب االستنشاق وحده يف الوضوء خاصة النه الذي جاء فيه النص والصحيح االول الن اهللا سبحانه 
وتعاىل امر بغسل الوجه مطلقا وفسره النيب صلى اهللا عليه و سلم بفعله وتعليمه فمضمض واستنشق يف كل وضوء 

ومل ينقل عنه انه اخل به ابدا مع اقتصاره على اقل ما جيزئ حني توضأ مرة مرة وقال هذا صفة الوضوء  توضأه
الذي ال يقبل اهللا الصالة اال به وهذا اقصى حدا يف اقتصادر الوجوب من جهة ان فعله اذا خرج امتثاال المر كان 

  حكمه حكم ذلك االمر يف اقتضاء الوجوب 
تحبا الخل به ولو مرة ليبني جواز الترك كما ترك الثانية والثالثة ومن جهة انه ملا توضأ قال ومن جهة انه لو كان مس



هذا صفة الوضوء الذي ال يقبل اهللا الصالة اال به وقد روى ابو داود عن لقيط بن صربة عن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم قال اذا توضأت فمضمض وعن محاد بن 

ن ايب هريرة قال امر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملضمضة واالستنشاق وعن سلمة عن عمار بن ايب عمار ع
سليمان بن موسى الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املضمضة واالستنشاق من 

  الوضوء الذي ال بد منه روامها الدارقطين 
ارسل من جهة اخرى او عضده ظاهر القرآن او السنة  وقد روى هذين احلديثني مسندين ومرسلني واملرسل اذا

صار حجة وفاقا وهو كذلك والن الفم واالنف يف الوجه وحكمهما حكم الظاهر وختصيص النيب صلى اهللا عليه و 
سلم االستنشاق باالمر ال النه اوىل بالتطهري من الفم كيف والفم اشرف النه حمل الذكر والقراءة وتغريه باخللوف 

  ن يشبه واهللا اعلم ان الفم ملا شرع له التطهري بالسواك واوكد امره وكان غسله بعد الطعام مشروعا اكثر لك

وقبل الطعام على قول علم اعتناء الشارع بتطهريه خبالف االنف فانه ذكر لبيان حكمه خشية ان يهمل اذا مل 
  يشرع غسله اال يف الوضوء وعند االنتباه 

  فصل 
ستنشاق فرضا على روايتني منصوصتني وكذلك عنه يف صدقة الفطر بناء على احدى وهل تسمى املضمضة واال

الروايتني عنه ان الفرض ما يثبت بكتاب اهللا دون ما ثبت وجوبه بالسنة او ما يثبت بدليل قاطع دون ما ثبت خبرب 
ظاهر الوجه وجيب  الواحد والعموم وحنو ذلك ورمبا قيل ما مل يسقط يف عمد وال سهو وجيوز تأخريمها عن غسل
  تقدميهما على غسل اليد يف احدى الروايتني الهنما من الوجه فوجب تقدميهما كسائر اجزائه 

والرواية الثانية انه جيوز تأخريمها عن مجيع االعضاء وانه ال جيب الترتيب واملواالة بينهما وبني غريمها ملا روى املقدام 
عليه و سلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثالثا وغسل وجهه ثالثا مث بن معدي كرب قال ايت رسول اهللا صلى اهللا 

غسل ذراعيه ثالثا مث مضمض واستنشق ثالثا مث مسح راسه واذنيه ظاهرمها وباطنهما رواه امحد وابو داود والن 
  وجوهبما 

وامنا مها من الوجه على  مل يعلم بنص القرآن والترتيب امنا جيب بني االعضاء املذكورة يف القرآن ليبدأ مبا بدأ اهللا به
  سبيل التبع كما ان االذنني من الرأس فجاز غسلهما تبعا 

  مسألة

  مث يغسل وجهه ثالثا 
لقوله سبحانه اذا قمتم اىل الصالة فاغسلوا وجوهكم والتثليث يف سائر االعضاء املغسولة ملا روي عن عثمان انه 

ل مييينه يف االناء فمضمض واستنثر مث غسل وجهه ثالثا دعا بإناء فافرغ على كفيه ثالثا مرات فغسلهما مث ادخ
ويديه اىل املرفقني ثالثا مرات مث مسح برأسه مث غسل رجليه ثالثا مرات اىل الكعبني مث قال رأيت رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم يتوضا حنو وضوئي هذا مث قال من توضا حنو وضوئي هذا مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه 
  ر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه غف



ويستحب ان يزيد يف ماء الوجه الساريره ودواخله وخوارجه وشعوره وان ميسح ما فيه الهنا مظنة نبو املاء عنها 
  قال امحد يؤخذ للوجه اكثر مما يؤخذ لعضو من االعضاء وكره ان يأخذ املاء مث يصبه مث يغسل 

د روى ابو امامة وصف وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر وجهه وقال هذا مسح ولكنه يغسل غسال وق
  ثالثا وقال وكان ميسح املاقني رواه امحد واملأق طرف العني من جهة االنف واالذن 

  مسألة 
  من منابت شعر الرأس اىل ما احندر من اللحيني والذقن واىل اصول االذنني 

ن املنابت هو من الوجه وهذا معترب بغالب الناس فاما االقرع الن الرأس ما عليه الشعر وهو املشروع مسحه فما دو
الذي ينبت الشعر يف بعض جبهتيه او االجلح الذي احنسر الشعر عن مقدم راسه فال عربة هبما بل جيب على 

االقرع غسل الشعر النابت على الوجه وغسل ما حتته ان كان يصف البشرة وقوله اىل ما احندر من اللحيني والذقن 
  للحيان مها العظمان اللذان يف اسفل الوجه قد اكتنفاه وعليهما تثبت اكثر اللحية فا

والذقن جمتمع اللحييني فيجب غسل البشرة ان كانت ظاهرة وغسل ما عليها من الشعر وما استرسل من اللحية 
  ما  عن اللحيني والذقن وعنه ال جيب غسل ما خرج عن حماذاة البشرة طوال وعرضا كما ال جيب مسح

استرسل من الرأس والن الفرض كان على البشرة قبل النبات فلما نبت الشعر انتقل الفرض اليه فما مل حياذ البشرة 
مل ينتقل اليه شيء والصحيح االول الن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد يغسل وجهه كما امره اهللا تعاىل 

ء والنه ثابت يف احملل املغسول فتبعه وان طال كالظفر اذا خرج عن اىل خرت خطايا وجهه من اطراف حليته مع املا
  حد االصبع 

والن اللحية تشارك الوجه يف معىن التوجه واملواجهة والوجاهة خبالف الذوائب فاهنا ال تشارك الرأس يف التراس 
م ان رسول اهللا واالرتفاع ولذلك كان غسل اللحية مشروعان ومسح الذوائب مكروها وقد ذكر اصحابنا وغريه

صلى اهللا عليه و سلم راي رجال قد غطى حليته يف الصالة فقال اكشف عن وجهك فان اللحية من الوجه وقوله من 
االذن اىل االذن يعين به من وتد االذن اصلها دون فرعها فلم تدخل االذنان يف الوجه فاما البياض بني االذنني 

  والعذار فمن الوجه 
بن سلمة ما جاوز وتد االذن من العارض والعارضان من الوجه والنه قبل نبات الشعر كان قال االصمعي واملفضل 

  جيب غسله امجاعا وكذلك بعده والن فيه معىن التوجه واملواجهة والوجاهة والن حكم املوضحة يثبت يف 

يف الوجه فان كانت  عظمه وهي ال تثبت اال يف راس او وجه وليس من الرأس فيكون من الوجه فاما الشعور النابتة
تصف البشرة وجب غسلها وغسل ما حتتها كما كان جيب قبل نبات الشعر النه ما دام يظهر فهو ظاهر ال يشق 

ايصال املاء اليه وان مل تصف البشرة مل جيب اال غسل ظاهرها فقط سواء يف ذلك شعر احلاجبني والشاربني والعنفقة 
شق ايصال املاء اليها والنه مل ينقل عنه انه غسل باطن اللحية قال امحد وقد والعذار واللحية هذا هو املنصوص النه ي

سئل اميا عجب اليك غسل اللحية او ختليلها فقال غسلها ليس من السنة وقيل جيب غسل باطن ما سوى اللحية 
الستر انتقل اىل  وكذلك حلية املرأة وان كان كثيفا الن ايصال املاء ال يشق غالبا والصحيح االول الن الفرض بعد

الظاهر والن يف اجياب غسل باطنها مشقة وتطريقا للوسواس كاللحية والذي يدخل يف الوجه من الشعور احلاجبان 
  واهداب العينني والشاربان والعنفقة والعذار والعارضان 



العارض والعارض  والعذار هو الشعر النابت على العظم النايب حماذيا صماخ االذن مرتفعا اىل الصدغ ومنحطا اىل
هو النابت على اللحيني اىل الذقن وقال االصمعي ما جاوز وتد االذن فهو عارض فاما التحذيف والصدغ 

والتحذيف هو ما ارتفع عن العذار اخذا اىل طرف اللحيني والنزعة ما احنسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا 
ذن ودونه قليال وهو يظهر يف حق الغالم قبل نبات حليته والصدغ هو ما ارتفع من العذار اىل فوق مشيا اىل فرع اال

ففيها ثالثة اوجه احدها جيب غسلهما الهنما داخالن يف تدوير الوجه فدخال يف حده وان كان شعرمها متصال بشعر 
  الرأس كما ان 

متصل بشعر الرأس النزعتني ملا دخال يف حد الرأس كانتا منه وان خليا من الشعر والثاين ال جيب الن هذا الشعر 
ابتداء فكانه منه كسائره والثالث جيب غسل التحذيف خاصة النه يعتاد اخذه دون اخذ الصدغ والن حمله جيب 

غسله لو مل يكن عليه شعر فكذلك اذا كان عليه ويستحب غسل داخل العني اذا امن الضرر يف احد الوجهني الن 
النه مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم والنه مظنة ختوف  ابن عمر كان يفعله وال يستحب يف االخر وهو اشبه

  الضرر يف اجلملة مع تكرار الوضوء 

  مسألة

  وخيلل حليته ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها 
كان  اما اليت تصف البشرة فقد تقدم القول فيها واما ختليل الكثيفه فلما روى انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم

اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله حتت حنكه فخلل حليته وقال هكذا امرين ريب رواه ابو داود وعن ابن عمر ان 
النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك وشبك حليته باصابعه من حتتها رواه ابو داود 

  ليها واما غسلها فليس بسنة كما تقدم وختليلها من حتتها ليصيب املاء اسافلها كما اصاب عا

  مسألة 
  مث يغسل يديه اىل املرفقني ثالثا ويدخلهما يف الغسل 

لقوله وايديكم اىل املرافق والتثليث ملا تقدم وجيب غسل املرفقني الن املرفق هو من جنس اليد وهو مفصل حسي 
يف احملدود واملغيا كما لو قال بعتك هذا الثوب من  وهنايته متميزة ومثل هذه الغاية واحلد امنا يذكر اذا اريد دخوله

هذا الطرف اىل هذا الطرف وبعتك هذه االرض اىل شاطئ النهر وقد قيل الن اسم اليد يتناوهلا اىل املنكب وبقوله 
  اىل املرافق لنفي الزيادة على املرفق فيبقى املرفق داخال يف مسمى اليد املطلقة 

ال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا توضأ ادار املاء على مرفقيه وفعله اذا وقد روى الدارقطين عن جابر ق
ع احلدث بدونه مشكوك وقع امتثاال المر وتفسريا للمجمل كان مثله يف الوجوب ال سيما وادخاله احوط وارتفا

فيه واالصل بقاؤه فان كان اقطع من دون املرفقني اىل االصابع غسل ما بقي منه الن العجز عن بعض الواجب ال 
  يسقط فعل ما 

يقدر عليه منه لقوله تعاىل فاتقوا اهللا ما استطعتم وقل النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما 
  يه استطعتم متفق عل

وان كان القطع من فوق املرفق سقط الغسل لسقوط حمله وان قطعت من مفصل املرفق سقط الغسل وغسل راس 



العضد يف احد الوجهني الن غسلهما امنا وجب تبعا البرة الذراع اذا ال ميكن غسلها اال ميكن بغسل راس العضد 
لذراع وعظم العضد فاذا ذهب احدمها واملنص منهما وجوب غسل راس العضد الن املرفق اسم جملتمع عظم ا

وجب غسل االخر كما لو بقي بعض الذراع ولو قطعت يد املتيمم من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك وان 
  قلنا يف الوضوء بغسل ما بقي الن الواجب هناك مسح الكفني وقد ذهبا خبالف الوضوء 

ص وجوب املسح ايضا الن املامور به مسح اليد اىل فان املرفق من مجلة حمل الفرض هذا احد الوجهني واملنصو
الكوع واذا عجز االقطع عن افعال الطهارة ووجد من ينجيه ويوضئه متربعا لزم ذلك وان مل جيد اال باجرة املثل 

لزم ذلك ايضا يف اشهر الوجهني كما يلزمه شراء املاء واالستنابة يف احلج فان مل جيد من يطهره فقد عجز عن 
  يف احلال كعادم املاء فيصلي ويف االعادة وجهان واذا انقلعت جلدة من العضد الطهارة 

حىت تدلت من الذراع وجب غسلها وان انقلعت من الذراع حىت تدلت من العضد مل جيب اعتبارا باصلها ولو 
ما حتته ولو انقلعت من احدمها والتحم راسها باالخر غسل ما حاذى موضع الفرض من ظاهرمها وباطنهما املتجايف و

كانت له يد زائدة اصلها يف حمل الفرض وجب غسلها كاالصبع الزائدة وان كانت يف العضد او املنكب وهي مثل 
  االصلية وجب غسلها ليؤدي الفرض بيقني وان متيزت فهل جيب غسل ما حاذى حمل الفرض منهما على وجهني 

  مسألة

  رمها اىل قفاه مث يردمها اىل مقدمه مث ميسح راسه مع االذنني يبدا بيده من مقدمه مث مي
لقوله وامسحوا برؤوسكم والسنة يف مسحه ما روى عبد اهللا بن زيد ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح 
راسه بيديه فاقبل هبما وادبر بدأ مبقدم راسه مث ذهب هبما اىل قفاه مث ردمها اىل املكان الذي بدأ منه رواه اجلماعة 

له شعر اىل منكبيه كيف ميسح يف الوضوء فاقبل امحد بيديه على راسه مرة وقال هكذا كراهية ان قيل المحد من 
  ينتشر شعره يعين انه ميسح اىل قفاه وال يرد يديه 

قال امحد حديث علي هكذا يعين انه من خاف انتفاش شعره مل يرد يديه سواء كان رجال او امراة وعنه ان املرأة 
  ترد تبدأ مبؤخر راسها مث 

يديها إىل مقدمة مث تعيدمها إىل مؤخرة ملا روت الربيع بنت معوذ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح برأسه مرتني 
بدأ مبؤخره مث مبقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورمها وبطوهنما رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وعنه أهنا 

 عليه و سلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من فوق الشعر متسح كما روت الربيع بنت معوذ أن النيب صلى اهللا
  كل ناحية ملنصب الشعر ال حيرك الشعر عن هيئته رواه ابو داود 

وعنه تضع يدها على وسط الرأس مث جترها اىل مقدمه مث ترفعها وتضعها حيث بدأت مث حتركها إىل مؤخرة مبسحة 
غري شعرها ألن بقاء شعرها على هيئة مقصود وكيف ما مسح واحدة حمافظة على أن تقبل وتدبر وعلى مسحة ال ت

الرجل واملرأة جاز وأما االذنان فهما من الرأس حبيث جيزئ مسحهما مبائة كسائر أجزاء الرأس بال خالف يف 
  املذهب ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال االذنان من الرأس رواه أمحد وابن ماجة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اذا توضأ العبد املؤمن فمضمض خرجت اخلطايا من فيه  وروى الصناحبي أن
وذكر احلديث إىل أن قال فإذا مسح برأسه خرجت اخلطايا من رأسه حىت خترج من أذنيه رواه النسائي وهذا يدل 



سلم ذكروا أنه مسح رأسه على دخوهلما يف مسمى الرأس وألن الذين وصفوا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
واذنيه قال ابن عباس بغرفة واحدة ومل يذكروا أنه أخذ هلما ماء جديدا قال ابن املنذر مسحهما مباء جديد غري 

  موجود يف األخبار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
سريا للمجمل فعلم أن والن اهللا سبحانه إمنا أمر مبسح الرأس وفعله صلى اهللا عليه و سلم خرج امتثاال لألمر وتف

الرأس املذكور يف القران هو ما مسحه صلى اهللا عليه و سلم يريد بذلك أهنما عضوان متصالن بالرأس ايصال خلقة 
فكانا منه كالنزعتني وذلك ألن البياض الذي فوق األذن هو من الرأس ألن املوضحة يثبت حكمها فيه وهي ال 

  تكون إال يف رأس أو وجه وليس من 

فتكون من الراس لكن هل األفضل أن ميسحها مباء الرأس أو يأخذ هلما ماء جديدا على روايتني إحدامها أن  الوجه
األفضل مسحهما مباء جديد ألن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان يأخذ املاء بأصبعيه ألذنيه رواه مالك يف 

فردا عنه مباء وإن كانا منه كداخل الفم واألنف املوطأ وألهنما ال يشبهان الرأس خلقة وال يدخالن يف مطلقة فأ
ومعىن هذا أال ميسحا إال مباء جديد وذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أهنما ميسحان مباء جديد بعد أن ميسحان 

مباء الرأس وليس بشيء ألن فيه تفضيال هلما على الرأس وألن ذلك خالف املأثور عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
به والثانية مسحهما مباء الرأس أفضل ألن الذين وصفوا وضوء رسول صلى اهللا عليه و سلم ذكروا أنه وأصحا

مسح رأسه وأذنيه مباء واحد وما نقل خالف ذلك حممول على أن اليد مل يبق فيها بلل وحينئذ يستحب أخذ ماء 
  جديد هلما ويفارق الفم واألنف ألهنما يغسالن قبله وال 

جه ماء واحد والسنة مسح ظاهرمها وباطنهما وأن يدخل سباحتيه يف صماخهما وميسح بإهباميه يكفيهما مع الو
  ظاهرمها ألن ذلك منقول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وال يستحب تكرار مسح الرأس واألذنني بل السنة مسحة واحدة يقبل هبا ويدبر يف أصح الروايتني ألن عبداهللا بن 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر مرة واحدة مع ذكره زيد ملا حكى وضوء رس

التثليث يف غسل مجيع األعضاء وكذلك عامة الذين وصفوا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل عثمان 
كروا أنه مسح رأسه مرة وعلي وابن عباس وعائشة وعبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهم يف رواياهتم الصحاح ذ

  واحدة منهم من صرح بذلك ومنهم من ذكر العدد ثالثا ثالثا ومل يذكروا يف الرأس عددا 
وألنه مسح فلم يستحب تكراره كالتيمم ومسح اخلف والرواية األخرى يستحب مسحه ثالثا أيضا ملا روى مسلم 

  ى أبو داود يف سننه أن عثمان حني حكى عن عثمان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا ورو

وضوء رسول صلى اهللا عليه و سلم قال ومسح رأسه ثالثا ولكن الصحيح يف حديث عثمان أنه مسح رأسه مرة 
واحدة كذلك قال أبو داود وغريه ويستحب مسح العنق يف إحدى الروايتني ملا روى اإلمام أمحد يف املسند عن 

أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم ميسح رأسه حىت بلغ القذال وما يليه من طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 
  مقدم العنق 

وحكى اإلمام أمحد عن أيب هريرة أنه مسح وقال هو موضع الغل والثانية ال يستحب وهو أظهر ألن الذين وصفوا 
وه وألنه ليس من الرأس حقيقة وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يذكروه ولو كان مسنونا لتكرر منه فنقل

وال حكما واحلديث قد طعن فيه سفيان بن عيينة وأمحد وغريمها ولعله قد فعل ذلك مرة لغرض إذ لو داوم عليه 



  لنقله مثل عثمان وعلي 
  مسألة 

  مث يغسل رجليه إيل الكعبني ثالثا ويدخلهما يف الغسل 
صب واخلفض وقال من قرأها بالنصب من الصحابة مثل علي وقد قرئت بالن ٨وأرجلكم إىل الكعبني  ٨لقوله تعاىل 

  وابن مسعود وابن عباس عاد األمر إىل الغسل 
ولو كان عطفا على حمل اجلار واجملرور فهو وقراءة اخلفض سواء يف أنه يراد به الغسل فإن املسح اسم إليصال املاء 

  للصالة إىل العضو سواء سال املاء أو مل يسل قال أبو زيد يقال متسحت 
وأيضا من لغة العرب أن الفعلني إذا تقارب معنامها استغنوا بأحدمها لداللته على اآلخر لذا كان يف الكالم ما يدل 

  عليه وكان هذا من باب 

يطوف عليهم ولدان خملدون بأكواب وأباريق وكأس من معني إىل قوله وحور  ٨اإلجياز واالختصار كما قال تعاىل 
  وإمنا يطفن كأنه قال يؤتون هبن كما قال  عني وهن ال يطاف هبن

  ورأيت زوجك يف الوغا متقلدا سيفا ورحما وقال علفتها تبنا وماء باردا 
وقد دل على أنه أراد املسح الذي هو إجراء املاء على العضو قرينتان إحدامها أنه حدده إىل الكعبني واحلد إمنا 

املسح ميسحهما إىل جمتمع القدم والساق فيكون يف كل رجل يكون للمغسول ال للممسوح والثانية أن من يقول ب
كعب ولو كان كذلك لقيل إىل الكعاب كما قال وأيديكم إىل املرافق ألن مقابلة اجلمع باجلمع يقتضي توزيع 

  األفراد على األفراد فلما قال إىل الكعبني علم أن يف كل رجل كعبني كأنه قال وكل رجل إىل كعبيها 
د اهللا من كتابه رسوله املبني عنه ما أنزل إلينا فإن سننه تفسر الكتاب وتبينه وتعرب عنه وتدل عليه فإن ودلنا على مرا

الذين وصفوا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل عثمان وعلي وعبداهللا بن زيد وعبداهللا بن عباس واملقدام 
ربوا أنه غسل رجليه ويف الصحيحني عن عبداهللا بن ابن معدي كرب والربيع بنت معوذ رضي اهللا عنهم وغريهم أخ

عمرو قال ختلف عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ومنسح 
  على أرجلنا قال فنادى بأعلى صوته ويل لألعقاب من النار مرتني أو ثالثا متفق عليه 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ويل لألعقاب من النار وروى هذا املنت ويف الصحيح عن أيب هريرة وعائشة 
مجاعة من الصحابة منهم جابر وخالد بن الوليد ويزيد بن أيب سفيان وشرحبيل بن حسنة وعن عبداهللا بن احلارث 

نار رواه أمحد الزبيدي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ويل لألعقاب وبطون األقدام من ال
وكذلك جاء عنه ختليل األصابع فعال وأمرا وليس يف املسح شيء من ذلك وقال عبد الرمحن بن أيب ليلى اجتمع 

  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على غسل القدمني 
ق ملا تقدم وروى وأما التثليث يف غسلهما وإدخال الكعبني فلما تقدم والكعبان مها العظمان الناتيان يف جانيب السا

النسائي عن عثمان وعلي صفة وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن كل واحد منهما غسل رجله اليمىن إىل 
الكعبني ثالثا مث اليسرى كذلك وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع مثل ما صنعت وهذا هو املعروف 

  يف اللغة قال 



يلزق كعبه بكعب صاحبه يف الصالة ومنكبه مبنكبه وكذلك ذكره األصمعي وأبو عبيد النعمان ابن بشري كان أحدنا 
  وغريمها من أهل اللغة 

  مسألة

  وخيلل أصابعه 
ملا روى املستورد بن شداد قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه خبنصره رواه 

دين وقد روي عنه أن سنة التخليل ختتص بأصابع الرجلني فإن أصحاب السنن ويستحب أيضا ختليل أصابع الي
تفرق أصابع اليدين يعين من ختليلها واألول هو املذهب ملا روي عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قال البن عباس 

  إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك رواه أمحد وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب 
ا تضم غالبا عند أخذه املاء ويستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك ال سيما عقبه وغضون وجهه وحيرك وألهن

خامته إن كان عليه ملا روى أبو رافع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا توضأ حرك خامته رواه ابن ماجة 
ك وحتريك اخلامت والتخليل أجزأه وكذلك يغسل والدارقطين فإن غلب على ظنه وصول املاء إىل مواضعه بدون الدل

ما على عقد األصابع وما حتت األظفار من الوسخ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالته إنين أوهم فيها 
  ما يل ال أيهم ورفغ أحدكم بني ظفرة وأمنلته 

غابن مثل اآلباط وأصول الفخذين ويف يعين داخل الرجل رفغه اجتمع الوسخ والدرن بني ظفرة وأمنلته واألرفاغ امل
حديث الفطرة وغسل الرباجم وهي العقد اليت يف ظهور األصابع فإن اجتمع ما حتت األظفار ومنع وصول املاء إىل 

  ما حتته ففيه وجهان 
  مسألة 

  وله مث يرفع نظره إىل السماء فيقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورس
ملا روى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ 
الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب 

وزاد فيه اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من التطهرين اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم والترمذي 
ويف رواية أليب داود من توضأ فأحسن الوضوء مث رفع نظره إىل السماء وروي أيضا أنه قال سبحانك وحبمدك 

  أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك 

  مسألة

  الرأس كله 
ن مسح مجيعه فيه مشقة وقد خفف فيه باملسح وباملرة هذا هو املشهور يف املذهب وعنه جيزئ مسح أكثره أل

الواحدة فكذلك بالقدر وعنه قدر الناصية ملا روى أنس قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ وعليه عمامة 



قطرية فادخل يده حتت العمامة فمسح مقدم رأسه ومل ينقض العمامة رواه أبو داود وعلى هذا فله أن ميسح قدر 
  ية من اي موضع شاء يف اشهر الوجهني ويف اآلخر تتعني الناصية وبكل حال ال جيزئ األذنان الناص

والصحيح األول لقوله فامسحوا برؤوسكم أمر مبسح الرأس كما أمر مبسح الوجه يف آية التيمم فإذا أوجب 
ن ممتثال إال مبسح مجيعه كما استيعاب الوجه بالتراب فاستيعاب الراس باملاء أوىل وألن الرأس اسم للجميع فال يكو

ال يكون ممتثال إال بغسل مجيع الوجه وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ فمسح مجيع رأسه وفعله مبني لآلية كما 
  تقدم وما نقل عنه أنه مسح على مقدم رأسه فهو مع العمامة كما جاء مفسرا يف حديث املغرية بن شعبة وذلك جائز 

ا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض ال أصل له فإنه مل ينقله موثوق به واالستعمال ال وادعاء أن الباء إذ
يدل عليه بل قد أنكره املعتمدون من علماء اللسان مث إن إهنا تفيده يف كل موضع فهذا منقوض بآية التيمم وبقوله 

صدره وعلمت هبذا األمر وما شاء اهللا تنبت بالدهن وقرأت بالبقرة يف كل ركعة وتزوجت باملرأة وحبست صدره ب
  من الكالم وان ادعى أهنا تفيده يف بعض املواضع فذلك ال من نفس الباء بل من موضع آخر 

كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء مث من أين علم أن هذا املوضع من مجلة تلك املواضع على أنه ال يصح يف موضع 
الزمام وأخذت به وأما قوله عينا يشرب هبا عباد اهللا وقوله شربن  واحد وال فرق من هذه اجلهة بني قولك أخذت

  مباء البحر فإنه مل يرد التبعيض فإنه ال معىن له هنا وإمنا 

الشرب واهللا أعلم يضمن معىن الزي فكأنه قال يروي هبا عباد اهللا مث األحاديث اليت ذكرناها أكثرها يقال فيه مسح 
  فيذكر استيعاب املسح مع إدخال الباء برأسه وأذنيه فأقبل هبما وأدبر 

قالوا ويقال مسحت ببعض رأسي ومسحت جبيمع راسي ولو كانت للتبعيض لتناقض وإمنا دخلت واهللا أعلم ألن 
معناها إلصاق الفعل به واملسح هو إلصاق ماسح مبمسوح ويضمن معىن اإللصاق فكأنه قيل الصقوا برؤوسكم 

هو املاء خبالف ما لو قيل امسحوا رؤوسكم فإنه ال يدل على املاء ألنه يقال فيفهم أن هناك شيئا ملصق بالرأس و
  مسحت رأس اليتيم ومسحت احلجر وليس هناك شيء يلصق باملمسوح يف غري اليد 

ولرمبا توهم أن جمرد مسح الرأس باليد كاف وهلذا واهللا أعلم دخلت الباء يف آية التيمم لتبني وجوب إلصاق 
لوجوه وال جيب مسح األذن وإن قلنا باالستيعاب يف أشهر الروايتني ألهنا منه حكما ال حقيقة التراب باأليدي وا

بدليل أهنا تضاف تارة إليه وتارة إىل الوجه بقوله سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره ويف األخرى جيب 
  ن الراس ألهنما من الرأس وبكل حال ال جيب مسح ما استتر بالغضاريف كما استتر بالشعر م

وإذا مسح بشرة رأسه من حتت الشعر دون أعلى الشعر مل جيزئه كما لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها وكذلك 
لو مسح املسترسل حملوال أو معقودا على أعلى الرأس وإن قلنا جيزئ مسح البعض ولو خضب رأسه أو طينه مل جيز 

و كان اخلضاب على يديه ورجليه وإذا مسح رأسه أو املسح عليه ألنه ليس هو الرأس وال حائله الشرعي كما ل
  جهه يف التيمم خبرقة 

  وحنوها أجزأه يف أصح الوجهني ألن املسح يف اآلية مطلق فيتناول اليد وغريها كما يتناول يد الغري 
الف ولو وضع يده املبلولة على رأسه من غري إمرار مل جيزئه يف املشهور وكذلك اخلرقة ألنه ال يسمى مسحا خب

غمس العضو يف املاء فإنه يسمى غسال وإن مسح الراس بإصبع أو إصبعني أجزأه يف أشهر الروايتني بناء على أن 
البلل الباقي على األصبع ليس مبستعمل وإمنا املستعمل ما انتقل إىل الرأس وإذا غسل رأسه أو خفه وأمر يده عله 



إحدى الروايتني ألن اإلمرار بعض املسح ومل يأت به ويف األخرى أجزأ ألنه مسح وزيادة وإن مل مير يده مل جيزئه يف 
  جيزئ ألنه أكثر من املسح 

ولو وقف حتت ميزان أو مطر ليقصد الطهارة أجزأ إن أمر يده وإن مل ميرها ومل جير مل جيزئه يف أشهر الوجهني فإن 
ه يف أشهر الروايتني ألن املاء الواقع جرى فعلى رواييت الغسل ولو أصابه ذلك من غري قصد مث أمر يده عليه أجزأ

  بغري قصد غري مستعمل فإذا مسح به كان كما لو نقله بيده ويف األخرى ال جيزئ ألنه مل يقصد نقل الطهور إىل حمله 
  مسألة 

  وترتيب الوضوء على ما ذكرنا 
  ظاهر املذهب أن ترتيب األعضاء على ماذكر اهللا تعاىل واجب فإن 

عا باغتماس أو يوضئه أربعة مل جيزئه فأما ما كان خمرجه يف كتاب اهللا واحدا كالوجه واليدين نكسها أو غسلها مجي
إذا قدم بعضه على بعض كتقدمي ظاهر الوجه على باطن الفم واألنف وتقدمي اليسرى على اليمىن فإنه جائز وقد 

على جواز تأخري املضمضة حكى أبو اخلطاب وغريه فيه رواية أخرى أن الترتيب ليس بواجب مأخوذ من نصه 
واالستنشاق عن مجيع األعضاء وأىب ذلك غريه وخصوا ذلك مبورد نصه فرقا بني املضمضة واالستنشاق وغريمها 

  حيث صرح هو بالتفرقة كما تقدم 
وهذا أصح وليس القول بوجوب الترتيب العتقادنا أن الواو تفيد الترتيب فإن نصه ومذهبه الظاهر أهنا ال تفيده 

ا قلناه لدليل آخر وذلك أن اهللا سبحانه أدخل ممسوحا بني مغسولني وقطع النظري عن نظريه أما على قراءة وإمن
النصب فظاهر مع قول من قال من الصحابة والتابعني عاد األمر إىل الغسل وعلى قراءة اخلفض أوكد ألنه مع تأخري 

  ميهما الرجلني أدخلهما يف خرب املسح مراد به غسلهما مع إمكان تقد
والكالم العريب اجلزل ال يقطع فيه النظري عن النظري ويفصل بني األمثال بأجنيب إال لفائدة وال فائدة هنا إال الترتيب 
وكذلك لو قال الرجل أكرمت زيدا وأهنت عمرا وأكرمت بكرا ومل يقصد فائدة مثل الترتيب وحنوه لعدعيا ولكنه 

يب فقط ألن اآلية إمنا ذكر فيها الواجبات فقط وكذلك مل يذكر فيها وال جيوز أن تكون الفائدة استحباب الترت
  ترتيب اليسرى 

واليمىن وأيضا ما ذكره أبو بكر وهو أنا وجدنا املأمورات املعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطا بعضه 
   ٨اركعوا واسجدوا  ٨ببعض وجب فيه الترتيب كقوله

وأقيموا الصالة  ٨وما مل يكن مرتبطا مل جيب فيه الترتيب كقوله  ٨ئر اهللا وقوله إن الصفا واملروة من شعا - ٨
واعلموا أن ما غنتم من  ٨ ٨وإمنا الصدقات للفقراء واملساكني  ٨ ٨وأمتوا احلج والعمرة هللا  ٨ ٨وآتوا الزكاة 

ون مرادا من جهة وشبه ذلك وآية الوضوء من القسم األول وأيضا فإن الترتيب جيوز أن يك ٨شيء فإن هللا مخسه 
االبتداء وفعله صلى اهللا عليه و سلم خرج امتثاال لألمر ومل يتوضأ قط إال مرتبا فيكون تفسريا لآلية ال سيما ولو 

  كان التنكيس جائزا لفعله ولو مرة ليبني اجلواز 
ة من شعائر اهللا وروى جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا طاف واستلم الركن مث خرج وقال إن الصفا واملرو

  فابدأوا مبا بدأ اهللا به هذا لفظ النسائي فإما أن يكون اللفظ عاما وإن كان السبب خاصا فيكون حجة من 



جهة العموم وإما أن يكون خاصا فإمنا وجب االبتداء بالصفا ألن اهللا بدأ به يف خربه فألن جيب االبتداء بالوجه 
  إذا نكس فغسل يديه قبل وجهه مل حيتسب به ومل يصر املاء مستعمال الذي بدأ اهللا به يف أمره أوىل فعلى هذا 

وإن نوى احملدث وانغمس يف ماء كثري راكد ففيه وجهان أحدمها وهو املنصوص أن احلدث ال يرتفع عن العضو 
يب يف حىت ينفصل عنه املاء فإذا أخرج وجهه مث يديه مث مسح راسه مث خرج من املاء أجزأه وإال فال مراعاة للترت

االنفصال والثاين يرتفع احلدث قبل انفصال املاء فإذا مكث يف املاء قدر ما يسع الترتيب ومسح رأسه مث مكث بقدر 
  غسل رجليه أو قلنا جيزئ الغسل عن املسح أجزأه وقد تقدم نظري ذلك يف إزالة النجاسة ويف املاء املستعمل 

جزأه إن مسح رأسه إن قلنا الغسل جيزئ عن املسح وإال فال وقد فأما إن كان املاء جاريا فمرت عليه أربع جريات أ
قيل جيزئه جرية واحدة لكن عليه مسح رأسه وغسل رجليه ألن الغسل ال جيزئ عن املسح فلم تصح طهارة الرأس 

سه وال الرجلني ألهنما بعده مأخوذا من نصه يف رجل اراد الوضوء فاغتمس يف املاء مث خرج من املاء فعليه مسح رأ
  وغسل رجليه والصحيح األول ألن الطهارة يف هذه املسألة إمنا حصلت بإنفصال العضو عن املاء 

كما حتصلت يف املاء اجلاري بانفصال املاء عن العضو وقد نص على مثل ذلك يف طهارة اجلنب ويسقط ترتيب 
تسل إال أعضاء وضوئه مل يلزمه الوضوء عن اجلنب تبعا للغسل إذ قلنا جيزئ عنه الغسل كما سقط فعله حىت لو اغ

  الترتيب فيها لبقاء حكم اجلنابة فيها ولو غسل بعضها عنها مث أحدث لزمه الترتيب فيما غسله ومل يلزمه يف باقيها 

  مسألة

  وأن اليوخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبله هذا ظاهر املذهب واملنصوص يف رواية اجلماعة 
اهللا تعاىل أمر بالغسل مطلقا ومل يشترط املواالة وعن ابن عمر أنه غسل  وورى عنه حنبل أهنا ليست واجبة ألن

رجليه بعد ما جف وضوؤه وألن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز تفريق أفعاله كالزكاة واحلج واحلدود وألهنا 
يه و سلم أن طهارة فأشبهت الغسل والصحيح األول ملا روى خالد بن معدان عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عل

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يصلي يف ظهر قدمه ملعه كقدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه وسم أن يعيد الوضوء والصالة رواه أمحد وأبو داود وقال أمحد إسناد جيد 

يعيد الوضوءوالصالة رواه األثرم أما الزكاة فال ورأى عمر يف قدم رجل مثل موضع الفلس مل يصبه املاء فأمره أن 
يرتبط بعضها بعض واحلج عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة وحيتاج كل فعل منه إىل نية واحلج ال ينقص بعد وقوعه أما 

 الغسل فإمنا مل تشترط املوالة فيه ملا تقدم يف املياه عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه رأى ملعة بعد عسله فعصر شعره
عليها وعن علي قال جاء رجال إيل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين اغتسلت من اجلنابة وصليت الفجر مث 
أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر مل يصبه املاء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لو كنت مسحت عليه بيدك 

  أجزأك رواه ابن ماجة 
إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصالة وكذلك األكل واجملامع ثانيا وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر اجلنب 

وكان أصحاب رسول صلى اهللا عليه و سلم يتحدثون يف املسجد إذا توضأ وهم جنب ولوال أن اجلنابة تنقض 
ه بالوضوء مل يكن يف ذلك فائدة وإمنا تنقض إذا صح تبعيضها وإذا صح تبعيضها صح تفريقها خبالف الوضوء فإن

اليصح تبعيضه يف موضع واحد بل اليرتفع احلدث عن عضو حىت يرتفع عن مجيع األعضاء وقال ابن عباس فيمن 
  نسي املضمضة واالستنشاق يف اجلنابة وصلى أنه ينصرف فيمضمض ويستنشق ويعيد الصالة رواه سعيد يف سننه 



نب كالعضو الواحد وألن تفريق الغسل حيتاج وألن املواالة تابعة للترتيب والتريب إمنا يكون بني عضوين وبدن اجل
إليه كثريا فإنه قد يكون أصلح للبدين وقد ينسى فيه موضع ملعة أو ملعتني أو باطن شعره ويف إعادته مشقة عظيمة 

والوضوء يندر ذلك فيه وختف مؤونة اإلعادة فافترقا وألن الوضوء يتعدى حكمه حمله إىل سائر البدن وذلك 
الغسل اليتعدى حكمه حمله فأشبه إزالة النجاسة كما أشار إليه قوله صلى اهللا عليه و سلم أن حتت  اليكون إال مجلة
  كل شعرة جنابة 

ومىت فرق الغسل فال بد من نية يستأنفها يف متامة وكذلك الوضوء إذا أخرنا تفريقه ألن النية احلكمية تبطل بطول 
املواالة بالنسيان فلو نسي موضع ظفر من قدمه وطال الفصل كما تبطل بطول الفصل قبل الشروع والتسقط 

الفصل أعاد الوضوء إذا ذكره اجلاهل ألن الذي أمره النيب صلى اهللا عليه و سلم بإعادة الوضوء كان جاهال ومل 
يعذره بذلك وحد املواالة أن يغسل العضو الثاين قبل أن جيف املاء عن الذي قبله يف الزمن املعتدل أو مقداره من 

  لشتاء واالصيف والصيف ا
فلو مل يشرع فيه حىت نشفت رطوبة األول أو أخر غسل آخره حىت نشف أوله استأنف فإن األول بعد شروعه يف 

الثاين وقبل فراغه الشتغاله بسنة من ختليل أو تكرار أو إسباغ أو إزالة شك مل يعد تفريقها كما لو طول أركان 
ضوء فال بأس وإن كان لعبث أو سرف أو زيادة على الثالث قطع املواالة الصالة قال أمحد إذا كان يف عالج الو

كما لو كان لترك وكذلك إذا كان لوسوسة يف األقوى وإن كان إلزالة وسخ فقد قيل إنه كذلك ألنه ليس من 
  الطهارة شرعا وعنه أن التفريق املبطل ما يعد يف العرف تفريقا 

  مسألة 
   املضمضة واالستنشاق إال أن يكون صائما وغسل الكفني ثالثا واملبالغة يف

وقد تقدم غسل الكفني وأما املبالغة فلما روى لقيط بن صربة قال قلت يا رسول اهللا أخربين عن الوضوء قال أسبغ 
الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما رواه اخلمسة وقال الترمذي حديث حسن 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استنثروا مرتني بالغتني أو ثالثا رواه أمحد وأبو صحيح وعن ابن عباس 
  داود ابن ماجة واملضمضة يف معناها ليستغرق داخل الفم وقد تقدم العذر عن تركها يف احلديث 

سقوطا أو وجورا وقال  واملبالغة إن يدير املاء يف أقاصي الفم وأن جيتذبه بالنفس إيل أقصى األنف من غري أن يصري
أبو إسحاق بن شاقال املبالغة يف االستنشاق واجبة لألمر هبا وظاهر املذهب أهنا سنة ألهنا تسقط يف صوم التطوع 

  والتستحب فيه ولو كانت واجبة ملا تركت ألجل التطوع 

  مسألة

ية واألصابع ومسح األذنني فقد وختليل اللحية واألصابع ومسح األذنني وغسل امليامن قبل املياسر أما ختليل اللح
  تقدم ذكره 

وأما غسل امليامن قبل املياسر فألن عائشة رضي اهللا هنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب التيامن 
يف تنعله وترجله وظهوره ويف شأنه كله متفق عليه وألن الذين وصفوا وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن قبل املياسر وألن الوضوء مما يشتمل العضوين وهو من باب الكرامة فقدمت فيه اليمىن كاالنتعال بدأوا بامليام
ودخول املسجد والترجل وهو سنة فلو قدم اليسرى جاز نص عليه ألن خمرجها يف متاب اهللا واحد مل يقدم احدامها 



ي بأي أعضائي بدأت كذلك جاء عنه على االخرى وهذا معىن قول علي رضي اهللا عنه ما أبايل إذا أمتكت وضوئ
  مفسرا 

وقد روى قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه أن عليا سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء فقال ال حىت 
  يكون كما أمر اهللا رواه أمحد 

  مسألة

  والغسل ثالثا ثالثا وتكره الزيادة عليها واإلسراف يف املاء 
  وإال فمرتني وإن اقتصر علي مرة جاز تقدم وإمنا حتصل السنة باإلسباغ  السنة أن يغسل كل عضو ثالثا

  مسألة 
  والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خال الكفني 

وقد تقدم دليل وجوب النية وأما االجتزاء بالغسل مرة فلما روى ابن عباس قال توضأ النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ما مرة مرة رواه اجلماعة إال مسل

وأما الكفان فغسلهما قبل الوجه سنة ملا تقدم وإمنا حمل وجوهبما بعد الوجه ملا تقدم وإمنا حتصل السنة بإسباغ كل 
  مرة فإن مل يسبغ باألوىل كانت الثانية متاما هلا وهلذا جاء عن علي رضي اهللا عنه ملا حكى وضوء النيب 

زيادة على ثالث سابغات والزيادة من املاء على قدر احلاجة صلى اهللا عليه و سلم أخذ غرقه رابعة لوجهة فأما ال
فمنهي عنها ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرايب إىل رسول صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن 

الوضوء فأراه ثالثا ثالثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم رواه أمحد والنسائي وابن 
  ماجة 

وعن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أيف 
الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على هنر جار رواه ابن ماجة وعن أيب بن كعب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

رواه ابن ماجة وعبد اهللا بن أمحد وعن عبد اهللا بن مغفل أنه قال للوضوء شيطان يقال له الوهلان فاتقوا وسواس املاء 
  مسع 

ابنه يقول اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا دخلتها فقال يا بين سل اهللا تبارك وتعاىل اجلنة وعذ به 
  أمحد من النار فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يعتدون يف الدعاء والوضوء رواه 

ولو خالف بني األعضاء بأن يغسل وجهه ثالثا ويده مرتني مل يكره يف أشهر الروايتني وإذا شك هل غسل مرتني أو 
أكثر بىن على اليقني كعدد الركعات ويستحب أن يشرع يف العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه يف أشهر 

يه و سلم أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من أثر الوضوء الروايتني ملا روى أبو هريرة قال قال رسو اهللا صلى اهللا عل
  فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله متفق عليه 

  فصل



ويكره تنشيف أعضائه يف الوضوء والغسل يف إحدى الروايتني ما مل خيف ضررا من برد وغريه الن ميمونة ملا 
فلم يردها وجعل ينفض املاء بيده رواه اجلماعة وألنه  وضعت غسل النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت فأتيته باملنديل

  أثر عبادة ال خياف ضرره أو ال يستحب إزالته فكرهت 

كدم الشهيد وخلوف فم الصائم وطرده التراب جببهة الساجد والرواية األخرى اليكره واليستحب وهي أصح ملا 
نزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل مث روى قيس بن سعد قال زارنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف م

  ناولته ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل هبا رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة 
وعن سلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح هبا وجهه رواه ابن 

أشبه غبار القدمني يف سبيل اهللا وهبذا ينقض قياسهم وأصل قياسهم ماجة وألن هذا األثر مل يرد الشرع باستطابته ف
  عكس علتنا وأما نفض يده فكرهه القاضي وأصحابه 

ملا روى عن النىب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا توضأمت فال تنفضوا أيديكم وقال طائفةمن أصحابنا اليكره 
لوضوء باستقاء املاء ومحله وصبه عليه واألفضل أن يلي هو كالتنشيف حلديث ميمونة املتقدم ويباح معاونته يف ا

ذلك بنفسه فأما إن استناب غريه يف فعل الوضوء بأن نوى وغسل الغري أعضاءه فإنه يكره وجيزئه كما لو نوى 
  ووقف حتت ميزاب وأنبوب واهللا أعلم 

  مسألة

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن ويسن السواك عند تغري الفم وعند القيام من النوم وعند الصالة لقول 
  اشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة ويستحب يف سائر األوقات إال للصائم بعد الزوال 

أما استحبابه يف مجيع األوقات فلما روى أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ب رواه أمحد وعن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السواك السواك مطهرة للفم مرضاة للر

  مطهرة للفم مرضاة للرب رواه أمحد والنسائى وذكره 

البخارى نعليقا وألن مجيع األوقات مظنة ما يطهر الفم منه من إدام وأكل وما يطهر له من كالم اهللا وكالم العباد 
  سببني أحدمها عند تغري الفم مبأكول أو خلوه من الطعام أو غري ذلك ولذلك استحب مطلقا ويتأكد اسحبابه ل

وكذلك عند القيام من الليل ملا روى حذيفة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل يشوص فاه 
م ينطبق فمه بالسواك متفق عليه يعين يغسله ويدلك ويف لفظ كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل وألن بالنو

  فيحتبس فيه البخار املتصاعد من معدته فيغريه 
وكذلك إذا دخل منزله وقد قيل لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل منزلة قالت 

  بالسواك أخرجه مسلم 
وك قبل أن يتوضأ رواه أبو وعن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اليرقد ليال وال هنارا فيستقيظ إال تس

  داود وأما إذا تغري طعمه أو حيه أو اصفر لون األسنان من مطعموم أو خلو من الطعام أو غري 



ذلك فلما روى متام بن العباس قال أتو النيب صلى اهللا عليه و سلم أو أتى فقال مايل أراكم تأتوين قلحا استاكوا 
  رواه أمحد 

لفم وتطهريه وتنظيفه فإذا تغري فقد حتقق اسبب املقتضي له فكان أوىل منه عند وألن السواك إمنا شرع لتطييب ا
  النوم 

والسبب الثاين إذا أراد الصالة ملا روى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن أشق على أميت 
عليه وسلم فضل الصالة بالسواك  ألمرهتم بالسواك عند كل صالة رواه اجلماعة وعن عائشة قالت قال رسول اهللا

على الصالة بغري السواك سبعون صالة رواه أمحد وليس بواجب ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم علل ترك األمر 
باملشقة فلو كان أمر إجياب حلصلت املشقة يف وجوبه ويف وجوبه على النيب صلى اهللا عليه و سلم وجهان أحدمها 

  وابن عقيل كان واجبا عليه قال القاضي 

ملا روى عبد اهللا بن حنظلة الغسيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بالوضوء لكل صالة طاهرا كان أو غري 
طاهر فلما شق ذلك أمر بالسواك لكل صالة ووضع عنه الوضوء إال من حدث رواه أمحد وأبو داود وهو مأمور 

جوبه والسواك بدل عنه فيكون واجبا والثاين مل يكن واجبا بالتوضؤ لكل صالة أمر استحباب فعلم أن املوضوع و
عليه قاله ابن حامد ملا روى واثلة بن االسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت بالسلواك حىت 

  خشيت أن يكتب علي رواه أمحد 
أشبه فإن األصل مشاركة وهذا معىن تفضيله على التحديد وهو مزية األمر حىت كاد يصري مفروضا وهذا الوجه 

أمته له يف األحكام وإمنا استحب للمصلي ألن القائم إىل الصالة يقرأ القرآن ويذكر اهللا ويدعوه فاستحب له تطهري 
  الفم ألنه جمرى القرآن ولئال يؤذي املالئكة واآلدميني بريح فمه وألن 

هلم الوضوء وأوكد وقد جاء طهروا اهللا حيب املتطهرين وكذلك يستحب لكل قارئ وذاكر وداع كما يستحب 
  أفواهكم بالسواك فإهنا جماري القرآن وكذلك السواك عند الوضوء ألنه به وباملضمضة تكمل نظافة الفم 

وقد روي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل 
  قا قال ويروى حنوه عن جابر وزيد بن خالد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وضوء رواه أمحد وذكره البخاري تعلي

  وأما الصائم بعد الزوال فيكره له يف أظهر الروايتني ويف األخرى ال 

يكره وال يستحب على هذه الرواية أيضا وقيل يستحب ملا روي عن عاذشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
السواك رواه ابن ماجة وقال عامر بن ربيعة رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما سلم من خري خصال الصائم 

  ال أحصي يتسوك وهو صائم رواه أمحد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وذكره البخاري تعليقا 
خلوف فم الصائم  وألنه أحد طريف النهار فأشبه أوله واألوىل ما روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

أطيب عند اهللا من ريح املسك متفق عليه وخلوف الصوم إمنا يظهر غالبا بعد الزوال فتكره إزالته ألنه أثر عبادة 
مستطاب يف الشرع فنهي عن إزالته كدم الشهيد وما قبل الزوال إمنا يكون خلوفه من أثر النوم أو األكل بالليل 

اء من احلديث ويستحب أن يكون السواك عودا لينا يطيب الفم واليضره فلم تكره إزالته وعلى ذلك حيمل ما ج
  واليتفتت فيه كاألراك والزيتون والعرجون 



ويكره بعود الرحيان والرمان واآلس ألن ذلك يضر الفم يقال إن الرمان يضر حلم الفم ويهيج الدم وعود الرحيان 
وأما الندي فيحصل املقصود ويستحب غسله إذا اجتمع  حيرك عرق اجلذام فأما اليابس فيجرح وأما الرطب فيتفتت

عليه ما يغسله ألن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطيين السواك ألغسله فأبدأ به فأستاك مث 
  أغسله وأدفعه إليه رواه أبو داود وال بأس أن يتسوك بسواك غريه وإن مل يغسله 

 بكر ومعه سواك يسنت فيه فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت له قالت عائشة دخل عبد الرمحن بن إيب
اعطين هذا السواك يا عبد الرمحن فأعطانيه فقصمته مث مضغته فأعطيته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاسنت به 

وجوده وتيسره وقيل  رواه البخاري فإن استاك بأصبعه أو خبرقة فقيل اليصيب السنة ألن الشرع مل يرد به مع غلبة
يصيب من السنة بقدر ما حيصل من اإلنقاء ألنه ينظف الفم ويزيل تغريه أو جتففه كالعود وقيل حيزىء األصبع مع 
املاء يف املضمضة ألن يف حديث علي بن أيب طالب ملا وصف وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه متضمض 

د يف املسند وعن أنس أن رجال من بين عمرو بن عوف قال يا رسول اهللا ثالثا فأدخل بعض أصابعه يف فيه رواه أمح
إنك رغبتنا يف السواك فهل من دون ذلك من شيء فقال أصابعك سواك عند وضوئك أمرها علي أسنانك إنه ال 

  عمل 

ل مل أتسوك منذ ملن النية له وال أجر ملن ال حسبة له رواه أبو جعفر ابن البحتري الرزاز ومسع أبو هريرة رجال يقو
  ثالثة أيام فقال لو أمررت أصبعك على أسنانك يف وضوئك كان مبنزلة السواك رواه حرب يف مسائله 

والسنة أن يستاك على عرض األسنان ملا روى عطاء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استكتم استاكوا 
  د اود يف مراسيله وعن ربيعة بن أكثم  عرضا وإذا شربتم فاشربوا مصا رواه سعيد يف سننه وأبو

قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هذا أهنأ وأمرأ رواه أبو بكر الشافعي 
يف الغيالنيات وقال اخلطايب الشوص ذلك األسنان عرضا بالسواك وحنوه وألن االستياك على طول االسنان من 

  آذى اللثة وأفسد العمود  طرفها إىل عمودها رمبا
ويستحب االستياك على لسانه ألن أبا موسى قال أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأيته يستاك على لسانه 

متفق عليه ويستحب التيامن يف سواكه أن يبدأ باجلانب األمين ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبه التيامن يف 
  ن يستاك باليد اليسرى نص عليه طهوره ويف شأنه كله وأ

  ألنه إماطة أذى يفعل بإحدى اليدين فكان باليسرى كاالسنتجاء مع استحباب االبتداء بالشق األمين فيه 

  فصل

ويستحب أن يكتحل وترا ملا روى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اكتحل أحدكم 
اكتحل فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن ومن ال فال حرج رواه أمحد وأبو فليكتحل وترا رواه أمحد ويف لفظ من 

داود وابن ماجة واإليتار أن يكتحل يف كل عني مرة واحدة أو ثالثا أو مخسا وقيل هو أن جيعل يف العني ثالثا أو 
ن سعد يف الطبقات مخسا يف اليمىن ثنتني ويف اليسرى واحدة أو يف اليمىن ثالثا ويف اليسرى ثنتني ملا روى حممد اب

  عن عمران بن أيب أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يكتحل يف اليمىن ثالثا ويف اليسرى ثنتني باإلمثد 



وعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا اكتحل جيعل يف اليمىن 
ول أصح ملا روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت له مكحلة ثالثة مراود ويف اليسرى مرودين واأل

يكتحل منها كل ليلة ثالثة يف هذه وثالثة يف هذه رواه أمحد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وهذا أشهر 
ا روى ابن عباس قال وأثبت وهو أشبه بالتسوية بني العينني يف النفع والزينة ويستحب االكتحال باإلمثد عند النوم مل

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري 

  أكحالكم اإلمثد عند النوم ينبت الشعر وجيلو البصر رواه اخلمسة وقال الترمذي حديث حسن 
  فصل 

ويستحب الترجل غبا وهو تسريح الشعر ودهنه وكذلك دهن البدن ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 
الترمذي يف الشمائل وقال جابر بن مسرة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد مشط رأسه  يدهن غبا رواه

وليحته فكان إذا ادهن مل يتبني وإذا شعث رأسه تبني وكان كثري شعر اللحية رواه أمحد ومسلم وعن عبد اهللا بن 
د وأبو داود والنسائي والترمذي وقال املغفل قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الترجل إال غبا رواه أمح

  حديث حسن صحيح 

قال أمحد معناه يدهن يوما ويوما ال والقصد أن يكون ادهانه يف رأسه وبدنه متوسطا على حسب حاله حىت لو 
احتاج إىل مداومته لكثرة شعره وقحول بدنه جاز ملا روى عن أيب قتادة أنه كانت له مجة ضخمة فسأل النيب صلى 

يه و سلم فأمره أن حيسن إليها وأن يترجل كل يوم رواه النسائي وروى أبو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا اهللا عل
عليه و سلم قال من كان له شعر فليكرمه رواه أبو داود وعن جابر قال رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال ثائر 

  ود والنسائى الرأس فقال أما جيد هذا ما يسكن به شعره رواه أمحد وأبو دا
واختاذ الشعر أفضل من إزالته حبلق أو قطع نص عليه وقال قد كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم مجة وقال عشرة من 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم كان هلم مجم وعشرة هلم شعر ويسن فرقه من مؤخره فإنه أفضل من سدله نص 

قون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون وكان رسول اهللا صلى عليه ملا روى ابن عباس قال كان املشركون يفر
  اهللا عليه و سلم حيب ويعجبه موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء فسدل ناصيته مث 

  فرق بعد متفق عليه وذكره يف الفطرة يف حديث ابن عباس يعين بالناصية ومجيع الشعر 
م لئال يتشبهوا باملسلمني وهذا إمنا يتأيت فيما طال منه واألفضل أن ويف شروط عمر على النصارى أال يفرقوا نواصيه

يكون قدر الشعر كشعر النيب صلى اهللا عليه و سلم إن قصر فإىل أذنيه وإنه طال فإىل منكبيه وإن طوله أكثر من 
ليه و ذلك جاز وتقصريه أفضل وكذلك إن قصره مبقراض أو غريه قالت عائشة كان شعر رسول اهللا صلى اهللا ع

سلم فوق الوفرة ودون اجلمة رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح والوفرة الشعر 
  إىل شحمة األذن واجلمة ما بلغ املنكبني 

وعن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يضرب شعر منكبيه ويف رواية بني أذنيه وعاتقه متفق عليه ويف رواية 
أذنيه رواه أمحد ومسلم وعن سهل بن احلنظلية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم الرجل  إىل أنصاف

  خرمي األسدي لوال طول مجته وإرسال إزاره فبلغ 



  ذلك خرميا فعجل فأخذ شفرة فقطع هبا شعره إىل إنصاف أذنيه ورفع إزاره إىل أنصاف ساقيه رواه أمحد وأبو داود 
ال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ويل شعر طويل فلما رآين قال ذباب ذباب قال فرجعت وعن وائل بن حجر ق

  فجززته مث أتيته من الغد فقال مل أعنك وهذا أحسن رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي 
عليه و وهل يكره حلق الشعر يف غري احلج والعمرة إال من حاجة على روايتني أحدمها يكره ألن النيب صلى اهللا 

سلم قال يف اخلوارج وسيماهم التحليق وقال عمر لصبيع التميمي الذي كان يسأل عن املتشاهبات لو وجدتك 
  حملوقا لضربت الذي فيه عيناك وقال ابن عباس رضي اهللا عنه 

  الذي حيلق رأسه يف املصر شيطان قال أمحد كانوا يكرهون ذلك والثانية اليكره وال يستحب بل تركه أفضل 
ا روى ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك مل

وقال احلقوه كله أو ذروه كله رواه أمحد وأبو داود والسنائي باسناد صحيح وعن عبد اهللا بن جعفر أن رسول اهللا 
فقال التبكوا اعلى أخي بعد اليوم ادعو إيل بين أخي  صلى اهللا عليه و سلم أمهل آل جعفر ثالثا أن يأتيهم مث أتاهم

قال فجيء بنا كأنا أفرخ فقال ادعو إيل احلالق قال فجيء باحلالق فحلق رؤوسنا رواه أمحد وأبو داود والنسائي 
  وألنه اليكره استئصاله باملقارض فكذلك حلقه 

لصاحلني هكذا كانت اخلوارج فأما إن حلقه على وما جاء فيه من الكراهة فهو واهللا أعلم فيمن يعتقد قربة وشعار ا
أنه مباح وإن تركه أفضل فال فأما املرأة فيكره هلا قوال واحدا ويكره حلق القفا ملن مل حيلق رأسه ومل حيتج إليه ألنه 
 من فعل اجملوس ومن تشبه بقوم فهو منهم فأما عند احلجامة وحنوها فال بأس والفزع مكروه ملا روى ابن عمر قال

  هنى رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه وسلم عن القزم متفق عليه وهو حلق بعض الرأس دون بعض مأخوذ من قزع السحاب وهو املتفرق منه 

  فصل

ويستحب أن ينظر يف املرآة ليتجنب ما يشيبه ويصلح ما ينبغي إصالحه وروى عن خالد بن معدان قال كان رسول 
واملرآة والدهن واسلواك والكحل رواه ابن سعد يف الطبقات ويستحب أن  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسافر باملشط

يتطيب ملا روى أنس قال قال روسل اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبب إيل النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف 
الة وأن الصالة رواه أمحد والنسائي ويف لفظ للنسائي حبب إيل من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الص

  يتبخر ملا روى نافع قال كان ابن عمر يستجمر باأللوة غري مطراة وبكافور يطرحه مع األلواة مث 

قال هكذا كان يستجمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويسحتب للرجل من الطيب ما خفي لونه ملا روى أبو 
لرجل ما ظهر رحيه وخفي لونه وخري هريرة وعمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري طيب ا
  طيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه روامها الترمذي وقال حديث حسن 

  فصل 
يف خصال الفطرة روى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس من الفطرة االستحداد واخلتان 

  وقص الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظفار رواه اجلماعة 



ئشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك وعن عا
واستنشاق املاء وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتفاض املاء يعين االستنجاء قال مصعب 

ي قال أبو داود وقد روي عن ابن ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة رواه أمحد ومسلم والترمذي والنسائ
عباس حنو حديث عائشة قال مخس كلها يف الرأس وذكر منها الفرق ومجيع هذه اخلصال مقصودها النظافة 

  والطهارة وإزالة ما جيمع الوسخ والدرن من الشعور واألظفار واجللد 
يأخذ شاربه فليس منا رواه أمحد  وأما قص الشارب فقال زيد بن أرقم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل

والنسائى والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم جزوا الشوارب وارخو اللحى خالفوا اجملوس رواه أمحد ومسلم 

اللحى وأحفوا الشوارب متفق عليه ويف وعن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خالفوا املشركني وفروا 
رواية البخاري كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على حليته فما فضل أخذه وحتصل السنة بقضبه حىت يبدو 

اإلطار وهو طرف الشفة وكلما أخذ فوق ذلك فهو أفضل نص عليه واليستحب حلقه ألن يف لفظ البخاري عن 
  سلم قال اهنكوا الشوارب واحفوا اللحى ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و 

قال البخارى وكان ابن عمر حيفي شاربه حىت ينظر إىل موضع احللق وروى حرب يف مسائله عن عبد اهللا بن رافع 
  قال رأيت أبا سعيد اخلدري وسلمة بن األكوع وجابر بن عبد اهللا وابن عمر وأبا أسيد 

ة فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة مل يكره نص عليه كما تقدم جيوزون شوارهبم أخا احللق وأما إعفاء اللحي
  عن ابن عمر وكذمل أخذ ما تطاير منها 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا 
ها وأشد ألنه من املثلة املنهي عنها وهي حمرمة رواه الترمذي وقال حديث غريب فأما حلقها فمثل حلق املرأة رأس

ويكره نتف الشيب وإرالته مبتقاش وحنوه ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  هنى عن نتف الشيب رواه اخلمسة ويف رواية ألمحد وأيب داود التنتفوا الشيب 

   اإلسالم إال كتب اهللا له هبا حسنة ورفعه هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة فإنه نور املسلم ما من مسلم يشيب شيبة يف
فأما خضابه باحلمرة والصفرة فسنة مستحبة ملا روى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اليهود 

  والنصارى اليصبغون فخالفوهم رواه اجلماعة 
م سلمة فأخرجت إلينا من شعرالنيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو قال عثمان بن عبد اهللا بن موهب دخلنا على أ

خمضوب رواه أمحد والبخارى وابن ماجة باحلناء والكتم وللبخاري عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النيب صلى 
لشيب احلناء اهللا عليه و سلم أمحر وعن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أحسن ما غريمت به هذا ا

  والكتم رواه اخلمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

وعن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصفر حليته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل 
فتح إىل ذلك رواه أبو داود والنسائي ويكره اخلضاب بالسواد ملا روى جابر بن عبد اهللا قال جيء بأيب قحافة يوم ال

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذهبوا به إيل بعض نسائه 
فليغريه بشيء وجنبوه الواد رواه اجلماعة إال البخاري والترمذي وألن التسويد يشبه تكون اخللقة وذلك تزوير 



  النمص والتفلج وتغيري خللق اهللا فيكره كما كره وصل الشعر و
وإما االستحداد فهو استعمال احلديد يف إزالة شعر العانة ولوقصه أو نتفه أو تنور جاز واحللق أفضل واألفضل يف 
اإلبط أن ينتفه ولو حلقه أو قصه أو نوره جاز أيضا ولو نور غري ذلك من شعر الساقني والفخذين جاز أيضا نص 

   عليه و سلم كان إذا اطلى بدأ عليه ملا روت أم سلمة أن النيب صلى اهللا

بعورته فطالها بالنورة وسائر جسده أهله رواه ابن ماجة وفيه مقال لكنال ينور عورته إال هو أو من حيل له مسها 
  من زوجه أو أمه 

ابن قال أبو العباس النسائي ضربت أليب عبد اهللا نورة ونورته هبا فلما بلغ إىل عانته نورها هو وقال نافع كنت أطلي 
عمر فإذا بلغ عورته نورها هو بيده رواه اخلالل وترك التنور أفضل قال ابن عمر هو مما أحدثوا من النعيم وأما قص 

األظفار فمن السنة إلزالة فحشها ودفع ما جيتمع حتتها من وسخ األرفاغ وحنوها وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن 
ورفع أحدكم بني ظفره وأمنلته إال أن ينبغي االقتصاد يف قصها وآال  النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال مايل ال أيهم

حييف نص عليه واحتج حبديث ذكره عن احلكم بن عمري قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال حنفي من 
  األظفار يف اجلهاد وقال عمر وفروا األظفار يف أرض 

رض العدو أال ترى أنه إذا أراد الرجل أن حيل احلبل أو الشيء ومل العدو فإنه سالح قال أمحد هو حيتاج إليها يف أ
يكن له أظفار مل يستطع وروى عبيد اهللا بن بطة بإسناده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من قص أظفاره 

مث اإلهبام مث خمالفا امل ير يف عينيه رمدا وفسر أبو عبد اهللا بن بطة ذلك بأن يقص اخلنصر من اليمىن مث الوسطى 
البنصر مث السباحة ويقص اليسرى اإلهبام مث الوسطى مث اخلنصر مث السباحة مث البنصر وذكرأن عمر بن رجاء فسره 

كذلك وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا 
دئي بالوسطى مث اخلنصر مث اإلهبام مث البنصر مث السبابة فإن ذلك عليه و سلم يا عائشة إذا أنت قلمت أظفارك فاب

يورث الغىن هذه الصفة الختالف األوىل إال يف االبتداء بالوسطى قبل اخلنصر ومبين ذلك على االبتداء باألمين فاألمين 
وألنه يقال إن  من كل يد مع املخالفة ويستحب غسل رؤوس األنامل بعد قص األظفار إلزالة ما عليها من الوسخ

  حك اجلسد هبا قبل الغسل يضره 

ويف حديث الفطرة غسل الرباجم والرباجم العقد اليت يف ظهور األصابع والرواجب ما بينها ومعناه غسل املواضع 
اليت تتسخ وجيتمع فيها الوسخ ويستحب أن يأخذ الظفر يف كل أسبوع ملا روى عبد اهللا بن عمر أن النيب صلى اهللا 

لم كان يأخذ أظفاره وشاربه يف كل مجعة وإن تركه أكثر من ذلك فال بأس مامل جياوز أربعني يوما ملا روى عليه و س
أنس قال وقت لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أال 

  نترك أكثر من أربعني ليلة رواه اجلماعة إال البخاري 
فيما ذكره القاضي أن يكون يوم اجلمعة ملا روى ابن بطة بإسناده عن محيد بن عبد الرمحن عن أبيه قال ويستحب 

  من قص أظفاره يوم اجلمعة أذخل يف شفاء وأخرج منه داء وقال يزيد بن مروان يف 

ان يقلم أظفاره حديث له من قلم أظفاره يوم اجلمعة مل ميت باملاء األصفر وبإسناده عن نافع عن ابن عمرا أنه ك
ويقص شاربه كل مجعة وذكر غريه يوم اخلميس ملا روي أن عليا قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقلم 

أظفاره يوم اخلميس مث قال يا علي قص الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة يوم اخلميس والغسل واللباس والطيب يوم 



  اجلمعة 
 صلى اهللا عليه و سلم يصبح املؤمن يوم اجلمعة وهو حمرم فإذا صلى حل وعن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا

فإذا مكث يف اجلامع حىت يصلي العصر مع إمامه كان كمن أتى حبجة وعمرة فقيل يا رسول اهللا مىت نتأهب للجمعة 
ا قال يوم اخلميس رواه احلاكم وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد ويستحب دفن م

  أزال من شعره وظفره نص عليه وحكاه عن ابن عمر 

ملا روت ميل بنت مشرح األشعري أهنا رأت أباها مشرحا يقلم أظفاره مث جيمعها ويدفنها وخيرب أنه رأى رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يفعل ذلك رواه البخارى يف تارخيه واخلالل وابن بطة وروى حرب بإسناده عن قبيصة بن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اذفنوا شعوركم وأظفارها فدفنتها وعن ابن عمر أنه لق رأسه فأمر  ذؤيب عن
  بدفن شعره وروى ابن بطة عن رجل من بين هاشم قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدفن الدم والشعر 

 سبحانه أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه وأما اخلتان فواجب على الرجال يف املنصوص املعروف من الذهب ألن اهللا
  السالم واخلتام من ملته ملا 

روى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اختنت إبراهيم خليل الرمحن بعد ما أتت عليه مثانون سنة واختنت 
النيب صلى اهللا عليه و بالقدوم متفق عليه فإن قيل ضمن ملته سائر خصال الفطرة وهي غري واجبة السيما وقد قرن 

سلم بينه وبينها يف نسق واحد قلنا إزالة الشعور واألظفار القصد هبا إزالة ما جيتمع بسببها من العرق والوسخ 
  والدرن وإزالة األوساخ ليست واجبة وكذلك ما قصدت به 

لتها وعامة عذاب القرب منها وأما قلفة الذكر فاملقصود التطهري من النجاسة اليت حتتقن فيها وجناسة البول جتب إزا
فلذلك وجب إزالة ما يوجب احتقاهنا واجتماعها يؤيد ذلك أن املقطوع هنا من أصل اخللقة وكذلك حيشر اخللق 
يوم القيامة غرال فلوال أن إزالتها من الواجبات ملا تكلف قطعه خبالف الشعر والظفر وألن البول احملتقن يف القلفة 

  اجبا كسائر النجاسات جناسة شرع زواهلا فكان و
وكذلك قال ابن عباس األقلف اليقبل اهللا له صالة وال تؤكل ذبيحته والتقبل شهادته وأما املرأة ففيها روايتان 

  إحدامها أن خفضها 

واجب كالرجل والثانية الجيب ألن ترك ختان الرجل مظنة احتقان النجاسة خبالف املرأة وقد روى عن النيب صلى 
م أنه قال اخلتان سنة للرجل مكرمة للنساء رواه أمحد يعين بالسنة الطريقة الشرعية وإمنا جيب إذا اهللا عليه و سل

  غلب على الظن سالمة املختون فأما إن خشي عليه لكرب أو مرض فإهنه يسقط بل مينع منه 
التمييز أفضل من  وإمنا جيب اخلتان إذا وجبت الطهارة والصالة إمنا شرع لذلك واخلتان قبل ذلك أفضل وهو قبل

بعده يف املشهور ألنه قربة وطهرة فتقدميها أحرز ألن فيه ختليصا من مس العورة ونظرها فإن عورة الصغري الحكم 
هلا ولذلك جيوز مسها وتقبيلها كما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقبل زبيبة احلسن وقيل التأخري إىل سن التمييز 

ل سئل ابن عباس مثل من أنت حني قبض النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أنا يومئذ أوىل ملا روى سعيد بن حبري قا
  خمتون قال وكانوا الخيتنون الرجل حىت يدرك يعين واهللا أعلم حىت يقارب اإلدراك مثل تراهق ويف رواية ألمحد 

  تويف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا ابن عشر سنني خمتون 
 اجلارية قبل سبع سنني واليكره بعد سبعة أيام وقبلها فيه روايتان إحدامها يكره ألنه فعل وعنه علي أنه كره أن ختتنت



اليهود فكره التشبه هبم واآلخرى اليكره ألنه مل يثبت فيه هني وقد روي عن أيب جعفر أن فاطمة كانت ختتنت ولدها 
عشرة سنة وختنت ابنه إسحاق لسبعة  يوم السابع وروي عن مكحول وغريه أن إبراهيم ختنت ابنه إمساعيل لثالث

  أيام 
ويؤخذ يف ختان الرجل جلدة احلشفة وإن أخذ أكثرها جاز وأما املرأة فيستحب أال جيتذ خافضها نص عليه وحكي 

  عن ابن عمر أنه قال خلتاتة أبقى منه شيئا إذا خفضت وعن أم عطية أم رسول اهللا صلى 

  ختنت فال تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل رواه أبو داود اهللا عليه وسلم أمر ختانة ختنت فقال إذا 
وقالت ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم خلتانة إذا خفضن فأمشي وال تنهكي فإنه أسرع للزوج وأحظى هلا 

  عند زوجها رواه حرب يف مسائله 

  باب املسح على اخلفني

  مسألة 
اجلوارب الصفقية اليت تشبت يف القدمني واجلراميق اليت جتاوز الكعبني يف جيوز املسح علي اخلفني وما اشبهها من 

الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثالثا للمسافر لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح املسافر ثالثة أيام 
  ولياهلن واملقيم يوما وليلة 

 الوضوء للسنة املستفيضة املتلقاة بالقبول وسنة رسول هذا الكالم فيه فصول األول أن املسح على اخلفني جائز يف
اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفسري القرآن فقوله تعاىل وأرجلكم بالنصب خطاب ملن رجله يف غري اخلفني املشروطني 

وقراءة اخلفض خطاب لالبسي اخلفاف أو يكون املسح على كليت القراءتني جيمع املسح على الرجل مع احلائل 
أو تكون كلتا القرائتني يف غري الالبسني وعلم ذلك كله بالسنة وهي ما روي عن جرير أنه بال مث توضأ  وعدمه

ومسح علي خفيه فقيل له تفعل هذا قال نعم رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بال مث توضأ ومسح على خفيه 
  ل املائدة رواه اجلماعة قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم جرير كان بعد نزو

ويف رواية ألمحد قال ما أسلمت إال بعد أن نزلت املائدة وأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح بعد ما 
  أسلمت 

قال أمحد سبعة وثالثون نفسا يروون املسح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويروون عن احلسن قال حدثين سبعون 
  صلى اهللا عليه و سلم أنه مسح على اخلفني من أصحاب النيب اهللا 

  الفصل الثاين

إنه جائز على اخلفني وعلى كل ما أشبههما من اجلوارب واجلراميق سواء لبس ذلك على ما جيوز السمح عليه أو 
  على ماال ميسح عليه ولذلك ثالثة شروط 

  أحدها أن يستر حمل الغرض وهو القدم إىل ما فوق الكعبني 
  بت يف القدم بنفسه والثاين أن يث

  والثالث أن ميكن متابعة املشي فيه 



ملا روى عبد الرمحن بن عوف عن بالل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتوضأ وميسح على عمامته وموقيه رواه 
  أمحد وأبو داود 

املغرية بن شعبة قال اجلوهري واملوق الذي يلبس فوق اخلف فارسي معرب واملوق إمنا يلبس غالبا فوق اخلف وعن 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال 

  حديث حسن صحيح 
وألن ما يلبس يف الرجل إذا كان احملل الفرض ميشي فيه عادة فقد شارك اخلف يف املعىن الذي أبيح له املسح 

  مما يقطع به املنازل والقفار أوال وهلذا ميسح علي اخلف من جلد وإن مل يكن له فيشاركه فيه سواء كان 

نعل وذلك ألن املشي فيه عادة هو مظنة احلاجة إىل لبسه وستره حملل الغرض لينتقل الغرض إليه فإذا حصال تعني 
  جواز املسح عليه 

د يذكر املسح على اجلورين عن سبعة أو ولذلك كان املسح على ذلك منتشرا يف الصحابة من غري خمالف قال أمح
مثانية من الصحابة وجورب اخلرق كوجورب الصوف إذا كان صفيقا حيث ميشي يف مثله عادة وإن كان رقيقا 

  يتخرق يف اليومني أو الثالثة أو اليثبت بنفسه مل ميسح عليه ألن يف مثله الميشي فيه عادة والحيتاج إىل املسح عليه 
بنعلني ميسح عليهما كما جاء يف احلديث وقال أمحد يذكر املسح على احلوربني والنعلني عن  وإذا ثبت اجلوربان

عدة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وميسح على اجلورب وعلى سيور النعل اليت على ظاهر القدم 
  كما جاء يف احلديث والميسح أسفله وعقبه ألنه ليس مبحل املسح يف 

جلورب وحده أو النعل وحده فقيل الجيزؤه ألن الرخصة إمنا جاءت يف هذه املواضع خاصة وقيل اخلف فإن مسح ا
  جيزئ ألهنما أجريا جمرى جورب منعل 

فأما الشرط األول فيفيد إنه الجيوز املسح على اخلف املخرق أو الواسع الذي يرى منه بعض القدم أو احلفيف الذي 
كعبني ألن الرجل مىت بدت هي أو بعضها كان الظاهر منها حكمه الغسل يصف القدم أو القصري الذي هو دون ال

واجلمع بني السمح والغسل الجيوز فيتعني غسل اجلميع وقد قال بعض أصحابنا إن املسح على املخروق الذي ميكن 
فإأما إن كان  متابعة املشي فيه حائز ألن خفاف القوم مل تكن ختلوا من مثل هذا ومل تقيد الرخصة بالساتر دون غريه

فيه خرق ينضم على الرجل والتبدو منه القدم جاز املسح عليه نص عليه ألن القدم مستور باخلف وإما أن مل يثبت 
  وما يف معناه بنفسه إما لسعة فيه أو شرج 

  فقال أصحابنا الجيزؤه مسحه وإن كان قد شده أو شرجه ألنه كاللفافة 
  نعل إذا كان ميشي عليهما ويثبتان يف رجله فال بأس قال أمحد يف املسح على اجلوربني بغري 

  وقال أيضا إذا كان ميشي فيه فالينثين فالبأس عليه فإنه فإذا انثىن ظهر موضع الوضوء 

قالوا هذا كان القياس يف اجلوربني مع النعلني لكن خالفناه للخرب وألن احلاجة تدعو إىل لبس اجلوربني كذلك 
فإنه ال يلبس غالبا إال بشده وقد خرج بعض أصحابنا وجها يف اللفافة إنه ميسح عليها  خبالف ما ال يثبت إال بشده

إذا وجد مشقة بنزعها فاخلف واجلورب الذي يثبت بالشد أوىل وهذا قياس اجلوربني إذا ثبتا بتعلني فإن ثبت بنفسه 
مشقة خلفه أظهر ويف اآلخر لكن بشده أو شرجه ستر القدم مسح عليه يف أقوى الوجهني ألنه كالساتر بنفسه و

جيرؤه اختاره أبو احلسن اآلمدي ألنه كما مل يكف ثبوته بالشد والشرج فكذلك ستره والصحيح األول ألن الستر 



ليس هو مقصود اللبس وإمنا اعتربناه لئال جيب غسل البادي خبالف ثبوته وألنه لو ستر القدم بانضمام بعضه إىل 
ذا أوىل وسواءكان اخلف من جلود أو لبود أو خشب أو زجاج يف أشهر بعض جلاز املسح على املنصوص فه

الوجهني ويف اآلخر الجيوز إال يف ملبوس معتاد كما مل جيز يف اللفائف فال جيوز يف اخلشب والزجاج والصفر 
أو اللبود مل والنحاس وأما ما ال ميكن متابعة املشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره باملشي أو تعذره كرقيق اخلرق 

  جيز مسحه ألنه ليس مبنصوص وال يف معىن املنصوص 
  وأما اخلف احملرم كاحلرير واملغصوب فقيل هو على رواييت الصالة يف 

الدار املغصوبة وقيل الجيزئ قوال واحدا ألنه رخصة فال يستباح مبعصية كالقصر يف سفر املعصية وصالة اخلوف يف 
يف االستنجاء باملغصوب ولو لبس جلدا جنسا حلاجة كبالد الثلج اليت خيشى فيها من  القتال احملرم وقد تقدم مثل هذا

  سقوط أصابعه حبلقه أجزأه مسحه يف أحد الوجهني 
ألنه مأذون فيه وإن تنجس املاء باملالقاة فإن ذلك المينع كما المينع تنجسه على بدن اجلنب يف أحد الوجهني 

أمور خبلعه يف األصل وإمنا إبيح لبسه هنا للضرورة فأشبه من مل يستطع خلع والجيزؤه يف اآلخر وهو أقوى ألنه م
اخلف الطاهر بعد انقضالء املدة فإن هذه حالة نادة فعلى هذا يكون حكمه حكم فرضه الغسل وقد عجز عنه 

ء قبل لقروح او برد فيتمم ويصلي ولو كان بقدمه أو بباطن خفه جناسه ال تزال إال بنزعة فقد قيل هو كالضو
األستنجاء أو بباطن خفه جناسة التزال إال بنزعه فقد قيل هو كالوضوء قبل االتنسجاء ألن الصالة ال متكن مع هذه 

الطهارة غالبا إال بنقضها والصحيح أنه يصح لطهارته ويستفيد بذلك مس املصحف والصالة إن عجز عن إزالة 
النجاسة اخلارجة فإهنا ملا أوجبت طهارتني جعلت إحدامها  النجاسة كما لو توضأ وعلى فرجه جناسة من غريه خبالف

  تابعة لألخرى 
ومن كان البسا خفا فاملسح عليه أفضل من أن خيلعه ويغسل يف أقوى الروايتني ألن هذا كان عادة رسول اهللا صلى 

ون مفضوال اهللا عليه و سلم ومل ينقل عنه أنه خلع وغسل وألن يف ذلك ردا للرخصة وتشبها ألهل البدع فيك
  والثانية املسح سواء ألن كال منهما جاءت به السنة وأما 

  من الخف عليه فال يستحب له أن يلبسه لقصد املسح كما ال يستحب له أن يسافر ألن يقصر 
الثالث أن املسح إمنا جيوز يف الطهارة الصغرى دون الكربى ملا روى صفوان بن عسال املرادي قال أمرنا رسول اهللا 

 عليه و سلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن الننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن من غائط صلى اهللا
  وبول ونوم رواه أمحد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

وألن الطهارة الكربى جيب فيها غسل ما ميكن غسله من غري ضرر وإن كان مستورا بأصل اخللقة كباطن شعر 
أس واللحية فما هو مستور بغري اخللقة أوىل خبالف الوضوء فإنه يسقط فيه غسل ما استتر بنفس اخللقة فجاز أن الر

يشبه به اخلف يف بعض األوقات وهذا الوضوء يتكرر خبالف الغسل وألن الغسل يشبه بإزالة النجاسة من حيث 
  اليتعدى حكمه خبالف الوضوء 

   بل الشعر وإنقاء البشر وألن حتت كل شعرة جنابة فيحتاج إىل
الرابع أن املقيم ميسح يوما وليلة والسمافر ثالثة أيام ولياليهن فإذا مضت املدة بطل حكم الطهارة وحيتاج إىل لبس 

ثان على طهارة غسل إن أحب املسح ثانيا وهلم جرا سواء كان يف دار احلرب أو دار اإلسالم وسواء يف ذلك حال 
  ملا تقدم من حديث صفوان  شدة الربد وغريه نص عليه



وعن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي اهللا عنها عن املسح على اخلفني فقالت سل عليا فإنه أعلم هبذا األمر 
مين كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألته فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمسافر 

وما وليلة رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجة وعن خزمية بن ثابت عن النيب صلى ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم ي
اهللا عليه و سلم أنه سئل عن املسح على اخلفني فقال للسمافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة رواه أمحد وأبو 

  للقصر يف قدره وإباحته  داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والسفر املعترب للمدة هو السفر املبيح
فإن كان دون مسافة القصر أو كان حمرما مسح كاملقيم جعال لوجود هذا السفر كعدمه وقيل يف السفر احملرم 

الميسح أصال عقوبة له ألن املسح يف األصل رخصة فال يعان به على سفره وهو ضعيف فإن الرخص اليت الختتص 
  املرض واجلمع بني الصالتني له وما أشبه ذلك  السفر جيوز للعاصي بسفر فعلها كالفطر يف

وأول املدة املعتربة من وقت احلدث بعد أن يلبس اخلف إىل مثل ذلك الوقت يف أشهر الروايتني ويف األخرى من 
  حني املسح بعد احلدث إيل مثله لظاهر قوله ميسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن فلو كان أوله احلدث لكان 

الث وقد الميسح أصال إذا عدم املاء بعد احلدث ثالثا وقال عمر عمر إمسح إىل مثل ساعتك اليت املسح أقل من ث
  مسحت فيها رواه اخلالل 

ووجه األول أنه أمر يف حديث صفوان أن الننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن من الغائط والبول والنوم فمفهومة إمنا 
وم وألن ما بعد احلدث وقت يباح فيه املسح فكان من املدة كما بعد ينزع لثالث يضمنهن من الغائط والبول والن

  احلدث الثاين والثالث 
وهذا ألن وقت العبادة ما جاز فيه فعلها إال ما وقع فعلها كالصالة واألضحية ومعىن قوله ميسح املسافر ثالثا أى 

حيتاج فيه إىل املسح أو بناء على أن الغالب الجيوز له املسح ثالثا بدليل ما بعد احلدث الثاين فإنه من املدة وقد ال
  وقوع املسح عقيب احلدث وهذا معىن قول عمر إن شاء اهللا تعاىل 

  مسألة

  ومىت مسح مث انقضت املدة او خلع قبلها بطلت طهارته 
ع خفيه الخيتلف املذهب أنه إذا انقضت املدة املعتربة أو خلع قبلها بطل حكم املسح فال جيوز أن يصلي به سواء نز

بعد انقضاء املدة أو مل ينزعهما ألن هذه احلال الجيوز أن يبتدئ طهارة السمح فيها ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
إمنا أذن يف املسح ثالثا ملن ليس علي طهارة غسل وأمر باخللع عند انقضاء املدة فمىت انقضت املدة خلع اخلف فإنه 

ء الطهارة الجيوز فيها استدامتها كالتيمم بعد رؤية املاء وهذا ألن ابتداء شرط املسح وكل حال الجيوز فيها ابتدا
  الطهارة خصوصا أقوى من استدامتها ألنه فعل وذاك حكم وهلذا جيوز ابتداؤها مع قيام احلدث وطهارة 

ع ابتداء املتيمم واملستحاضة بعد خروج الوقت وال جيوز استدامتها فإذا كان بعد انقضاء املدة وخلع اخلف ميتن
طهارة املسح فكذلك ميتنع استدامتها ويفارق هذا إذا أزال شعره أو ظفره أن طهارهتا حباهلا ألن ما حتت الشعر 

والظفر مل يتعلق به احلدث األصلي قبل ظهوره بدليل أنه اليشرع طهارته وإمنا تعلق به احلدث األصلي قبل ظهوره 
ث التابع كغري أعضاء الوضوء فإذا زال احلدث عن حمل الوضوء زال بدليل أنه اليشرع ظهارته وإمنا تعلق به احلد

عنه تبعا فال يعود إليه حىت يعود إليها والرجل تعلق هبا احلدث األصلي بدليل أهنا تشرع طهارهتا فلو غسلها يف 
غريه  اخلف أجزاء وهلذا يتعدى حكم احلدث يف إحداى الرجلني إيل األخرى وال يتعدى موضع الشعر والظفر إىل



فإذا زال عنها بشرط عاد إليها بفواته وتبطل الطهارة بذلك يف أصح الروايتني كما ذكر الشيخ فإذا أراد عودها 
احتاج إىل طهارة كاملة ويف األخرى تبطل طهارة الرجلني خاصة فيكفيه غسلهما ألن الوقت واللبس إمنا هو معترب 

ي غسلهما خاصة وهذاغ مبثابة من توضأ إال غسل رجليه فيهما خاصة فإذا زال كانتا كرجلني مل تغسال فيكف
فانقلب املاء فيتيمم هلما فلو وجد املاء بعد ذلك بيسري أو بكثري وقلنا املواالة ليست شرطا كفاه غسل رجليه وبنوا 

هذا على أن الطهارة تتبعض وأنه جيوز تفريقها كالغسل فأما أن نقول احلدث مل يرتفع عن الرجل خاصة فيغسل 
كم احلدث السابق أو نقول ارتفع عنها وعاد إليها خاصة ووجه األول أن ما أبطل طهارة عضو أبطل طهارة سائر حب

األعضاء كسائر النواقض مث من أصحابنا من بين هذا على أن املواالة واجبة فإذا تأخر غسل الرجلني مل يصح كما 
قضاء املدة عقيب السمح كفى غسل رجليه وبنوا هذا لو كانتا طاهرتني والتزموا على هذا إنه لو كان اخللع وان

على أن ظهارة املسح الترفع حدث الرجل وإمنا تبيح الصالة هبا ألهنا طهارة مؤقتة فلم يرتفع احلدث كالتيمم 
  وطهارة املستحاضة فإذا طهرت الرجل وانقضت املدة طهر حكم 

فصل أو قصر بناء على شيئني أحدمها أن السمح السابق واملنصوص أنه جيب عليه استئناف الوضوء سواء طال ال
يرفع احلدث رفعا مؤقتا ألن رفع احلدث شرط لصحة الصالة مع القدرة عليه فلو مل حيصل مل تصح الصالة ألنه قادر 

  على غسل رجليه خبالف املتيمم واملستحاضة فإهنما عاجزان عن رفع احلدث 
يل بقية األعضاء ألن احلدث اليتبعض فال يرتفع عن عضو حىت يرتفع والثاين أنه إذا ارتفع مث عاد إىل الرجل سرى إ

  عن اجلميع 
بدليل أنه اليستفاد ببعضه فائدة أصال وأن حكمه يتعدى حمله وذلك معلق على طهارة مجيع األعضاء وميكن أن يبىن 

مبسح الرجل مث زالت على أنه وأن مل يرفع لكن اإلباحة ال تتعلق ببعض األعضاء دون بعض فمىت استباح الصالة 
اإلباحة عنها زالت عن مجيع األعضاء ويلزم على هذا مىت تيمم لرجليه مث وجد املاء عقيب ذلك أنه يعيد الوضوء 

وخلع أحد اخلفني كخلعهما فيوجب عليه غسلهما أو مجيع الطهارة على اختالف الروايتني كما لو ظهر بعض القدم 
ق اخلف خروجا الميكن متابعة املشي معه يف احدى الروايتني ويف األخرى وكذلك إذا أخرج القدم أو بعضه إىل سا

إن جاوز العقب موضع الغسل فهو كنزعة وإن كان دونه مل يؤثر ألنه يسري واألوىل أقوى ألن استقرار القدم هو 
ارة كان شرطا الشرط يف جواز املسح بدليل ما لو أحدث قبل استقرارها فإنه الميسح وما كان شرطا يف ابتداء الطه

  يف بقاء حكمها كما تقدم 

  مسألة 
  ومن مسح مسافرا مث أقام أو مقيما مث سافر أمت مسح مقيم 

أما إذا مسح بعض املدة وهو مسافر مث أقام أمت على مسح يوم وليلة إال أن يكون قد مسحهما قبل إقامته فيخلع 
روايتان إحدامها يتم مسح مسافر اختاره اخلالل  وهذا بال تردد وأما إذا مسح بعض املدة مقيما مث سافر ففيهما

وصاحبه أبو بكر ألنه سافر يف أثناء املدة فأشبه ما لو أحدث ولو مل ميسح حىت سافر فإنه ميسح متام ثالثة أيام ولياهلن 
وإن كان ابتدأهن من حني احلدث املوجود يف احلضر وألن املسحات ئ عبادات اليرتبط بعضها ببعض واليفسد 

ا بفساد آخرها فاعترب كل مسح باحلال احلاضرة كالصوات والصيام خبالف الصالة الواحدة واألخرى يتم مسح أوهل
مقيم كما ذكره الشيخ وهو اختيار اخلرقي والقاضي وأكثر أصحابنا ألن املسح عبادة خيتلف قدرها باحلضر والسفر 

سحات وإن كن عبادات اليرتبط بعضها ببعض فإذا وجد أحد طرفيها يف احلضر غلب حكمه كالصالة وهذا ألن امل



لكن وقتها وقت واحد بعضه مرتبط ببعض وال بد من بناء أحد طرفيه على اآلخر فإذا وقع بعض املدة يف احلضر 
وجوزنا أن يتم مسح ثالث لكان قد وقع مسح الثالث يف اإلقامة والسفر وهو خالف احلديث وهذا أشبه بالصالة 

تلك اليرتبط بعضها ببعض يف الوقت وال يف الفعل ولو جعلت كالعبادات لكان القياس  الواحدة من الصلوات ألن
أن يعطي كل حبسابه فإذا مسح ثلثا يوم يف احلضر فقد مسح ثلث مدته فيمسح يف السفر ثلثي مدته وهي يومان 

حلضر أن يتعلق بأحدمها وليلتان وهذا مع أنه ال يقال ال يصح ألن من شأن العبادات وأوقاهتا املتعلقة بالسفر وا
  الهبما وألنه يفضي إىل جعل مدة ثالثة غري الواحد والثالثة وهو خالف السنة وأما إذا أحدث يف 

احلضر ومل ميسح حىت سافر فإمنا أحبنا له أن ميسح مسح مسافر وإن كان أوهلا يف احلضر ألن العبادة مل يفعل شيء 
ها فأشبه ما لو دخل وقت الصالة على صيب مقيم فبلغ يف الوقت منها وال وجبت يف احلضر وإمنا وجد وقت جواز

بعد سفره وألن املسح مجيعه إذا وقع يف السفر حتقق يف حقه مجيع مشقة السفر خبالف ما إذا وجد بعضه فإمنا يثبت 
  يف حقه بعض املشقة واهللا أعلم 

ك املسافر هل ابتدأ املسح يف وإذا شك يف أول مدة املسح بين على األصل وهو وجوب غسل الرجلني فلو ش
احلضر أو السفر بىن على مسح حاضر ألن مدته على اليقني كما لو شك املقيم هل ابتدأ املدة يف احلضر أو السفر 

فلو مسح بعد يوم وليلة مث ذكر أنه أنشأ املسح يف السفر أعاد تلك الصالة كما لو صلى إىل بعض اجلهات بغري 
لقبلة أو صلى قريب الزوال بغري اجتهاد مل يتبني أنه بعد الزوال هذا هو املشهور وإن قلنا اجتهاد مل يتبني أهنا جهة ا

إن املسافر إذا مسح يف احلضر مث سافر بين على مسح مسافر فكذلك هنا الن مسحه على التقديرين لكنه حيسب 
يتني وكذلك كل طاهر لبس املدة من حني احتمال املسح يف احلضر أو من حني احتمال املسح علي اختالف الروا

خفيه مث شك يف احلدث فإنه يبين حكم املدة على أول أوقات الشك ويبين بتلك الطهارة اليت لبس عليها وشك يف 
  زواهلا على الصحة أخذا باليقني يف كل واحد من احلكمني 

  مسألة

  ادة بكشفه وجيوز املسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب ساترة جلميع الرأس إال ماجرت الع
  الخيتلف املذهب يف جواز املسح على العمامة يف اجلملة وأنه جيزئ 

عن مسح ما وازنه الرأس ملا روى عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على 
  عمامته وخفيه رواه أمحد والبخاري وابن ماجة 
اهللا عليه و سلم ومسح على اخلفني والعمامة رواه الترمذي وقال  وعن املغرية بن شعبة قال توضأ رسول اهللا صلى

حديث حسن صحيح فإن قيل املراد بذلك أنه مسح بعض رأسه ومتم املسح علي ناصيته وعمامته فنقول اجملزئ 
مسح بعض الرأس واملسح على العمامة استحباب وكذلك حكاه الترمذي عن غري واحد من أصحاب رسول اهللا 

  يه و سلم ال ميسح على العمامة إال أن ميسح برأسه مع العمامة صلى اهللا عل
  قلنا اليصح أن يكون الفرض إمنا سقط مبسح بعض الرأس لوجوه 

  أحدها ماتقدم من أن استيعاب الرأس باملسح واجب 
وا ما الثاين ما روى ثوبان قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية فأصاهبم الربد فلما قدموا عليه شك

أصاهبم فأمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني رواه أمحد وأبو داود والعصائب العمائم والتساخني اخلفاف 



فلو كان بعض الرأس هو املمسوح والفرض قد سقط مل يكن إىل األمر بالعصائب حاجة لقوم شكوا الربد وخافوا 
  الربد أن يلحق رؤوسهم وأرجلهم 

لعصائب مطلقا كما أمرهم باخلفاف مطلقا ومل يأمرهم مع ذلك مبسح بعض الرأس وتأخري الثالث أنه أمرهم مبسح ا
البيان عن وقت احلاجة الجيوز السيما وقد قرنه مبسح اخلف الذي ليس معه غريه وكذلك سائر الصحابة الذين 

اخلفني أن لباس العضو  نقلوا أنه مسح على اخلفني والعمامة فهموا من املسح على العمامة ما فهموا من املسح على
  ثابت عنه 

الرابع أن املسح على العمامة إمجاع الصحابة ذكره أبو اسحاق والترمذي عن أيب بكر وعمر وقال أبو اسحاق 
الشالنجي روي املسح علي العمامة عن مثانية من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أيب وقاص وأبو 

  الرمحن ابن عوف وأبو الدرداء موسى األشعري وأنس بن مالك وعبد 
وروى اخلالل بإسناده عن عمر قال من مل يطهره املسح على العمامة فال طهره اهللا ولو كان السمح على العمامة 
وجوده كعدمه يف حصول اإلجزاء به وأن الفرض إمنا هو مسح بعض الرأس مل يكن يف حكاية هذا عن الصحابة 

م جواز مسح بعض الرأس مث مل يذكروا مسح بعض الرأس أصال فكيف ينسب فائدة ولكان الواجب أن يقال مذهبه
  إليهم مامل يقولوه وال ستحال قول عمر من مل يطهره املسح على العمامة فال طهره اهللا 

  فإن املخالف يقول إمنا طهره مسح بعض الرأس 

ميمونة عن أيب بردة عن املغرية بن  اخلامس أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عمر بن رديح عن عطاء بن أيب
شعبة قال غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرنا أن منسح على اخلفني واعمامة ثالثة أيام ولياليهن يف 

  السفر ويوما وليلة للمقيم 
  وقد قال حيىي بن معني عمر بن رديح صاحل احلديث 

مة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ميسح على اخلفني وروى اخلالل باسناده عن شهر بن حوشب عن أيب أما
  والعمامة ثالثا يف السفر ويوما وليلة للمقيم 

  وأحاديث شهر حسان والتوقيت إمنا يكون يف البدل واللباص واحلائل 
من والسادس إمنا نقول مبوجب دليلهم يف إحدى الروايتني وأنه إمنا جيزئ املسح على العمامة إذا مسح ما يظهر 

الرأس عادة كمقدمة كما دل عليه حديث املغرية بن شعبة وكما نقل عن بعض الصحابة وهذا ألن العمامة نابت 
  عن مسح ما سترته فبقى الظاهر على األصل وال يقال 

ففي هذا مجيع بني البدل واملبدل النا نقول مسح العمامة مع الرأس مشروع إمجاعا مع أنه خالف قياس الرجل إما 
  با أو وجوبا وذلك ألن ستر مجيع الرأس غري معتاد خبالف ستر مجيع القدم استحبا

فمن أين هلم ان مسح بعض الرأس بدون العمامة هو اجملزئ والرواية األخرى وهي الصحيحة أته الجيب مسح ما 
 يظهر ألن يف حديث بالل وثوبان أمر مبسح اخلمار والعصائب ومل يذكر شيء آخر وكذلك عامة من حكى عن

املسح على العمامة مل يذكروا الناصية إال املغرية فيكون قد فعله يف بعض األوقات إذا لو كان هو املداوم عليه ملا 
  أغلفه األكثرون والجيب مسح األذنني على الروايتني ألنه مل ينقل عنه مع مسح العمامة 

يف التيمم وجاء طهوره يف القرآن بلفظ وألهنما من األصل تبعا وقد انتقل الفرض عنه إىل غريه وألنه عضو يسقط 



املسح فشرع املسح على لباسه كالرجلني وأوىل ألن السمح إىل املسح أقرب من املسح على الغسل وألن الغالب 
أنه مستور بلباسه واستيعابه يشق وألن العمامة حمل لتكميل وظيفة املسح فكانت حمال للمسح اجملزئ كجوانب 

  ف الرأس وعكسه مسح باطن اخل
  ويف مسح املرأة على مقنعتها وهي مخارها املدار حتت حلقهما روايتان 

إحدامها الجيوز ألن نصوص الرخص إمنا تناولت الرجل بيقني واملرأة مشكوك فيها وألهنا ملبوس على رأس املرأة 
  فهو كالوقاية 

  والثانية جيوز وهي أظهر لعموم قوله إمسحوا على اخلفني 

  ن يف اخلطاب املذكور تبعا للرجال كما دخلن يف املسح على اخلفني واخلمار والنساء يدخل
وذكر اإلمام أمحد وابن املنذر عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا كانت متسح على اخلمار فلوال أهنا 

ن الرأس جيوز علمت ذلك من جهة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نصا أو داللة ملا علمته وهي أفهم ملراده وأل
للرجل املسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل وألنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل 

  وأوىل ألن مخارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر وحاحتها إليه أشد من اخلفني 
لك وكذلك كل ما فيه تشبه بالرجال وإن فرضت فأما العمامة للمرأة فال جيوز املسح عليها ألهنا منهية عن ذ

اإلباحة بعض األوقات حلاجة فهي حالة نادره فإما مسح الرجل على القالنس املبطنات الكبار كالنوميات اليت تتخذ 
  للنوم والدنيات اليت كانت القضاة تلبسها مستقدما ففيه روايتان 

يف ذلك وألنه ملبوس مباحم عتاد للرأس أشبه العمامة إحدامها جيوز ألن عمر وأبا موسى وأنس بن مالك رخصوا 
  قال بعض أصحابنا وهذا إذا كانت حمبوسة حتت الدقن كالعمامة واخلمار 

والثانية الجيوز ألن ذلك لباس اليشق نزعه فأشبه القلنسوة غري املبطنة وألن احلديث إمنا جاء عن رسول اهللا صلى 
  هها من كل وجه فلم تلحق هبا اهللا عليه و سلم يف العمامة وهذه التشب

  فصل

ومن شرط جواز املسح على العمامة أن تكون ساترة جلميع الرأس إالما جرت العادة بكشفه مثل مقدم الرأس 
واألذنني فإن هذا يعفى عنه خبالف اخلف فإنه اليعفى عن يسريه ألن العمائم إمنا تلبس على هذه الصفة مث هي على 

  ثالثة أقسام 
ن حمنكة فيجوز املسح عليها سواء كان هلا ذوأبة أو مل يكن من غري إختالف نعلمه يف املذهب وكالم أحدها أن تكو

  الشيخ على هذا ال مفهوم له 
واحملنكة هي اليت تدار حتت احلنك منها كوراوتان وتسمى احملنكة أو املتلحاه ألن هذه كانت عمة املسلمني على 

صحابه فانصرف كالمه وكالم أصحابه إليها ومل يكونوا كلهم يرفون عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأ
  الذوائب وألن هذه يشق نزعها فجاز املسح عليها كاخلف 

الثاين أن ال تكون حمنكة وال ذات ذؤابه فاملذهب املعروف أنه ال ميسح عليها ألهنا مل تكن عمة املسلمني فيما مضى 
  وال تلحق هبا لوجهني 
  نزعها كنزع احملنكة والتستر سترها فأشبهت الطاقية والكتلة  أحدمها أهنا اليشق



والثاين أنه منهي عنها قال عبد اهللا كان أيب يكره أن يعتم الرجل بالعمامة وال جيعلها حتت حلقة وقال أيضا يكره أن 
  ال تكون حتت احلنك 

أحب الرجل إذا اعتم أن يتحنك  كراهية شديدة وقال إمنا يتعمم مثل ذلك اليهود والنصارى واجملوس وقال أيضا
  هبا وال يعتم إال بتحنيك فإنه مكروه 

  وقال امليموين رأيت أبا عبد اهللا وعمامته حتت ذقنه ويكره غري ذلك 
وذلك ملا روى أبو عبيد يف آخر الغرائب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أمر بالتحلي وهني عن اإلقتعاط قال أبو 

يف لبس العمائم إذا الثها املعتم على رأسه ومل جيعلها حتت حنكة قيل اقتعطها فهو املنهى عنه عبيد أصل هذا احلديث 
  وإذا أدارها حتت احلنك قيل تلحاها فهو املأمور به 

وروى أبو حفص العكربي عن جعدة بن هبرية قال رأى عمر بن اخلطاب رجال يصلي وقد أقتعط بعمامته فقال ما 
  دنا منه فحل لوثا من عمامته فحنكة هبا ومضى  هذه العمامة الفاسقية مث

وروى أبو حممد اخلالل بإسناده عن طاووس يف الرجل يلوي العمامة على رأسه وال جيعلها حتت ذفنه قال تلك عمة 
  الشيطان 

وعن احلسن أنه بينما هو يطوف بالبيت إذ أبصر على رجل عمامة قد أعتم هبا ليس حتت ذقنه منها شيء فقال له 
  سن ماهذه الفاسقية وعن احل

وعن احلسن أنه بينما هو يطوف بالبيت إذ أبصر على رجل عمامة قد أعتم هبا ليس حتت ذقنه منها شيء فقال له 
احلسن ما هذه الفاسقية وعن عمران املقربي قال هذه األزعمة اليت الجتعلون حتت احللق منها عمة قوم لوط يقال هلا 

  االبارية 
عليها كالقلنسوة املبطنة وأوىل ألهنا يف الستر ومشقة النزع التنقص عنها وذلك ألهنا داخلة يف ويتخرج جواز املسح 

  مسمى العمائم والعصائب اليت جاء اإلذن هبا 
وأما حكم لبسها فقد رخص فيه اسحاق بن راهوية وغريه من أهل العلم واحتجوا مبا روى وهب بن جرير عن أبيه 

ن أيب عبد اهللا قال أدركت أبناء املهاجرين واألنصار فكانوا يعتمدون وال جيعلوهنا عن يعلى بن حكيم عن سليمان ب
حتت احلنك لكن املنصوص عن أمحد الكراهية كما تقدم وأنكر هذا احلديث وقال حديث منكر ما أدري أي شيء 

  ذلك احلديث 
فقال ال ورد أمحد له ألن إمجاع  وقال أيضا وقد سئل عنه ما أدري ما هو وقيل له تعرف سليمان بن أيب عبد اهللا

  السلف على خالفه قيل له 

  مسعت أنت هذا احلديث من وهب فقال نعم وهومعروف ولكن الناس على غري الذي رووا عن يعلى بن حكيم 
وألن أولئك اللذين نقل عنهم مل يعرف منهم ولعلهم من مجلة من أنكر عليه كما ذكرنا آنفا لكن احملكي عن أمحد 

الكراهة واألقرب أهنا كراهة الترتقي إىل حد التحرمي ومثل هذا المينع الترخيص كما قلنا يف سفر النزهة  فيها لفظ
أنه يبيح القصر على ظاهر املذهب يؤيد هذا أن الكراهة على ما ذكر فال خيتلف بني إرخاء ذؤابة وتركه ومع هذا 

  فيقال مال مجاعة من أصحابنا إىل املسح على ذات الذوائب 
قسم الثالث أن تكون ذات ذؤابة بال حنك فيجوز املسح عليها يف أحد الوجهني وهو الذي ذكره الشيخ ألن ال



إرخاء الذؤابة من السنة قال أمحد يف رواية األثرم وابراهيم بن احلارث ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته كما جاء 
  نافع كان ابن عمر يعتم ويرخيها بني كتفيه عن ابن عمر يشري بذلك إىل ما روى أبو بكر اخلالل بإسناده عن 

وبإسناده عن عبيد اهللا بن عمر قال أخربين أشياخنا أهنم رؤوا أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يعتمون ويرخوهنا 
  حتت أكتافهم 

اده عن وبإسناده عن عاصم بن حممد عن أبيه قال رأيت عبد اهللا بن الزبري اعتم وأرخاها من خلفه حنو ذراع وبإسن
  سلمة بن وردان قال رأيت على أنس بن مالك عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه 

وقد روى أبو حممد اخلالل بإسناده عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا علي بن أيب طالب فإذا 
  قال سر فسار ففتح اهللا عليه  هو رمد فتفل يف عينيه ودعا له بعمامة سوداء وأرخى يطرف العمامة من بني كتفيه مث

وعن ابن عمر قال عمم النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد الرمحن بن عوف عمامة سوداء كرابيس وأرخاها من خلفه 
  قدر أربعة أصابع وقال هكذا فاعتم فإنه إعرف وأمجل 

ه بأهل الكتاب وهبذا حيصل فإذا أرخاها ذؤابة ومل يتحنك فقد أتى ببعض السنة والنهي عن اإلقتعاط كان لئال يتشب
  قطع التشبه ألهنا ليست من عمائمهم ومحلوا حديث سليمان بن أيب عبد اهللا على أن تلك العمائم كانت بذوائب 

  والثاين الجيوز ألن عموم النهي يشملها وألهنا اليشق نزعها 
ومن اعتبار الوقت وإذا ويشترط للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على اخلف من لبسها على طهارة كاملة 

  خلعها بطلت طهارته وكذلك إذا 

انكشف رأسه إال أن يكون يسريا مثل أن يرفعها بقدر ما يدخل يده كحك رأسه أو ملسحه يف الوضوء وحنو ذلك 
  فال بأس به مامل يفحش ولو انتقضت فكذلك إال أن ينقض بعضها ككور أو كورين ففيه روايتان 

  ن العضو مستور ببعض املسموح فأشبه ما لو زال ظاهر اخلف وبقيت بطانته إحدامها التبطل الطهارة أل
والثانية تبطل وهي املشهورة ألنه بانتقاض بعضها ينتقض سائرها فلم تبقا على حال تثبت بنفسها فأشبه مالو انفتق 

تاج هنا إىل مسح اخلف فتقا اليثبت يف الرجل معه وعلى الرواية اليت تقول جيوز غسل رجليه يف مسلمة اخلف حي
  رأسه وغسل رجليه ألجل الترتيب 

  فصل 
السنة أن ميسح أعلى اخلف دون أسفله وعقبه واألفضل أن يضع يده مفرجة األصابع على أصابع رجليه مث جيرها 

  إىل ساقه ولو بدأ بأسفل الساق قبل رؤوس األصابع جاز 
غرية ابن شعبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح وقال ابن أيب موسى السنة أن ميسح أعاله وأسفله ملا روى امل

  أعلى اخلف وأسفله رواه اخلمسة إال النسائي 
وألنه موضع حيازي حمل الفرض فأشبه أعاله وألنه استيعاب باملسح فكان مشروعا كمسح الرأس والعمامة واألول 

  هو املذهب املنصوص 

سفل اخلف أوىل باملسح من أعاله وقد رأيت رسول اهللا صلى لقول علي رضي اهللا عنه لو كان الدين بالرأي لكان أ
  اهللا عليه و سلم ميسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

وعن املغرية بن شعبة قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح علي اخلفني على ظاهرمها رواه أمحد أبو 



  حسن داود والترمذي وقال حديث 
  وذاك احلديث قال الترمذي هو معلول وضعفه أمحد والبخاري وأبو زرعة 

قال أمحد الصحيح من حديث املغرية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح أعلى اخلف وألن أسفل اخلف ليس مبحل 
خ واألذى الفرض فكذلك لسنته كالساق وقد بني علي رضي اهللا عنه أن الرأي وإن اقتضى مسحه لكونه حمل الوس

إال أن السنة أحق أن تتبع مع أن رأيا خيالف السنة رأي فاسد ألن أسفله مظنة مالقاة النجاسة وكثرة الوسخ فيفضي 
  إىل تلويث اليد من غري فائدة إذا ليس املقصود إزالة الوسخ عن اخلف وهلذا اليشرع 

الفه من غري فائدة كما تقدم وذلك غسله بل غسله كغسل الرأس وألن استيعابه باملسح يفضي إىل إخالقه وإت
اليشرع وهبذا يظهر الفرق بينه وبني العمامة فإنه ال أذى هناك وال خياف بالها ألن مواضع املسح تتبدل بتبدل 

الوتاد والصفة اليت ذكرناها رواها ابن ماجة عن جابر قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل وهو يغسل 
  فعه إمنا أمرت باملسح هكذا من أطراف األصابع إىل أصل الساق خططا باألصابع خفيه فقال بيده كأنه د

ورواه أبوعبد اهللا بن حامد ولفظه إمنا مل تؤمر هبذا فأراه وقال بيده من مقدم اخلف إيل الساق وفرق بني األصابع 
لبلل يذهب يف الساق وهذا أقرب إىل مسح ظهر اخلف جبميع تلك اليد خبالف لو بدأ مبا يلي الساق فإن بعض ا

وروى اخلالل بإسناده عن املغرية بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مث تؤضا ومسح 
على اخلفني فوضع يده اليمىن على خفه األمين ويده اليسرى على خفه األيسر مث مسح أعالمها مسحة واحدة حىت 

القاضي وابن عقيل سنة املسح هكذا أن ميسح خفيه بيده اليمىن لليمىن  كأين أنظر إيل أثر أصابعه على اخلفني قال
  واليسرى لليسرى قال اإلمام أمحد كيف ما فعلت فهوجائز باليد الواحدة أو 

  باليدين واليسن تكرار املسح واليتبع ما بني األصابع باملاء وال جيب استيعابه باملسح ملا ذكرنا 
أعاله خططا باألصابع وقال هو أثبت عندنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال أمحد املسح على اخلف هو مس 

سلم وقد روى يف حديث جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مسح مرة واحدةوكذلك عن ابن عمر وعن ابن 
ن عباس وأنس ومسح عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حىت رأيت آثار أصابعه وكذلك قيس بن سعد بن عبادة وأل
االستيعاب والتكرار يوهيه وخيلقه من غري فائدة والواجب مسح أكثره فال جيزئ مسح ثالث أصابع واليسمى 

مسحا ملا ذكرنا من حديث جابر وقوله إمنا أمرت هكذا من أطراف األصابع إىل أصل الساق واألمر يقتضي 
  اإلجياب السيما وقد أخرجه خمرج البيان للمسح املسقط لفرض الغسل 

حديث املغرية وغريه أنه مسح بكفه وفعله هو املفسر للمسح املفروض وقد كان القياس يقتضي مسح مجيعه ويف 
ألنه بدل عن مغسول فكان كاجلبرية وعضوي التيمم لكن سقط أسفله وعقبه ملا ذكرنا فبقي ظاهره واألكثر يقام 

القدم فلو مسح بدل ذلك أسفله أو عقبه  مقام اجلميع يف كثري من املواضع خبالف األقل واملفروض مسح أكثر ظهر
  مل جيزئه ملا روى 

  اخلالل عن عمر قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمر باملسح على ظاهر اخلفني إذا لبسهما ومها طاهرتان 
وملا تقدم من حديث جابر وألن عليا بني أن السنة قدمت ظهر اخلف على أسفله خمالفة للرأي الذي يوجب تقدمي 

أسفله فمىت مسح أسفله فقد وافق الرأي الفاسد وألن فعله خرج امتثاال وبيانا لسنة املسح املفروضة بدال عن 
الغسل وإن مسح خبرقة أو بأصبع واحدة أو غسل بدال عن املسح فهو كما ذكرنا يف مسح الرأس وأما العمامة 



  فالسنة استيعاهبا قال أمحد 
ه وهو واجب يف الوجهني اختاره أبو حفص الربمكي ألنه حائل شرع مسح ميسح على العمامة كما ميسح على رأس

مجيعه فوجب كاجلبرية وألن األصل أن البدل حيكى املبدل السيما املبدل من اجلنس كقراءة غري الفاحتة بدال عن 
كاخلف ملا الفاحتة خبالف غري اجلنس كالتسبيح عن القرآن والثاين الجيب وهو اختيار أكثرهم بل جيزىء أكثرها 

روى املغرية بن شعبة قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فتربز حلاجة مث جاء فتوضأ ومسح على ناصيته 
وجانيب عمامته ومسح على خفيه رواه النسائي وألنه بدل ممسوح رخصة فلم جيب استيعابه كاخلف وإن أبان البدل 

  منه هناك غسل وجيب استيعابه وفاقا 

فارق اجلبرية ألهنا جعلت كاجللد فمسحت يف الطهارتني من غري توقيت وهذان الوجهان فرع على ظاهر وهبذا ي
املذهب وهو وجوب استيعاب الرأس فأما إن قلنا جيزىء األكثر أو قدر الناصية من الرأس ومن الناصية فهاهنا أوىل 

 ألن وسطها باطن فهو مبنزلة أسفل اخلف وخيتص حمل اإلجزاء بأكوارها وهي دوائرها دون وسطها يف أحد الوجهني
  ويف اآلخر جيزئ من اجلميع ألن األسم يقع على اجلميع وليس باطنها حمال لألوىل خبالف اخلف 

  مسألة

  ومن شرط املسح على مجيع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة 
سهما على طهارة فلو كان حمدثا ال خيتلف املذهب أنه يشترط يف جواز املسح على العمامة واخلفني أن يكون قد لب

حني لبسهما أو أحدث حني وضع قدمه يف اخلف قبل أن يستقر مل جيز له املسح ألن احلديث تعلق بالرجل يف حال 
ظهورها فصار فرضها الغسل ألنه ال مشقة فيه حينئذ فال جيوز أن ينوب عنه املسح ألنه أخف منه كمن نسى صالة 

رت يف ذمته تامة فال جيوز قصرها خبالف ما إذا لبس طاهرا مث أحدث فإنه تعلق حضر فذكرها يف السفر فقد استق
هبا على صفة يشق غسلها فكان الفرض فيها على أحد األمرين إما الغسل أو املسح وكذلك ال بد أن تكون 

ه مث يلبسه الطهارة قبل اللبس فلو لبس اخلف على حدث مث توضأ وغسل رجليه فيه مل جيز له املسح عليه حىت خيلع
  ليكون حني اللبس متطهرا 

ملا روى املغرية بن شعبة قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مسري له فأفرغت عليه من اإلداوة فغسل وجهه 
وغسل ذراعيه مث مسح برأسه مث أهويت ألنزع خفيه فقال دعهما فإين أذخلتهما طاهرتني فمسح عليهما متفق عليه 

  فني فإين أدخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان فمسح عليهما وأليب داود دع اخل
وعن املغرية بن شعبة قال قلنا يا رسول اهللا أميسح أحدنا على اخلفني قال نعم إذا أدخلهما ومها طاهرتان رواه 
 احلميدي يف مسنده والدارقطين يف سننه وعن صفوان بن عسال قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن
منسح على اخلفني إذا أدخلنامها على طهر ثالثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا وال خنلعهما من غائط وال بول 
والخنلعهما إال من جنابة رواه أمحد والدارقطين وابن خرمية قال اخلطايب هو صحيح االسناد وهبذا يدل على أن 

حمدثا لبسه مع قيام فرض الغسل بالرجل فأشبه ما لو مل  الطهارة شرط حني ادخلهما اخلفني وألنه إذا لبس اخلف
يغسلهما حىت أحدث وال يقال النزع واللبس عبث بل هو حتقيق لشرط اإلباحة كما أن من ابتاع طعاما بالكيل مث 

  باعه فإنه يكيله ثانيا 



كل قدم وهي طاهرة  وال بد أن يبتدئ لبسهما على طهارة كامله يف أشهر الروايتني ويف األخرى يكفيه أن يدخل
فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها اخلف مث األخرى وأدخلها اخلف مل يبح له املسح يف ظاهر املذهب حىت خيلع ما 

لبسه قبل متام طهره فليلبسه بعده ولذلك لو نوى اجلنب رفع احلدثني وغسل رجليه مث أدخلهما اخلف قم مث طهارته 
  شرط مل جيز له املسح على األوىل وجاز على الثانية أو فعل ذلك احملدث وقلنا الترتيب ليس ب

ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أدخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان وذلك يقتضي توزيع األفراد على األفراد 
كما يقال دخل الرجالن الدار ومها راكبان فإنه يقتضي أن كليهما راكب حني دخوله سواء كان األول إذ ذاك 

  أو مل يكن  راكبا
  ووجه األول يف حديث صفوان املتقدم إذا أدخلنامها مع طهر وذاك إمنا يراد به الطهر الكامل 

وعن أيب بكرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه رخص للمسافر ثالثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر 
  خزمية وقال اخلطايب هو صحيح اإلسناد  فلبس خفيه أن ميسح عليهما رواه األثرم والدارقطين وابن

  والتطهر إمنا هو كمال التوضؤ وألن اللبس اعتربت له الطهارة فاعتربت 

  الطهارة الكاملة كمس املصحف ومسح اخلف فإنه الجيوز أن ميس املصحف بعضو غسله حىت يطهر اجلميع 
ديث حجة لنا إلثبات أن كل وال ميسح على خف رجل غسلها حىت يغسل الرجل األخرى ويلبس خفها واحل

واحدة طاهرة عند دخوهلا وال يثبت هلا الطهارة حىت يغسل األخرى ألن احلدث األصغر اليتبعض وال يرتفع عن 
العضو إال بعد كمال الوضوء وهلذا الجيوز له مس املصحف بعضو مغسول على أن ما ذكروه ليس مبطرد فإنه لو 

  أو إن حضتما مل يقع طالق واحدة منهما حىت يوجد الشرط منهما قال المرأتيه أنتما طالقتان إن شئتما 
فأما العمامة فقال أصحابنا هي كاخلف فلو مسح على رأسه مث لبسها مث غسل رجليه مل جيزئه يف أشهر الروايتني حىت 

وضأ ومسح على يبتدء لبسها بعد كمال الطهارة ويف األخرى جيزئه ألنه لبسها بعد طهارة حملها ولو لبسها حمدثا مث ت
رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك كما لو لبس اخلف حمدثا فلما غسل رجليه رفعه إىل الساق مث أعاده وإن مل يرفعها 

رفعا فاحشا فيحتمل أن يكون كما لو غسل رجليه يف اخلف ألن الرفع اليسري الخيرجه عن حكم اللبس ألنه إمنا 
عمامة اليشترط فيها إبتداء اللباس على طهارة بل يكفي فيها الطهارة عفى عنه هناك للمشقة ويتوجه أن يقال يف ال

املستدامة ألن العادة اجلارية أن اإلنسان إذا توضأ رفع العمامة ومسح برأسه مث أعادها ومل جتر العادة بأن يبقى 
  مكشوف الرأس إىل آخر الوضوء وال أن جيعلها بعد وضوئه مث يلبسها خبالف اخلف 

يبتدأ لبسه بعد كمال الطهارة وغسله يف اخلف نادر ومل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال عن فإن عادته أن 
أصحابه يف املسح على العمامة شيء من ذلك وهو موضع حاجة وتأخري البيان عن وقت احلاجة الجيوز وقد علل 

إن قلنا ابتداء اللبس على كمال  أصحابنا اخلف بندرة غسل الرجل فيه وهذه العلة تنعكس يف العمامة ال سيما
الطهارة واجب فأما إن قلنا يكفي لبسها على طهارة حملها وجعلنا رفعها شيئا يسريا مث إعادهتا ابتداء لبس فهو شبيه 

  مبا ذكرنا 

  فصل

يكره أن يلبس اخلف وهو حاقن كما يكره أن يصلى هبذه الطهارة وطرد ذلك مس املصحف والطواف هبا ألن 
يب إذا مل يكن كاحلاصل يف املنع فال أقل من الكراهة وإذا قلنا إن سؤر البغل واحلمار مشكوك فيه احلدث القر



فطهر منه مث لبس مث أحدث مث توضأ منه وتيمم وصلى صحت صالته ألن املاء إذا كان طاهرا فقد صلى بطهارة 
الصالة هبا والطهارة أربعة أنواع وضوء صحيح وإن كان جنسا فقد صلى بالتيمم ويف هذه لبس على طهارة ال جتوز 

غسل ومسح وتيمم وطهارة املستحاضة فإذا لبسه على طهارة غسل فال شبهة فيه وإذا لبسه على طهارة مسح فهو 
  على ثالثة أقسام 

أحدها أن يلبس خفا على طهارة مسح اخلف مثل أن يلبس خفا أو جوريا فيمسح عليه مث يلبس فوقه خفا أو 
ملسح عليه ألن هذه الطهارة الميسح هبا ثالثة أيام ألن ما مضى حمسوب من املدة والنيب صلى اهللا جرموقا فال جيوز ا

عليه و سلم إمنا أباح املسح على طهر مسح ثالث وألن اخلف التحتاين بدل عن الرجل والبدل ال يكون له بدل 
  ز أن ميسح خبالف ما إذا لبس الفوقاين قبل أن حيدث فإنه مل يتعلق به حكم البدل فجا

وجيوز أيضا أن ميسح التحتاين ويدعه كما جيوز أن يغسل الرجل يف اخلف وإذا مسح الفوقاين مث نزعه فهو كما لو 
بدت رجله يف أشهر الروايتني ألن املسح تعلق بالفوقاين وحده فصار التحتاين كاللفافة خبالف ما إذا نزعه قبل املسح 

ولبس الفوقاين مل يضره شيء ويف األخرى ال يلزمه نزع التحتاين بل يتطهر  أحدث أو مل حيدث فإن املسح عليه جائز
عليه إما مبجرد مسحه أو تكميل الطهارة كما ال يلزمه نزع التحتاين كما لو كان هو املمسوح دون الفوقاين ولو 

  ري طهارة لبس الفوقاين بعد أن أحدث وقبل أن ميسح على التحتاين فهو أحرى أن الجيوز ألنه لبسه على غ
وال يشبه هبذا أن خيبط على اخلف جلدة ألن هنا خفني منفصلني وهذا كله إذا كان اخلفان صحيحني فإن كان 
التحتاين خمرقا والفوقاين صحيحا مسح عليه كما لو لبسه على لفافة وإن كان التحتاين صحيحا والفوقاين خمرقا 

  ورة فاملنصوص من الوجهني جواز املسح عليه ألن خروقه مست
والثاين ال جيوز كما لو كان حتته لفافة وعنه أنه كاجلوارب مع النعل فإن ثبت الصحيح باملخروق جاز املسح عليهما 

كما تقدم يف اجلورب مع النعل وإن ثبت الصحيح بنفسه مسح عليه خاصة ولو كانا خمرقني وقلنا ميسح على 
  املخرق فوق الصحيح فهنا وجهان 

  وارب الثابت بنعل أحدمها ميسح أيضا كاجل
  والثاين الميسح كاحملرق فوق اللفافة 

القسم الثاين أن يلبس خفا أو عمامة على طهارة مسح اجلبرية فهذا جيوز له املسح ألن هذه الطهارة تقوم مقام 
  الغسل من كل وجه حىت يف احلدث األكرب ألنه اليقدر إال عليها واجلبرية مبنزلة جلده 

ى طهارة مسح العمامة أو بالعكس أو يشد جبرية على طهارة مسح أحدمها ونقول باشتراط الثالث أن يلبس خفا عل
  الطهارة يف اجلبرية ففيه وجهان 

أحدمها الجيوز له املسح ألنه لبس على طهارة ناقصة من غري ضرورة أشبه ما لو لبس اخلف على خف ممسوح أو 
  لبس العمامة على قلنسوة ممسوحة وجوزنا املسح عليها 

والثاين اجلواز بناء على أن طهارة املسح ترفع احلدث كما تقدم والنص يتناول ذلك بعمومه وإمنا امتنع يف امللبوس 
مع املمسوح النه بدل البدل ولبعض املدة املعتربة شرعا كما تقدم وأما إذا لبسه على طهارة تيمم مل يكن له املسح 

اء احلدث وألنه إذا وجد املاء ظهر حكم احلدث السابق قبل لبسه عليه ألن التيمم ال يرفع احلدث بعد لبسه مع بق
فيكون يف التقدير قد لبس وهو حمدث ألنه إمنا جعلناه متطهرا يف ما ال يستمر حكمه كالصالة والطواف ومس 

املصحف للضرورة وال إىل املسح بعد وجود املاء ألنه يتمكن من غسل رجليه ولبس اخلف حينئذ وهذا إمنا يكون 



يمن يتيمم لعدم املاء وأما من تيمم خوف الضرر باستعماله جلرح أو قرح فإنه إذا لبس اخلف على هذه الطهارة ف
ينبغي أن يكون كاملستحاضة وتعليل أصحالنا يقتضي ذلك وأما الطهر الذي معه حدث دائم كاملستحاضة وحنوها 

الثة أيام ولياليهن يف السفر نص عليه وال تتقيد فإهنا إذا لبست اخلف على طهارهتا متسح يوما وليلة يف احلضر وث
بالوقت الذي جيوز هلا أن تصلي فيه بتلك الطهارة كطهارة ذي احلدث املنقطع ألن هذه الطهارة كاملة يف حقها 

وإمنا وجب عليها أن تتوضأ لكل صالة ألن الطهارة فرض لكل صالة وهي قادرة على ذلك خبالف اللبس فإنه إمنا 
طهارة حني ابتدأه وقد كانت طهارته حكما والفرق بينهما وبني التيمم أنه ملا وجد املاء زالت ضرورته تشترط له ال

فظهر حكم احلدث السابق ومظنة ذلك أن ينقطع دمها يف ابتداء املدة االنقطاع املعترب فإن ضرورهتا قد زالت 
ألن احلدث السابق ظهر عمله كما يلزم فكذلك قلنا هنا تبطل طهارهتا من أصلها حىت يلزمها استئناف الوضوء 

  املتيمم إذا وجد املاء 

وقال القاضي يف اجلامع إمنا متسح على اخلف ما دامت يف الوقت فتنتفع بذلك لو أحدثت بغري احلدث الدائم فأما 
  بعد خروج الوقت فال تستبيح املسح كما ال تستبيح الصالة 

ا وقال أيضا الذي به الرعاف إذا مل ينقطع وهو يتوضأ لكل واألول أصح قال أمحد املستحاضة متسح على خفه
  صالة أرجو أن جيزئه أن ميسح على خفيه 

  مسألة

  وجيوز املسح على اجلبرية إذمل يتعد بشدها موضع احلاجة إىل أن حيلها 
ر وعنه أنه هذا ظاهر املذهب أنه ميسح على اجلبرية يف الطهارتني من غري توقيت وال إعادة عليه واليلزمه شيء آخ

يلزمه التيمم مع مسحها ملا روى جابر رضي اهللا عنه قال خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه مث 
احتلم فسأل أصحابه هل جتدون يل رخصة يف التيمم فقالوا ما جند لك رخصة وأنت تقدرعلى املاء فاغتسل فمات 

رب بذلك فقال قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذا مل يعلموا فإمنا شفاء فلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخ
العي السؤال إمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو قال يعصب على جرحه خرقة مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده 

ضرر بنزع رواه أبو داود والدراقطين وألنه يشبه اجلريح ألنه يترك الغسل خشية الضرر ويشبه البس اخلف ألنه يت
  احلائل 

فلما أشبههما مجع له حكمهما واألول هو املذهب ملا صح عن ابن عمر أنه خرجت بإهبامه قرحة فالقمها مرارة 
  فكان يتوضأ عليها 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يقول من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصابة ويغسل ما 
  اب مسح ما حوله حول العصاب وإن مل يكن عليه عص

وقد روى ذلك عن مجاعة من التابعني وال يعرف عن صحايب والتابعي خالفة وقد روى عن علي رضي اهللا عنه قال 
  انكسرت إحدى زندي فأمرين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أمسح على اجلبائر رواه ابن ماجة وغريه 

و سلم وإن كان يف إسناده مقال فهو معتضد مبا ذكرنا  وروى عن ابن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه
وألنه مسح على حائل فأجزأه من غري تيمم كمسح اخلف والعمامة وأوىل ألن هذا يتضرر بالنزع والبس اخلف 



  اليتضرر بالنزع وألنه إما أن يلحق بذي اجلرح الظاهر أو بالبس اخلف أو هبما 
  ينتقل الفرض إليه وجيعل اجلرح يف حكم الباطن أما األول فضعيف منه ألنه ال حائل هناك 

والثاين أضعف منه ألننا إذا أحلقناه هبما عظمت املشقة وأوجبنا طهارتني عن حمل واحد وجعلناه أغلظ من البس 
اخلف مع أنه أحق بالتخفيف منه فتعني أن يلحق بالبس اخلف السيما وطهارة املسح تشارك الغسل يف رفع احلدث 

  جائزة يف اجلملة يف حال االختيار  وأهنا باملاء
وأما حديث صاحب الشجة فمعناه واهللا أعلم أنه يكفيه إما التيمم وإما أن يعصب على شجه خرقة مث ميسح عليها 
ألهنم أمجعوا عل أن اجلرح الظاهر اليوجب فأن يتيمم وأن يعصب مث ميسح العصابة والواو وقد تكون مبعىن أو كما 

ورباع وذكر القاضي أنه على هذه الرواية ميسح على اجلبرية أيضا وهل جتب عليه اإلعادة يف قوله مثىن وثالث 
خترج على روايتني أظهرمها اليعيد ويف عصابة الفصاد ميسح ويتيمم ألجل النجاسة فعلى هذا الفرق بني الروايتني 

ة وقوله إذا مل يتعد بشدها موضع أنه هل جيوز له شدها على غري طهارة أم ال وقد صرح بذلك يف تعليل هذه الرواي
احلاجة يعين أن احلاجة تدعو إىل أن يتجاوز هبا موضع الكسر فرن اجلبرية توضع على طريف الصحيح لينجرب الكسر 

  وقد يتجاوز هبا إىل جرح أو ورم أو 

ما يصغر به ومىت شيء يرجى به الربء وسرعة الربء وقد يضطر إىل اجلرب بعظم يكفيه أصغر منه لكن مل جيد سواه وال 
جتاوز لغري حاجة وال ضرورة لزمه النزع إن مل يضره وإن خاف منه الضرر مل يلزمه النزع إال على قول أيب بكر يف 
جرب كسره بعظم جنس إنه يفعله ما مل خيش التلف وهل جيزئه مسح الزائد على وجهني أحدمها ال جيزئه كما ذكره 

ا ألنه شده لغري حاجة فيسمح بقدر احلاجة ويتيم الزائد وقيل ميسحه الشيخ واختاره القاضي وابن عقيل وغريمه
أيضا مع التيمم والثاين جيزئه مسحه قاله اخلالل وغريه ألنه قد صار به ضرورة اىل املسح عليه فأشبه موضع الكسر 

ن يبسط الشد على وترك التحرز منه ال مينع الرخصة كمن كسر عظمه ابتداء قال اخلالل كان أبو عبد اهللا يتوقى أل
اجلرح مبا جياوزه مث سهل يف مسألة امليموين واملروزي ألن هذا مما ال ينضبط وهو شديد جدا وال بأس باملسح على 

العصائب كيف شدها وقوله إىل أن حيلها يعين ال يتوقت مسحها كاخلف وحنو ذلك يف الطهارتني ألن مسحه 
يعاهبا باملسح ألنه مسحمشروع للضرورة فوجب فيه ألن لضرورة خبالف مسح اخلف وجيب مسح اجلبرية واست

األصل أن البدل حيكى مبدله خبالف اخلف والعمامة وإن كان بعضها يف حمل الفرض وبعضها خارج عنه مسح ما 
  حياذي حمل الفرض 

  وهل يشترط أن يتقدمها طهارة على روايتني 
دها على حدث نزعها فإن أضره نزعها تيمم هلا إحدامها يشترط كاخلف اختارها اخلرقى وغريه فعلى هذا إن ش

  كاجلريح وقيل ميسحها ويتيمم 

والرواية الثانية أنه ال تعترب هلا الطهارة قبل الشد اختارها اخلالل وصاحبه وغريمها وأشار اخلالل أهنا الرواية املتأخرة 
ة بعد ذلك ومل يشترط هلا ألن حديث وهي اختيار الشيخ ألنه ذكر اشتراط الطهارة يف العمامة واخلف مث ذكر اجلبري

  جابر ليس فيه ذكر الطهارة 
  وكذلك حديث علي وكذلك ابن عمر وتفارق اخلف من وجهني 

أحدمها أن الكسر والفك يقع فجأة وبغتة ويبادر إىل إصالحه عادة ففي اشتراط الطهارة حرج عظيم ورمبا تعذرت 
دهتا إال بغسل احملل وهو متعذر فيضطر إىل شدها على احلدث فإما الطهارة بأن جيري دم ينقض الطهارة وال ميكن إعا



  أن يؤمر بالتيمم فقط باملسح خري من التيمم أو هبما وهو خالف األصول فيتعني املسح 
والثاين أن اجلبرية كاألعضاء وجتري جمرى جلدة انكشطت مث أعيدت بدليل أهنا متسح يف الطهارة الكربى وأنه 

الف اخلف فإذا حل اجلبرية أو سقطت فهو كما لو خلع العمامة يلزمه استئناف الطهارة يف التوقيت يف مسحها خب
أشهر الروايتني ويف األخرى يكفيه غسل موضعها والبناء علي ما قبلها إال أن يكون مسحها يف غسل يعم البدن 

رح أو الدمل أو غريمها كاجلنابة واحليض فيسقط االستئناف بسقوط الترتيب واملواالة واملسح على حائل اجل
كاملسح على حائل الكسر سواء كان عصابة أو دواء أو مرارة أو لصوقا سواء تضرر بنزع احلائل دون الغسطل إو 
بالغسل دون نزع احلائل أو هبما وكذلك لو كان يف رجله شق جعل فيه قرب أو مشعا مغال وحنو ذلك وتضرر بنزعه 

ئه املسح ألن ذلك من الكي املنهي عنه حيث استعمل بعد إغالئه بالنار يف أظهر الروايتني ويف األخرى ال جيز
  والرخص التثبت مع النهي واألول أقوى ويف كراهية االكتواء روايتان إحدامهاأنه اليكره 

وإمنا تركه درجة رفيعة وحتمل أحاديث النهي على ما فيه خطر ومل يغلب على الظن نفعه ألن النيب صلى اهللا عليه و 
كوى أسعد بن زرارة وسعد بن معاذ وأيب بن كعب والثانية يكره ألحاديث النهي فيه والترخيص بالسبب سلم 

  املباح جائز وإن كان مكروها على الصحيح كالقصر يف سفر النزهة 
  مسألة 

  والرجل واملرأة يف ذلك سواء 
وكذلك متسح اجلبرية وأما مسحها يعين يف مسح اخلفني ألن هبا حاجة إىل لبسهما وذلك مباح هلا فاشبهت الرجل 
  على اخلمار ففيه روايتان تقدم توجيههما ومسحها علي العمامة ال جيوز ملا تقدم 

  باب نواقض الوضوء

وهي سبعة اخلارج من السبيلني مع كل حال يعين سواء كان نادرا أو معتادا قليال أو كثريا جنسا أو طاهرا أما املعتاد 
نكم من الغائط ولقوله عليه الصالة و السالم يف حديث صفوان ولكن من غائط وبول فلقوله تعاىل أو جاء أحد م

  ونوم وقوله يف الذي خييل إليه الشيء يف الصالة ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا أو كحديث علي يف املذي 
الة أحدكم إذا أحدث حىت وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقبل اهللا ص

  يتوضأ فقال رجل من أهل حضرموت ما احلدث يا أبا هريرة فقال فساء أو ضراط متفق عليه 
أما النادر فكالدود واحلصى ودم االستحاضة وسلس البول واملذي فينقض أيضا ملا روى عن علي رضي اهللا عنه عن 

ين الغسل رواه أمحد وابن ماجة والترمذي وقال حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف املذي الوضوء ويف امل
  حسن صحيح 

ومل يفرق بني دائمه ومنقطعه وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل الرسول صلى اهللا 
عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إين امرأة استحاض فال أطهر أفأدع الصالة قال ال إمنا ذاك دم عرق وليست 

باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صالة حىت جييء ذلك 
  الوقت رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

وهذه الزيادة قد رويت من قول عروة ولعله أفىت هبا مرة وحدث هبا أخرى ولعلها كانت عنده عن فاطمة نفسها ال 
وة عن فاطمة بنت أيب حبيش أهنا كانت تستحاض فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم عن عائشة فقد روى عن عر



إذا كان دم احليض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئي وصلي فإمنا هو 
  دم عرق رواه أبو داود والنسائي 

بيش إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت إين امرأة وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت جاءت فاطمة بنت أيب ح
  استحاض فال أطهر أفأدع الصالة 

فقال ال اجتنيب الصالة أيام حميضك مث اغتسلي وتوضئي لكل صالة مث صلى وإن قطر الدم على احلصري رواه أمحد 
  وابن ماجة 

ملستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها مث وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ا
تغتسل وتتوضأ عند كل صالة وتصوم وتصلي رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وألنه خارج 

  من السبيل فنقض كاملعتاد وأما الطاهر فينقض أيضا يف ظاهر املذهب كاملين والريح اخلارجة من الدبر أو من 

املنصوص املشهور من الوجهني قال أبو بكر ال حيتلف قول أيب عبد اهللا أن الرجل واملرأة قبل املرأة وقبل الرجل يف 
إذا خرجت الريح من قبلهما أهنما يتوضأن وقال القاضي أبو احلسني قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قبل املرأة 

  ف منفذ خبالف قبل املرأة دون الرجل ألن الصائم إذا قطر يف إحليله مل يفطر ألنه ليس من الذكر إىل اجلو
وريح الدبر إمنا نقضت ألهنا تستصحب خبروجها أجزاء لطيفة من النجاسة بدليل نتنها فإن الرائحة صفة التقوم إال 
بأجزاء من اجلسم وكذلك ريح قبل املرأة بدليل نتنها ورمبا عللوا ذلك بأن هذا اليدرك فتعليق النقض به حمال فإن 

سلم قال يف الذي خييل إليه الشيء وهو يف الصالة ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا النيب صلى اهللا عليه و 
وهذه الريح ال تسمع وال تشم وإمنا تعلم بأن حيس اإلنسان يف ذكره بدبيب يعتقد قطرة بول فإذا انتهى إىل طرف 

لريح تنجس املاء اليسري حيث مل ينقض الذكر فلم جيد له أثرا علم أهنا الريح ويلتزم من قال هذا بنجاسة املين وإن ا
الطهارة بشئ طاهر ويعتذر عن املين بأنه يوجب الطهارة الكربى فال يدخل يف نواقض الوضوء إال أن هذا ال يصح 
  فإن مين الرجل إذا خرج من فرج املرأة بعد اغتساهلا أو خرجت من الرجل بقية املين وجب الوضوء دون الغسل 

رج من السبيل فنقض كريح الدبر فإهنا طاهرة واكتساهبا ريح النجاسة ال يضر فإن الريح والصحيح األول ألنه خا
قد تكتسب من انفصال أجزاء كاحلشا املتغرية واملاء جبيفة على جانبه ولو فرضنا انفصال أجزاء من النجاسة فإمنا 

ا خرجت مستصحبة ألجزاء من خالطت أجزاء هوائية وذلك ال يوجب التنجس كنا تقدم وقوهلم الريح اخلبيثة إمن
  النجاسة قلنا بل نادت الرائحة إىل اهلواء اخلارج من غري أجزاء كما تنادي احلرارة إىل املاء من غري أجزاء من النار 

والفقه يف ذلك أن السبيل هو مظنة خروج النجاسة غالبا فعلق احلكم هبذه املظنة وإن علقناه بنفس خروج النجاسة 
إحليله دهنا مث سال أو احتشى يف قبله أو بدر قطنا مث خرج منه شيء ال بلة معه أو كان يف وسط أيضا وإذا قطر يف 

  القطن ميل فسقط بال بلة نقض يف أشهر الوجوه ألنه خارج من السبيل 
والثاين ال ينقض ألنه خارج طاهر وجريان الطاهريف جمرى النجس الباطن الينجسه جمريان النجاسة يف جمرى القيء 

   املرأة يف جمرى دمها ومين
والثالث ينقض الدهن ألنه ال خيلو من بلة جنسة تصحبه خبالف القطن وامليل فأما إن حتقق خروج شيء من بلة 
الباطن نقض قوال واحدا وكذلك إن احتقن فخرج شيء من احلقنة أو وطئ الرجل املرأة فدب ماؤه فدخل يف 

  ه فرجها مث خرج ألن هذا دخل اجلوف فحكم بتنجيس



وكذلك لو أدخل امليل مث أخرجه ولو مل خيرج شيء من احلقنة وماء الرجل مل ينقض كما لو مل خيرج امليل وقيل 
ينقض ألنه يف الغالب ال بد أن يتراجع منه أجزاء يسريه فينقض بوجود املظنة كالنوم ولو استرخت مقعدته فظهرت 

 بكالمه ألهنا جناسة ظهرت إىل ظاهر البدن فأشبهن وعليها بلة مل تنفصل عنها مث عادت نقض يف أشبه الوجهني
  املتصلة 

والثاين ال تنقض ألهنا مل تفارق حملها من الباطن فأشبهت ما مل تظهر وكذلك ال حيب االستنجاء منها وكما لو  - ٣
  أخرج الصائم لسانه مث أدخله وعليه ريقه فابتلعه مل يفطر ألنه مل ينفصل 

  مسألة

  مها إذا فحش واخلارج النجس من غري
أما النجاسة إذا خرجت من غري السبيلني فهي قسمان أحدمها البول والعذرة فتنقض سواء كان قليال أو كثريا 

وسواء خرج من حتت املعدة أو من فوق املعدة وسواء استد املخرج أو مل يستد من غري اختالف يف املذهب لعموم 
ا يغلط حكمه لكونه خمرجهما املعتاد فإذا تغلظ حكمه حديث صفوان ولكن من غائط وبول وألن السبيل إمن

بسببهما فألن يتغلظ حكم أنفسهما أوىل وأحرى وال ينتقض الوضوء خبروج الريح من ذلك املخرج وقد خرج وجه 
إمنا ينقض فيما إذا استد املخرج املعتاد وانفتح غريه بناء على جواز االستجمار فيه وجييء على قول من يقول من 

  ا أن الريح تستصحب جزءا من النجاسة بأن تنتقض مطلقا أصحابن
القسم الثاين سائر النجاسات من الدم والقيح والصديد والقيء والدود فينقض فاحشها بغري اختالف باملذهب ملا 

روى معدان بن أيب طلحة عن أيب الدرداء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان يف مسجد دمشق 
رت ذلك له فقال صدق أنا صببت وضؤه رواه أمحد والترمذي وقال هو أصح شيء يف هذا الباب وقال األثرم فذك

  قلت أليب عبد اهللا قد اضطربوا يف هذا احلديث فقال حسني املعلم جيوده 
  وقيل له حديث ثوبان ثبت عندك قال نعم وروى إمساعيل بن 

ن أيب مليكة عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و عياش قال حدثين ابن خريج عن أبيه وعبد اهللا ب
سلم قال إذا قاء أحدكم يف صالته أو قلس فليتصرف فليتوضأ مث يبني على مامضى من صالته ما مل يتكلم رواه 

اخلالل والدارقطين وروى ابن ماجة حديث ابن أيب مليكة ولفظه من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
ف فليتوضأ مث ينب على صالته وهو يف ذلك اليتكلم وقد تكلم يف أسناد هذا احلديث ألن املشهور عن ابن فلينصر

جريج عن أبيه وعن أيب مليكة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال إال أنه وإن كان مرسال فهو مرسل من وجهني 
اليقول باملرسل اجملرد ال سيما وقد قال  وأيده عمل الصحابة وروى مسندا ما يوافقه وهذا يصريه حجه عند من

  أمحد كان عمر يتوضأ من الرعاف 

وقال ابن جريج حدثين ابن أيب مليكة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل ذلك وأيضا 
 الوضوء من فإن ذلك منقول عن مجاعة من الصحابة يف قضايا متفرقة ومل ينقل عنهم خالفه حكى اإلمام أمحد يف

  الرعاف عن على وابن مسعود وابن عمر وحكاه ابن عبد الرب عن عمر وابن عمر 
وروى الشافعي عن ابن عمر أنه كان يقول من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ مث رجع فبىن وألنه خارج 

نه الغسل فوجب الوضوء جنس من البدن فجاز أن ينقض الوضوء كاخلارج من السبيل وال احلجامة سبب يشرع م



منه كدم االستحاضة ودليل الوصف يف الفرع مذكور يف موضعه وأما اليسري من هذه النجاسات فاملشهور يف نصه 
ومذهبه أنه ال ينقض حىت أن من أصحابنا من جيعلها رواية واحدة وحكى ابن أيب موسى وغريه رواية أخرى أن 

ك وحكى أبو بكر الروايتني يف القيء والدود خبالف الدم ألن الدم يسريها ككثرية وحكاها اخلالل يف القلس كذل
إمنا حرم املسفوح منه بنص القرآن وقد عفي عن اليسري منه وذلك ملا ذكر اإلمام أمحد عن ابن عمر أنه كان 

  ينصرف من قليل الدم وكثريه 

زق دما فمضى يف صالته وعصر ابن وألهنا جناسة فنقضت كالبول والغائط ووجه األول أن عبد اهللا بن أيب أوىف ب
  عمر بثرة فجرى دم فلم يتوضأ ذكره أمحد والبخاري 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه أدخل أصبعه يف أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضأ 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه سئل عن رجل صلى فامتخط فخرج مع خماطه شيء من دم قال ال بأس يتم 

  ذكره أمحد  صالته
وقال قال ابن عباس يف الدم إذا كان فاحشا أعاد وقال الدم إذا كان قليال ال أرى فيه الوضوء ألن أصحاب رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال خصول فيه وألنه ال جيب إزالة عني هذه النجاسة فأن ال جيب تطهري الزعضاء بسببها 
ستعد هلا واالبتالء هبا كثري فعفي عن يسريها يف طهاريت احلدث واخلبث أوىل وذلك ألنه ليس هلا حمل معتاد وال ي

خبالف جناسة السبيل وقد تقدم حد الكثري يف مسائل العفو فأما اخلارج الطاهر من البدن كاجلشاء والنخامة وحنو 
  ذلك فال وضؤ فيه 

  مسألة 
  وزوال العقل إال النوم اليسري جالسا أو قائما 

النوم يف اجلملة ينقض الوضوء وليس هو يف نفسه حدثا وإمنا هو مظنة احلدث وإمنا قلنا ينقض الخيتلف املذهب أن 
الوضوء لقوله صلى اهللا عليه و سلم يف حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم فأمر أن ال ينزع اخلف من النوم 

  اخلف منه ولوال إنه ينقض الوضوء ويوجب الطهارة ملا كان حاجة إىل األمر بأن ال ينزع 
وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العني وكاء السه فمن نام فليتوضأ 

  رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة 
وعن معاوية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العني وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق 

اه أمحد والدارقطين وسئل أمحد عن حديث على ومعاوية يف ذلك فقال حديث علي أثبت وأقوى وألن الوكاء رو
  النوم مظنة خروج اخلارج الستطالق الوكاء 

فقامت مقام حقيقة احلدث السيما واحلقيقة هنا خفية غري معلومة وإذا وجدت ملناط احلكم هبا ولو كان حدثا 
  سلم وغريه  الستوى فيه النيب صلى اهللا عليه و

ويف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اضطجع حىت نفخ مث صلى ومل يتوضأ 
قال ابن عباس لسعيد بن جبري ملا سأله عن ذلك إهنا ليست لك وال ألصحابك إهنا كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

حيح عن سفيان الثوري قال هذا للنيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه و سلم كان حيفظ رواه أمحد وذكر مسلم يف الص
بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تنام عيناه وال ينام قلبه فلما مل ينقض وضوءه صلى اهللا عليه و سلم بنومه ألن 



يفرق بينه وبني غريه قلبه يقظان وهو حمفوظ يف منامه مل يبق النوم يف حقه مظنة احلدث خبالف غريه ولو كان حدثا مل 
  كسائر األحداث والنوم قسمان كثري وقليل أما الكثري فينقض مطلقا لعموم األحاديث فيه 

  قال ابن عباس رضي اهللا عنه الوضوء على كل نائم إال من خفق برأسه خفقة أو خفقتني وقد روي مرفوعا 
م اإلحساس معه خبالف اليسري وألن زوال وألن النوم الكثري قد يفضي إىل احلدث من غري شعور لطول زمانه وعد

  العقل قد استغرق فنقض علي 

كل حال كاإلغماء والسكر واجلنون فإن سائر األشياء اليت تزيل العقل من اإلغماء واجلنون والسكر اليفرق فيها 
قض وضوء بني هيئة وهيئة وكذلك النوم املستغرق وأما النوم اليسري فينقض وضوء املضطجع رواية واحدة وال ين

القاعد رواية واحدة ويف القائم والراكع والساجد سواء كان يف صالة أو يف غري صالة أربع روايات إحداها ينقض 
مطلقا ألن العموم يقتضي النقض بكل نوم خصصه اجلالس ملا روى أنس رضي اهللا عنه قال كان أصحاب النيب 

مسلم ورواه أبو داود ولفظه كان أصحاب النيب صلى  صلى اهللا عليه و سلم ينامون مث يصلون وال يتوضؤون رواه
  اهللا عليه و سلم ينتظرون العشاء اآلخرة حىت ختفق رؤوسهم مث يصلون وال يتوضؤون 

  ويف لفظ أمحد ينعسون 
وروى ثابت عن أنس قال أقيمت الصالة ورجل يناجي النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يزل يناجيه حىت نام أصحابه 

  فق عليه فصلى هبم مت
ورواه أبو داود وقال ومل يذكر وضوءا وألن نوم اجلالس يكثر وجوده من منتظر الصالة وغريهم فتعم به البلوى 

  فيعفى عنه كما عفي عن يسري النجاسة من غري السبيلني 

فضائه إىل والرواية الثانية ينقض إال القائم مع اجلالس كما ذكره الشيخ وهو اختيار اخلرقي ألن النوم إمنا نقض إل
احلدث وحمل احلدث مع القائم منضم منحفظ كالقاعد فيبعد خروج احلدث مع عدم العلم به يف النوم اليسري 

  السيما والقائم اليستثقل يف نومه استقبال اجلالس خبالف الراكع والساجد فإن احملل منهما منفرح مستطلق 
  منه أكثر انفراجا واستطالقا فأشبه املضطجع والرواية الثالثة ينقض إال القائم والراكع فإن املخرج 

والرواية الرابعة الينقض يف حال من هذه األحوال حىت يكثر كما تقدم وهذه اختيار القاضي وأصحابه وكثري من 
أصحابنا ألن النوم إمنا نقض ألنه مفض إىل احلدث وهذا إمنا يكون غالبا فيمن استرخت مفاصله وحتلل بدنه فأما 

معه قليل واألصل الطهارة فال تزول بالشك إذ الكالم يف النوم اليسري والقاعد وإن كان حمل حدثه غريه فاحلدث 
منضما فإن النوم الثقيل إليه أقرب والراكع والساجد مع انفتاح خمرجهم فرن نومهم يكون أخف فتقابال من هذا 

ويدل على ذلك ما ورث عائشة رضي اهللا الوجه واستويا يف انتفاء االسترخاء والتحلل املفضي غالبا إىل اخلارج 
عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلريقد حىت يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا 

صلى وهو ناعس اليدري لعله يستغفر فيسب نفسه رواه اجلماعة وعن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا 
  لينم حىت يعلم ما يقرأ رواه أمحد والبخارى نس أحدكم يف الصالة ف

فلوال أن النوم الذي قد ال يعلم معه ما يقرأ والذي قد يسب فيه نفسه تبقى معه طهارته على أى حال كان ملا علل 
النهي خبشية السب والتباس القراءة إذا كان الوضوء قد بطل وكذلك يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا 

صلى اهللا عليه و سلم ليلة بات عند خالته ميمونة قال فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذين ورواه صلى مع النيب 



أمحد يف الزهد عن احلسن البصري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا نام أحدكم وهو ساجد يباهي اهللا به 
نومه وهو وإن كان مرسال فقد اعتضد املالئكة يقول انظروا إىل عبدي روحه عندي وهو ساجد يل فأثبته ساجدا مع 

مبا روى الدارقطين يف األفراد عن علي رضي اهللا عنه قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منزل أيب بكر وهو 
  راكع قد نام يف ركوعه فقال اليضيع اهللا ركوعك يا أبا بكر نومك يف ركوعك صالة 

ن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وروى يزيد الداالين عن قتادة عن أيب العالية ع
  ليس على من نام ساجدا 

وضوء حىت يضطجع فإنه اضطجع استرخت مفاصله رواه أمحد وقد تكلم فيه فقيل هو موقوف على ابن عباس 
سن فيصري حجة حىت عند وقيل مل يسمعه قتادة من أيب العالية وهذا ملن يثبته جيعله مرسال أو موقوفا يؤيده مرسل احل

من اليقول باملرسل اجملرد واملرجع يف حد القليل والكثري اىل العرف ألنه ليس له حد يف الشرع فمىت سقط الساجد 
عن هيئته بتجافيه أو القائم عن قيامه فانتبه وحنو ذلك انتقض طهره وكذلك إن رأى رؤيا يف املنصوص من الوجهني 

 ينتقض واملستند واحملتيب كاملضطجع وعنه كالقاعد ألنه يفضي مبحل األرض والنوم وإن شك هل هو قليل أو كثري مل
الناقض من املضطجع وغريه هو أن يغلب على عقله فإن كان يسمع حديث غريه ويفهمه فليس بنائم وإن شك هل 

  نام أوال وهل ما يف نفسه رؤيا أو حديث نفس مل ينتقض الطهارة بالشك 

  مسألة

  ه وملس الذكر بيد
مس الذكر ينقض الوضوء يف ظاهر املذهب وروى عنه أنه ال ينقض ملا روى قيس بن طلق عن أبيه قال قال رجل يا 

نيب اهللا ما ترى يف مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال هل هو إال بضعة منه رواه اخلمسة وقال الترمذي هذا 
  أحسن شيء يف هذا الباب 

  صلى اهللا عليه و سلم عن مس الذكر فقال إمنا هو جزء منك رواه ابن ماجة وعن أيب أمامة قال سئل رسول اهللا 
وألنه عضو منه فلم ينقض كسائر األعضاء وهذا ألن النقض إما خبارج أو مبظنة خارج وكالمها مفقود وعلى هذه 

  الرواية الوضوء منه مستحب ونص عليه محال ألحاديث األمر به على ذلك توفيقا بني األحاديث يف 

لك واآلثار والصحيح األول ملا روت بسرة بنت صفوان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مس ذكره فال ذ
  يصلي حىت يتوضأ رواه اخلمسة 

ويف لفظ النسائي إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه فليتوضأ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال أمحد 
  حديث بسرة صحيح 

  روسل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من مسلل فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجة واألثرم عن أم حبيبه قالت مسعت 
قال اإلمام أمحد حديث أم حبيبة صحيح وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة يف هذا الباب صحيح وعن أيب هريرة 

  رضي اهللا عنه أن النيب صلى 
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لفقه: كتاب  ا لعمدة يف  ا   شرح 
مية احلراين: املؤلف  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

اهللا عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إىل بيده رىل ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه 
  الشافعي وأمحد وقال أبو علي ابن السكن هذا من أجود ما روى يف هذا الباب 

بضعة عشر من الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وجاء النقض مبسه عن عمر وسعد  وقد روى النقض به عن
بن أيب وقاص وأيب هريرة وزيد بن خالد والرباء بن عازب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك 

 صلى اهللا عليه و سلم وال رضي اهللا عنهم وهو شيء اليدرك بالرأي والقياس فعلم أهنم قالوا عن توقيف من النيب
  يعارض هذا أن يكون هو املتمسك باستصحاب احلال والرباءة األصلية وأما حديث قيس 

وأيب أمامة فعنه أجوبة أحدها تضعيفه فقد ضعفه أمحد وحيىي وقال أبو زرعة وأبو حامت قيس التقوم به حجة وجعفر 
  بن الزبري كذبه شعبة وقال البخاري والنسائى هو متروك 

وثانيها أنه منسوخ ألن طلق بن علي احلنفي كان قدومه وهم يؤسسون املسجد رواه الدراقطين وتأسيس املسجد 
كان يف السنة األوىل من اهلجرة وأخبار اإلجياب من رواهتا أبو هريرة وإمنا أسلم ورأى النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أسلمت عام الفتح يف السنة الثامنة  بعد خيرب يف السنة السابعة من اهلجرة وبسرة بنت صفوان
وثالثها أن أحاديثنا ناقلة عن األصل وحديثهم مبقي على األصل فإن كان األمر به هو املنسوخ لزم التعبري مرتني 

وإن كان ترك الوضوء هو املنسوخ مل يلزم التعبري إال مرة واحدة فيكون أوىل وهذه قاعدة مستقرة أن الناقل أوىل 
  ذكرنا  من املبقي ملا

ورابعها أنه ميكن أن يكون املراد حبديث ترك الوضوء ما إذا ملسه من وراء حائل ألن يف رواية النسائي عن طلق قال 
خرجنا وفدا حىت قدمنا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فتابعناه وصلينا معه فلما قضى الصالة جاء رجل كأنه 

  كره يف الصالة قال بدوي فقال يا رسول اهللا ما تقول يف رجل مس ذ

وهل هو إال مضغة منك أو قال بضعة منك واملصلي يف الغالب إمنا ميسه من فوق ثيابه يويد ذلك أنه علل ذلك بأنه 
بضعة منك وهذا التعليل مساواته كسائر البضعات واملضغ وهذه التسوية متحققة فيما فوق الثوب فأما دون الثوب 

  ساد العبادات بايالجه وتنجس اخلارجات منه وغري ذلك فكيف يقاس بغريه فيتميز الغسل وجوب واملهر واحلد وف
  وخامسها أنا قدرنا التعارض أحاديثنا أكثر رواة وأصح إسنادا وأقرب إىل االحتياط وذلك يوجب ترجيحها 

  مسألة 
السنائى ومس ذكر غريه كمس ذكره وأوىل لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ من مس الذكر رواه أمحد و

وذكر الصغري كذكر الكبري لعموم احلديث وذكر امليت كاحلي يف املنصوص من الوجهني ويف اآلخر ال ينقض كمس 
امليتة والفرق بينهما أن الشهوة هناك معتربة خبالف مس الذكر من امليت وسواء مسه عمدا أو سهوا لشهوة أو 

اء ذكر الطهارة أو نسيها خبالف ما وقعت يده عليه بغري غريها يف املشهور عنه وعنه إمنا ينقض إذا تعمد مسه سو
قصد لقول علي عليه السالم إذا مل تتعمده فال شيء عليك ذكره اإلمام أمحد وألن تعمد مسه مظنة حدوث الشهوة 
وعنه إن تعمد مسه لشهوة نقض وإال فال كمس النساء ألنه حينئذ يكون مظنة خروج اخلارج واألول هو املذهب 

  حلديث لعموم ا



من غري تفريق بني احلشفة وسائر القضيب ألن اسم الذكر يشمل ذلك هذا هو املشهور عنه وعنه الينقض إال مس 
احلشفة ألنه هو خمرج احلدث وبه تتعلق الطهارة الكربى وسواء مسه ببطن يده أو ظهرها من األصابع إىل الكوع يف 

مس املعهود به وعنه ينقض مسه بالذراع مجعيه ألن اليد يف املشهور عنه وعنه إن النقض خيتص ببطن الكف ألن الل
الوضوء هي اليد يف املرفق والصحيح األول لقوله إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه واليد املطلقة يف الشرع تنتهي 

 إىل الكوع كما يف آية السرقة واحملاربة والتيمم وقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يعم ظهرها
وبطنها كما عمها قوله يغمس يده وآية التيمم فأما مس الذكر بغري اليد فال ينقض إال إذا مسه بفرجه يف املشهور 
  من املذهب ألنه ادعى إدعى إىل اخلروج من مس الذكر وأفحش وفيه وجه أنه الينقض ألن احلكم يف األصل بعيد 

ومن امرأة أخرى ويف األخرى الينقض ألن األحاديث وينتقض الوضوء مبس فرج املرأة يف إحدى الروايتني منها 
  املشهورة من مس ذكره ومفهومها انتفاء ذلك عن غري الذكر 

واألول أقوى ألن قوله مس فرجه يعم النوعني وذكر بعض الذكر وحده الخيالف ألن اخلاص املوافق للعام الخيصصه 
يه بالعموم فقط ومن قال من أصحابنا ختصيصه حلظ يف بل يؤكده داللة القدر املوافق منه ويبقى الباقي مدلوال عل

  ذلك أن يكون املفهوم مرادا واملفهوم هنا غري مراد ألن ختصيص 

الذكر بالذكر ألن اخلطاب كان للرجال وهلذا قلنا من مس ذكره وذكر غريه فإن قوله ذكره إمنا خصه ألن الغالب 
ب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أن اإلنسان إمنا ميس ذكر نفسه وقد روى عمرو بن شعي

أميا رجل مس فرجه فليتوضأ وأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أمحد ويف مس حلفة الدبر روايتان إحدامها 
ينقض اختارها مجاعة من أصحابنا لعموم قوله من مس فرجه وألنه خمرج احلدث فينقض كالذكر واألخرى الينقض 

عضهم قال اخلالل والعمل واألشيع يف قوله وحجته أنه اليتوضأ من مس الدبر ألن احلديث املشهور من واختارها ب
مس ذكره فيكون هو املراد بالفرج يف اللفظ اآلخر كما يف وقوله تعاىل والذين هم لفروجهم حافظون وقوله 

  سبحانه وتعاىل وحيفظون فروجهم 
خلروج خارج أصال خبالف القبل وال ينقض مس الفرج املقطوع وال ميكن إحلاقه به ألن مسه ليس هو مظنة 

املنفصل يف أحد الوجهني وينقض يف اآلخر ألنه مس ذكره واألول أقيس ألنه باالنفصال مل يبق له جرم وال مظنة 
  خلروج خارج وال يتعلق به شيء من أحكام الذكر فأشبه ما لو مس يدا 

  فرجه رواية أمحد وقيل فيه رواية أخرى وليس بشيء مقطوعة من امرأة وال ينقض وضوء امللموس 
وال ينتقض الوضوء مبس ما عدا الذكر من األرفاع واالنثيني وما بني الفرجني وغري ذلك وال ميس فرج البهيمة 

  سواء كان مأكولة أو حمرمة كثيل اجلمل وقنب احلمار وغري ذلك ألنه ليس مبنصوص وال يف معىن املنصوص 
بين على أربعة فصول مس النساء ومس الذكر ومس املرأة فرجها وانتقاض وضؤ امللموس وقد تقدم وأما اخلنثى فتن

ذكر فمىت وجد يف حقه ما حيمل النقض وعدمه مل ينتقضه امسا كيقني الطهارة ومىت وجد يف حقه ما ينقض نفيناه 
ا أن يكون هو اخلنثى أو غريه أو بقضائه ووجه التقسيم أن اللمس إما أن يكون للفرجني أو ألحدمها أو لالمس إم

هو وغريه وذلك الغري إما أن يكون رجال أو امرأة أو خنثى والتفريع على انتقاض الوضوء يف األصول األربعة ألن 
مع القول بعدم اإلنتقاض اليبقى تفريع فمىت مس فرجيه هو أو غريه انتقض وضوء الالمس ألنه مس فرجا أصليا ومل 

واز أن يكون من حنس واحد وامللموس إمنا ينتقض وضوؤه إذا مس الرجل املرأة واملرأة ينتقض وضوء امللموس جل
الرجل ولو مس أحد الفرجني مل ينقض جبواز أن يكون زائدا إال أن ميس الرجل ذكره لشهوة واملرأة قبلها لشهوة 



وة من غري اجلنس ألن يف هاتني الصورتني إن كان امللموس أصليا نقض وإن كان زائدا فقد وجد ملس لشه
والينتقض وضؤ امللموس لعدم اليقني فإن مس الرجل ذكره لشهوة واملرأة فرجها لشهوة انتقض وضوؤه هنا لتيقن 

أنه ملموس لشهوة من غري جنسه ولو كان مس أحدمها انتقض لشهوة وضوؤه فقط دون اخلنثى واالمس األول فإن 
  مسهما لغري شهوة 

ضؤ أحدمها البعينه وكل واحد منهما يبىن على يقني طهارته يف املشهور وعنه جيب مل ينتقض وضؤ اخلنثى وينتقض و
عليهما الوضوء ولو مس الرجل فرجه واملرأة ذكره فكذلك والينتقض وضوء اخلنثى إال أن يكون مسهما لشهوة 

  ومجيع ذلك يف اللمس مباشرة فأما اللمس من وراء احلائل فال ينقض ملا تقدم 

  مسألة

  أة بشهوة وملس املر
ظاهر املذهب أن الرجل مىت وقع شيء من بشرته على على بشرة انثى بشهوة انتقض وضوؤه وإن كان لغري شهوة 
مثل أن يقبلها رمحة هلا أو يعاجلها وهي مريضة أو تقع بشرته عليها سهوا وما أشبه ذلك مل ينقض وعنه ينقض اللمس 

والكسائي أو ملستم النساء وحقيقة املالمسة التقاء البشرتني  مطلقا لعموم قوله أو المستم النساء وقراءة محزة
  السيما اللمس فإنه باليد أغلب كما قال 

  ملست بكفي كفه أطلب الغىن 
وهلذا قال عمر وابن مسعود رضي اهللا عنهما القبله من اللمس وفيها الوضوء وقال عبد اهللا بن عمر قبلة الرجل 

  امرأته وجسها بيده 

نه مس ينقض فلم تعترب فيه الشهوة كمس الذكر وألن مس النساء يف اجلملة مظنة خروج اخلارج من املالمسة وأل
  وأسباب الطهارة مما نيط احلكم فيها باملظان بدليل اإليالج والنوم ومس الذكر وعنه أن مس النساء ال ينقض حبال 

لى اهللا عليه و سلم كان يقبل بعض ملا روى حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب ص
نسائه مث يصلي واليتوضأ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ورواه ابراهيم التيمي عن عائشة أخرجه أبو داود 

والنسائي وقد احتج به أمحد يف رواية حنبل وقد تكلم هو وغريه يف الطريق األوىل بأن عروة املذكور هو عروة املزين 
لثوري ما حدثنا حبيب إال عن عروة املزين وعروة هذا مل يدرك عائشة وإن كان عروة بن الزبري كذلك قال سفيان ا

  فإن حبيبا مل يدركه قال اسحاق ابن راهويه التظنوا أن حبيبا لقى عروة ويف الثاين بأن ابراهيم 

احلديث من وجهني  التيمي ال يصح مساعه من عائشة وجواب هذا أن عامة ما يف اإلسناد نوع إرسال وإذا أرسل
  خمتلفني اعتضد أحدمها باآلخر السيما وقد رواه البزاز بإسناد جيد عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنهما مثله 
ورواه االمام أمحد عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة وألنه مس فلم ينتقض كمس البهيمة 

ا علي وابن عباس قال سعيد بن جبري اختلف املوايل والعرب يف واملالمسة يف اآلية املراد هبا اجلماع كذلك قد فسره
  املالمسه يف اآلية فقال عبيد بن عمري والعرب 



هي اجلماع وقال عطاء واملوايل هي مادون اجلماع فدخلت على ابن عباس فذكرت ذلك فقال أيهما كنت قلت يف 
كىن باملالمسة عن اجلماع ويف لفظ عنه قال اللمس  املوايل قال غلبت املواىل إن اهللا حي كرمي يكين عما يشاء وإنه

  واملباشرة واإلفضاء والرفث يف كتاب اهللا اجلماع 
وألن اللمس كاملس وقد اريد به اجلماع يف وقله وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن واملالمسة ال تكون إال من 

كر مس النساء واملفهوم من هذا يف عرف اثنني فيجب محلها على اجلماع والصحيح األول ألن اهللا تعاىل أطلق ذ
أهل اللغة والشرع هو املس املقصود من النساء وهو اللمس للتلذذ وقضاء الشهوة فإن اللمس لغرض آخر اليفهم 

من ختصيص النساء باملس إذ ال فرق بينهن وبني غريهن يف ذلك املس واللمس وإن كان عامدا لكن نسبته إىل 
ود من مسهن كما خص يف الطفلة وذوات احملارم ويدل على ذلك أن كل مس النساء أوحت ختصيصه باملقص

ومباشرة وإفضاء ذكر يف القرآن فاملراد به ما كان مع الشهوة ومجيع األحكام مبسهن مثل حترمي ذلك على احملرم 
تثبت يف واملعتكف ورجوب الفدية يف اإلحرام وانتشار حرمة املصاهرة وحصول الرجعة عند من يقول بذلك إمنا 

  مس الشهوة واليقال مس النساء يف اجلملة هو مظنة أن يكون لشهوة فأقيم مقامه ألننا نقول إن 

احلكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة نيط احلكم هبا دون مظنتها وهي هنا كذلك بدليل سائر األحكام وألن اللمس مع 
يج خبالف اخلايل من الشهوة فإنه كنوم اجلالس الشهوة هو املظنة خلروج املذي واملين فيقام مقامه كالنوم مع الر

يسريا ولو كان املراد به اجلماع خاصة الكتفي بذكره يف قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا ولو أعيد بامسه اخلاص وهو 
س اجلنابة ليتميز به عن غريه وليعم اجلنابة بالوطء وباالختالف ومجيع املواضع املذكورة يف القرآن فإن املراد هبا امل

لشهوة مطلقا من اجلماع وما دونه كقوله وال تباشروهن وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث وقوله فمن فرض فيهن 
  احلج فال رفث 

وقوله الجناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن وقوله تعاىل وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وحينئذ فيكون 
األكرب واألصغر كما قال ابن عمر ويفيد التيمم هلا ويدل على الوضوء مع  قوله أو المستم النساء يعم نوعي احلدث

الشهوة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر اجملامع إذا مل مين أن يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره حني كان ال 
يادة على ما وجب أوال ماء إال من املاء مل يكن املس ينقض الوضوء ملا أمر بذلك مث بعد ذلك فرض الغسل وذلك ز

ال رفع له وروى معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال جاء رجل فقال يا رسول اهللا ما تقول يف رجل أصاب من امرأة ال 
حتل له فلم يدع شيئا يصيب الرجل من املرأة إال قد أصابه منها إال أنه مل جيامعها فقال توضأ وضؤ حسنا مث قم فصل 

  قال فأنزل اهللا هذه 

وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل فقال معاذ أهي خاصة أم للمسلمني عامة قال بل هي للمسلمني عامة االية 
رواه أمحد والدارقطين فأمر بالوضوء مع املباشرة دون الفرج وحديث عائشة املتقدم أن صح حممول على أن اللمس 

ن مس النساء كما قلنا يف مس الذكر ويدل على أن كان يراد إكراما ورمحة وعطفا أو إنه قبل أن يؤمر بالوضوء م
جمرد اللمس الينقض ما ورت عائشة رضي اهللا عنها قالت كنت أنام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ورجالي يف قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها وإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح رواه 
داود والنسائي ويف لفظ للنسائي رن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليوتر وإين ملعترضة بني  البخاري وأبو

  يديه اعتراض اجلنازة حىت إذا أراد أن يوتر مسين برجله 



وروى احلسن قال كان رسول صلى اهللا عليه و سلم جالسا يف مسجده يف الصالة فقبض على قدم عائشة غريا 
  ن راهويه والنسائي ومىت كان اللمس لشهوة فال فرق بني األجنبية وذوات متلذذ رواه اسحاق اب

احملرم والكبرية والصغرية اليت قد تشهيت فأما اليت التشتهي أصال فال ينتقض ملسها لشهوة وملس امليتة كلمس احلية 
  عند القاضي كما أن مجاعها سواء يف إجياب الغسل 

ض ألهنا ليست حمال للشهوة فال ينقض ملسها كالشعر ومس البهيم خبالف وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل الينق
اجلماع فإنه ال فرق بني حمل وحمل وبني الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت املرأة ذكر نائم وملس املرأة الرجل 

نقض ألن ينقض وضوؤها كلمسه هلا يف أصح الروايتني ألن ملسها أدعى إىل احلدث لفرط شهوهتا واألخرى الي
النص إمنا جاء يف ملس الرجل املفضي إىل املذي خبالف املرأة وإذا قلنا بنقض وضوء الالمس فهل ينتقض وضؤ 

امللموس على روايتني فإذا قلنا ينقض اعتربنا الشهوة يف املشهور كما نعتربها يف الالمس حىت ينتقض وضوؤه إذا 
د فيه وإن وجدت يف الالمس وال ينقض اللمس من وراء وجدت الشهوة فيه دون الالمس وال ينتقض إذا مل توج

حائل وإن كان لشهوة ألن اللمس مل يوجد وجمرد الشهوة التنقض الوضوء كما لو وجدت يف ملس البهيمة أو بنظر 
أوبفكر وال ينقض ملس شعر املرأة والظفرها وال سنها كما ال ينقض ملسها بالشعر والظفر والسن والمس الرجل 

كان أمردا والمس املرأة املرأة يف املشهور املنصوص ألنه ليس حمال للشهوة يف األصل ويتخرج أن ينقض الرجل وإن 
إذا كان لشهوة ألنه ملس آدمي لشهوة وقال القاضي ينقض ملس الرجل الرجل واملرأة املرأة ألنه مباشرة ألدمي 

  حقيقة خبالف الشعر والظفر 

  مسألة 
  والردة عن االسالم 

عامة األصحاب أن االرتداد عن اإلسالم ينقض الوضوء ومل يذكره القاضي يف خصاله وجامعه وأبو الذي عليه 
اخلطاب يف اهلداية من النواقض فمقتضى كالمها عدم النقض هبا كما فهمه بعض أصحابنا ويشبه واهللا أعلم أن يكونا 

معىن لنقض وضوئه وإن عاد إىل األسالم وجب  تركا ذكرها لعدم ظهور فائدهتا ألن املراد إذا مل يعد إىل اإلسالم فال
عليه االغتسال يف املنصوص وهو أكرب من الوضوء فيدخل فيه الوضوء مث رأيت القاضي قد صرح يف اجلامع الكبري 
بذلك وقال المعىن جلعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكربى باإلسالم وجياب عنه بأنه يظهر فائدته إذا عاد 

إنا نوجب عليه الوضوء والغسل وإن نوامها بغسله أجزأه يف املشهور كما إذا نقض وضوءه بغري الردة إىل اإلسالم ف
ومن مل ينقض وضوءه بالردة مل يوجب عليه إال الفل ولو لبس اخلف على هذه الطهارة مث أسلم واغتسل يف خفيه مل 

  نه لبسه على طهارة مل حيدث بعدها يكن املسح ألنه لبس اخلف حمدثا ولو قلنا هو طاهر جلاز له املسح أل
وقد احتج مجاعة من أصحابنا على ذلك بقوله سبحانه وتعاىل إلن أشركت ليحبطن عملك بناء على أن الردة حتبط 

  العمل مبجردها فإن املوت عليها يف قوله تعاىل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 

وجه فيها نظر فإن املشهور عن أكثر أصحابنا أن الردة الحتبط شرط للخلود ال حيبط العمل واحلجة على هذا ال
العمل إال باملوت عليها وبنوا على ذلك صحة احلج يف اإلسالم األول وقضاء الفوائت فيه من الصالة والزكاة 
والصوم وأيضا فإن اإلحباط إمنا ينصرف إىل الثواب دون حقيقة العمل بدليل صحة صالة من صلى خلفه يف 

األول والتحقيق أن الردة إمنا تقع بعد انقضاء العبادة وأحكامها أو بعد انقضائها وبقاء أحكامها أو يف أثناء  اإلسالم



وجودها أما األول فإهنا إذا وقعت بعد انقضائها بالكلية فإهنا التبطلها أصال وإمنا حتبط الثواب إما مطلقا أو بشرط 
فإهنا إذا وقعت يف أثناء الصالة والصيام واإلحرام أفسدت العبادة املوت عليها على اختالف أصحابنا وأما الثالث 

وأما الثاين فهو الوضوء الن عمل الوضوء قد انقضى وإمنا حكم الطهارة باق فهنا يبطل حكم هذه الطهارة وينقضها 
سد احلاضر وليس هذا من اإلحباط وإمنا هو من اإلبطال اللهم إال أن يقال إذا كانت حتبط ثواب ما مضى فألن يف

أوىل وأحرى وذلك ألن الكفر ينايف العبادات بالكلية ودوام الوضوء عبادة ألنه مستحب مأمور به والكفر ينايف 
ذلك واحتج أبو احلسن اجلزري على ذلك بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم الطهور شطر اإلميان فإذا بطل اإلميان 

ء منع استدامته ما منع الكفر كانقضاء املدة والظهور القدم يف حق بالكلية فشطره أوىل وألن ما منع ابتداء الوضو
املاسح ورؤية املاء يف حق املتيمم وألن ما منع الكفر ابتداءه منع دوامه كالنكاح وأوىل ألن النكاح ليس بعبادة 

ا منع نكاح املسلمة وعكسه ملك املال فإن الردة ملا مل متنع ابتداءه مل متنع دوامه على املشهور وهذا ألن الكفر إمن
ألن الكافر ليس أهال مللك أبضاع املسلمات وهذا اليستوى فيه االبتداء والدوام وكذلك الطهارة منع منها الكافر 

  ألنه ليس من أهل الطهارة والقرب والعبادات وهذا يستوى فيه 

أن كال من الوضوء والنكاح  االبتداء والدوام بل الدوام أوىل إلنه هو املقصود من أفعال الوضوء ويقوى الشبه
يستويان يف مفارقة االبتداء والدوام بدليل ما لو حلف ال يتطهر وهو متطهر أوال يتزوج وهو متزوج مل حينث وقد 
أبطل الكفر النكاح فكذلك يبطل الوضوء فأما الكالم احملرم كالقذف والكذب واالغتياب فيستحب منه الوضوء 

سناده عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ألن أتوضأ من الكلمة اخلبيثة أحب إيل من وال جيب ملا روى اإلمام أمحد بإ
أن أتوضأ من الطعام الطيب وروى عنه قال احلدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وحدث اللسان أشد من 

لردة إذ ليس حدث الفرج ورواه ابن شاهني مرفرعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد محله بعض أصحابنا على ا
يف اللسان ما يوجب الوضوء غريها ولعله أراد زن احلدث باللسان وهو الكالم احملرم يوجب اإلمث والعقاب فهو 
أعظم مما يوجب الوضوء فقط وروى حرب عنه أن رجلني صليا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة الظهر أو 

كما وصالتكما وامضيا يف صومكم واقضيا يوما آخر قاال العصر وكانا صائمني فلما قضيا الصالة قال أعيد وضوء
مل يا رسول اهللا قال اغتبتما فالنا ويف إسناده نوع جهالة ومعناه االستحباب ألن إسباغ الوضوء ميحو اخلطايا 

والذنوب فسن عند أسباهبا كما تسن الصالة وقد روى على ابن أيب طالب رضي اهللا عنه قال كنت إذا مسعت من 
 صلى اهللا عليه و سلم نفعين اهللا مبا شاء وإذا حدثين غريه استخلفته فإذا يل صدقته وإن أبا بكر حدثين رسول اهللا

  وصدق أبوبكر أنه 

مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء مث يصلي ركعتني ويستغفر اهللا 
  إال غفر له رواه أمحد 
ة فوجب تنزيهها عن الكالم اخلبيث كالصيام واإلحرام وأما انتقاض الوضوء منه فقال ابن املنذر وألن الوضوء عباد

أمجع من حنفظ قوله من علمماء األمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة ال توجب طهارة وال تنقض 
بيث وذلك استحباب عندنا ممن أمر وضوءا وقد روينا عن غري واحد من األوائل أهنم أمروا بالوضوء من الكالم اخل

به قال وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حلف بالالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا ومل يأمر فيه 
  بوضؤ 



  فصل

ومن الكالم القهقهة فإهنا التنقض الوضوء يف الصالة وال خارج الصالة لكنها تبطل الصالة فقط كما يبطلها الكالم 
  جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه من ضحك يف الصالة أعاد الصالة ومل يعد الوضوء رواه الدارقطين لقول 

وصححه ورواه مرفوعا بإسناد فيه مقال وذكر اإلمام أمحد عن أيب موسى األشعري مثله ومل يثبت عن صحايب خالفه 
  وجهني ألنه ال ينقض خارج الصالة فكذلك يف الصالة كالكالم احملرم وأوىل من 

  أحدمها أن الكالم حمرم يف املوضعني والقهقهة حمرمة يف الصالة خاصة 
الثاين أن الصالة متنع الوضوء مما ال مينع منه خارج الصالة خشية إبطاهلا وهلذا هني الشاك يف وضوئه أن يبطل صالته 

يممه اتقافا إال أن يكون يف ألجل جتديد الوضوء ويستحب ملن شك يف غري الصالة واملتيمم إذا رأى املاء يبطل ت
  الصالة ففيه خالف وهل يستحب الوضوء من القههقة فيه وجهان 

أحدمها يستحب ملا روى أبو العالية قال جاء رجل يف بصره سوء فدخل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ان ضحك أن يعيد يصلي فتردى يف حفرة كانت يف املسجد فضحك طوائف منهم فلما قضى صالته أمر من ك

  الضوء والصالة رواه الدارقطين وغريه مرسال عن احلسن 

  وابراهيم والزهري ومراسيلهم كلها ترجع إىل أيب العالية ومراسيله قد ضعفت 
وروي مسندا من وجوه واهية جدا وقد طعن فيه من جهة أن الصحابة كيف يظن هبم الضحك يف الصالة وهذا 

لهم من الذين انفضوا من اجلمعة ملا جاءت العري ومسعوا اللهو مث الضحك أمر ضعيف فإن الذي ضحك بعضهم ولع
غالب قد يعذر فيه بعض الناي ومثل هذا احلديث اليوجب شريعة ليس هلا أصل والنظري من غريه وإمنا عملنا به يف 

  االستحباب لثالثة وجوه 
ا تغيري أصل ملا روى الترمذي عن أنس عن النيب أحدها أن املستحبات حيتج فيها باألحاديث الضعاف إذا مل يكن فيه

  صلى اهللا عليه و سلم قال 

  من بلغه عن اهللا شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه اهللا ذلك وإن مل يكن ذلك كذلك 
وثانيها أنه بتقدير صحته ليس فيها تصريح بانتقاض وضوئهم لعلهم أمروا بذلك ألن القهقهة يف الصالة ذنب 

يئة فيستحب الوضوء والصالة عقبها كما جاء يف حديث أيب بكر املتقدم وكما أمر الذين اغتابا بأن يعيدا وخط
الوضوء والصالة يف حديث ابن عباس وكما قد محل بعضهم حديث معاذ يف الذي ملس املرأة وهذا ألن القهقهة يف 

الم احملرم وهذا أقرب إىل قياس األصول الصالة استخفاف هبا واستهانة فيستحب الوضوء منها كالوضوء من الك
  وأشبه بالسنة فحمل احلديث عليه أوىل 

الوجه الثاين اليستحب وال يكره وهو ظاهر كالمه فإنه قال ال أرى عليه الوضوء فإن توضأ فذلك إليه إذ ال نص 
  فيه والقياس ال يقتصيه ولو أزال من حمل وضوئه ظفر أو شعرا ظهرت بشرته أو مل تظهر فإن 

وضوءه حباله نص عليه ألن الفرض متعلق بظاهر الشعر والظفر فظهور الباطن اليبطله كما لو انكشط جلده أو 
قطعت يده وهلذا الجيزئ غسل البشرة املستترة باللحية عن ظاهرها خبالف قدم املاسح ورأسه وفرق أمحد بينهما بأن 

ه قلم أظافره فقال له رجل أال تتوضأ فقال أتوضأ هذا شيء يسري فهو كما لو نتف شعرة وقد روى عن ابن عمر أن



إنك ألكيس ممن سنته زمه كيسان واستحسن بعض أصحابنا أن يتوضأ من ذلك أو مير عليه عليه املاء ألن بعض 
السلف أوجب الوضوء من ذلك ففيه خروج من االختالف وقد روى حرب يف مسائله أن عليا كان إذا قلم أظفاره 

  ذا احتجم اغتسل واملنصوص عن أمحد والقاضي استحباب مسحه باملاء وأخذ شاربه توضأ وإ

  مسألة

  وأكل حلم اإلبل 
هذا هو املعروف يف نصه ومذهبه وذكر مجاعة من أصحابنا رواية أخرى أنه ال ينقض كسائر اللحوم واألطعمة ألنه 

  ترك  -الوضوء منه منسوخ مبا روى جابر قال كان آخر األمرين من رسول اهللا ص 

الوضوء مما مسته النار رواه أبو داود والنسائي وقال عمر وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل رواه سعيد 
  يف سننه 

أو يكون الوضوء أريد به غسل اليد والفم فإنه يسمى وضوءا وهو وإن كان مستحبا يف مجيع األطعمة ال سيما من 
ا محل بعضهم الوضوء من مس ذكر على هذا ألنه مظنة تلوث الدسم فإن حلم اإلبل فيه زيادة زهومه وحرارة كم

اليد مبسه ال سيما من املستجمرين أو حيمل على الضوء لللصالة استحبابا والصحيح األول ملا روى جابر بن مسرة 
أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنتوضأ من حلوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ قال 

ضأ من حلوم اإلبل قال نعم توضأ من حلوم اإلبل قال أصلي يف مرابض الغنم قال نعم قال أصلي يف مبارك اإلبل أنتو
  قال ال رواه أمحد ومسلم 

وعن الرباء بن عازب قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الوضوء من حلوم اإلبل فقال توضأ منها وسئل 
ا وسئل عن الصالة يف مبارك اإلبل فقال التصلوا فيها فإهنا من الشياطني وسئل عن حلوم الغنم فقال ال تتوضأ منه

  عن الصالة يف مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإهنا بركة رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجة 

حلوم الغنم  وعن جابر بن مسرة قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نتوضأ من حلوم اإلبل وال نتوضأ من
  رواه ابن ماجة 

وروى اإلمام أمحد من حديث زسيد بن حضري وابنه عبد اهللا من حديث ذي الغرة وابن ماجة من حديث عبد اهللا 
  بن عمر قال اإلمام أمحد واسحاق صح يف الباب حديثان عن رسول صلى اهللا عليه و سلم 

  ني املصري إليها وال يصح ادعاء نسخه لوجوه وسلم حديث حابر بن مسرة وحديث الرباء وهذه سنن صحيحه يتع
أحدمها أنه ال فرق بينه وبني حلم الغنم فأمر بالوضوء من هذا وهنى عن الوضوء من هذا ولو كان هذا قبل النسخ 

  ألمر بالوضوء منهما 
بوخه لكن وثانيهما أن حلكم اإلبل ينقض الوضوء لكونه حلم اإلبل ال لكونه ممسوسا بنار يقتضي الوضوء نيه ومط

كان النقض مبطبوخه لعلتني زالت إحدامها وبقيت األخرى كما لو مس الرجل فرج امرأته لشهوة انتقض وضوؤه 
  لسببني فلو زالت الشهوة بقي جمرد مس الفرج 

وثالثها أنه مل جييئ حديث بنسخه فإن قول جابر كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك 
ست النار إمنا هو قضية عني وحكاية فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم وذلك أنه توضأ من حلم مسته الوضوء مما م



النار مث أكل من حلم ومل يتوضأ وذاك كان حلكم غنم كما جاء مفسرا يف روايات آخر فأخرب جابر رضي اهللا عنه أن 
صلى اهللا عليه و سلم لفظا عاما وإمنا  ترك الوضوء منه كان آخر اآلمرين وليس يف هذا عموم ومل حيك عن النيب

يفيد هذا أن مسيس النار ال أثر له واليصح أن يقال ال فرق بينهما بعد تصريح السنة بالفرق ومن محع ما فرق اهللا 
بينه ورسوله كان مبنزلة من قال إمنا البيع مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الربا وهذا قياس فاسد الوضع ملخالفة 

  النص 
رابعها أنه لو فرضنا أنه جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم صفة عامة بترك الوضوء مما غريت النار مع أن هذا مل و

يقع لكان عاما والعام ال ينسخ اخلاص ال سيما الذي فرق بينه وبني غريه من أفراد العام بل يكون اخلاص مفسرا 
  للعام ومبينا له 

قصدا مل يفد العموم إال أنه ال يتوضأ منه من حيث مسته النار وال يبقى املتوضئ وخامسها أنه لو اندرج يف العموم 
من جهة أخرى كما لو نسخ التوضوء من مس الفرج مل ينف التوضىء من مس فرج املرأة لشهوة ولو كان الرجل 

  خمالفا معتقا وقد نسخ مرياث املخالف مل ينسخ إرثه من حيث هو معتق 
ىء من حلمها مع هنيه عن الصالة يف مباركها يف سياق واحد مع ترخصه يف ترك الوضوء وسادسها أنه أمر بالتوض

من حلم الغنم وإذنه يف الصالة يف مرابضها وذلك اختصاص اإلبل بوصف قابلت به الغنم استوجبت ألجله فعل 
  التوضوء وترك الصالة وهذا احلكم باق ثابت يف الصالة فكذلك جيب أن يكون يف الوضوء 

عها أنه قد أشار صلى اهللا عليه و سلم يف اإلبل إىل أهنا من الشياطني يريد واهللا أعلم أهنا من جنس الشياطني وساب
ونوعهم فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان كالكلب األسود شيطان واإلبل شياطني األنعام كما 

ه ملا أروكبوه برذونا فجعل يهملج به فقال لإلنس شياطني وسجن شياطني وهلذا قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عن
إمنا أركبوين شيطانا والتجالس واالجتماع ولذلك كان على كل ذروة بعري شيطان والغنم هي من السكينة 

  والسكينة من أخالق املالئكة فلعل اإلسنان إذا أكل حلم اإلبل أورثته نفارا ومشاسا وحاال شبيها حبال الشيطان 
ار وإمنا تطفى النار باملاء فأمر بالوضوء من حلومها كسرا لتلك الصورة وقمعا لتلك احلال والشيطان خلق من الن

  وهذا ألن قلب اإلنسان وخلقه يتغري 

باملطاعم اليت يطعمها وهلذا حرم اهللا اخلبائث حىت قيل إنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري 
بطباع آكلها مايف طباعها وهذه العلة وما يقارهبا يدل عليه إمياء النيب صلى  ملا يف طباعها من البغي والعدوان فيورث

  اهللا عليه و سلم 
  وأما دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم ففاسد أيضا لوجوه 

  أحدها الوضوء املطلق يف لسان الشرع هو وضوء الصالة 
  ر الوجوب وثانيها أنه يلزم منه أن يكون األمر لالستحباب واألصل يف األم

وثالثها أنه ذكره يف سياق الصالة مبينا حكم الوضوء والصالة يف هذين النوعني والوضوء املقرون بالصالة هو 
  وضوءها ال غري 

  ورابعها أن جابر بن مسرة هو راوي احلديث ففهم منه وضوء الصالة وأوجبه وهو أعلم مبعىن ما مسع 
   وهذه الوجود مع غريها كما يقال يف مس الذكر

وخامسها أنه فرق بينه وبني حلم الغنم ناهيا عن الوضوء من حلم الغنم أو خمريا بني الوضوء وتركه وقد اجتمع الناس 



على استحباب غيل الفم واليد من حلممن الغنم وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بات ويف يده غمر ومل 
  يغسله فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه 

ذن يف ترك غسل اليد والفمن من حلم الغنم وهو يلزم من ترك ذلك قال أصحابنا ما كان من املأكوالت له فكيف يأ
رائحة أو زهومة وحنو ذلك فيستحب غسل اليد والفم منه وأما ما ليس له شيء من ذلك كاخلبز والثمر فإن شاء 

  غسل وإن شاء ترك 

ا فرق بينهما وكون اإلبل خمتصة بزيادة زهومة ودسومة وسادسها أنه لو كان املراد بع غسل اليدين والفم مل
  اليوجب اختاصها باألمر فإنه صلى اهللا عليه و سلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دمسا 

وسابعها أنه سيأيت أنه أمر بالوضوء من لنب اإلبل ومعلوم أن دمسها دون دسم حلم الغنم فكيف يكون املراد به غيل 
على االستحباب فبعيد ألنه أمر واألمر لإلجياب وألنه ذكر احلكم يف جواب السائل واحلكم يف اليد والغم وأما محله 

مثل هذا اليفهم منه إال اإلجياب كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر وألنه فرق بينه وبني حلم الغنم والنهي 
جيالب ليحصل الفربق وألنه اثبت بذلك يف حلم الغنم إمنا أفاد نفي األجياب فيجب أن يكون يف حلم األبل مفيدا لإل

صفة يف اإلبل تقتضي الوضوء واألصل يف األسباب املتقتضية للوضوء أن تكون موجبة وألن استحباب الوضوء من 
حلم االبل دون الغنم إحداث قول ثالث خارج عن قويل العلماء وإلن قاله قائل وعلل ذلك باخلروج من اخلالف 

صلح أن تكون علة لنفس احلكم والشارع فرق بينهما تفريقا يوجب اختصاص أحدمها وهذه علة اجتهادية ليست ت
باحلكم ملعىن اختالف العلماء وذلك املعىن أن يوجب الوضوء أو ال يوجبه أو ال يقتضيه مث مل يسلم اختصاص اإلبل 

بينهما وبني غريمها ومل دون غريها من األنعام بوصف يستحب معه الوضوء بطلب مجيع أدلتهم يف املسألة من اجلمع 
يبق حينئذ دليل يوجب صرف األمر عن الوجوب ويقال إن جاز أن خيتص باستحباب الوضوء جاز أن خيتص 

بوجوبه وهو املعقول من الكالم فال وجه للعدول عنه مث اجلواب عن مجيع هذه األسئلة أهنا احتماالت مرجوحة 
ع دليل قوي أقوى من تلك الداللة يوجب الصرف عن الظاهر وتأويالت بعيدة ال جيوز محل الكالم عليها إال م

واملصري إىل الباطن وليس يف عدم نقض الوضوء بلحوم دليل يقارب تلك الداللة فضال عن أن يكون أقوى منها 
  وإمنا هو استصحاب حال وقياس طردي حيسن اتباعها عند عدم 

حلديث الصريح الصحيح وينقض الوضوء بالقهقهة مع أهنا الداللة بالكلية ولقد تعجب اإلمام أمحد مبن خيالف هذا ا
أبعد شيء عن العقول واألصول وحديثها من أوهى املراسيل ويترك العمل هبذا أو يعمل حبديث مس الذكر مع 

تعارض األحاديث فيه وأن أحاديث النقض ليست مثل هذه األحاديث يف الصحة والظن فمن خيالفه من العلماء أهنم 
أو مل يبلغهم من وجه يصح عندهم فلم تقم عليهم به احلجة وكذلك يف انتقاض وضوء اجلاهل به مل يستمعوه 

  روايتان 
  إحدامها ينتقض وضوء العامل واجلاهل كسائر النواقض 

والثانية الينتقض وضوء اجلاهل وال يعيد ما صلى بعد أكله بوضوئه املتقدم قال اخلالل ورعلى هذا استقر قول أيب 
 هذا ألن هذا خرب واحد ورد يف شيء خيالف القياس فعذر اجلاهل به كما يعذر يف اجلهل بالزنا وشرب عبد اهللا يف

  اخلمر احلديث العهد باإلسالم والناشىء ببادية 
خبالف الوضوء من اخلارج من السبيلني فإن املراد هنا هو من مل يسمح احلديث من العامة وحنوهم فأما إن كان قد 

يعيد وعنه اليعيد إذا تركه على التأويل وطالت املدة وعنه إذا طالت املدة وفحشت مثل عشر  بلغه احلديث فعنه



سنني مل يعد خبالف ما إذا كانت قصرية ومل يفرق بني العامل واجلاهل فإن علم هذا قد انتشر يعم طرد هذا أن من 
يه إعادة ما كان صالة وقيل عنه كان اليرى النقض خبروج النجاسات أو مبس الذكر مث رآه بعد ذلك ال جيب عل

اليعيد إذا تركه متأوال حبال وكذلك من كان صلى بتقليد عامل وشبه ذلك ألن هؤالء معذورون وكذلك يقال فيمن 
أخل ببعض أركان الصالة أو شرائطها املختلفة فيها لعدم العلم بذلك حيث يعذر به اجتهاد أو تقليد وحنوه مث علم 

  املخالفني مثل من ترك الطمأنينة يف الصالة أو مسح على اخلفني أكثر من امليقات الشرعي فأما من حيكم خبطئه من 

تقليدا حلديث عمر فإن يعيد نص عليه لكونه قد خالف حديثا صحيحا ال معارض له من جنسه خبالف ما اختلف 
  فيه من الصحابة وال نص عليه 

  فصل

  روايتان ويف الوضوء من ألباهنا إذا قلنا يتوضأ من حلمها 
إحدامها ينقض الوضوء ملا روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

توضأ من ألبان اإلبل وال توضأ من ألبان الغنم وعن أسيد بن حضري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل عن 
  بان الغنم فقال التتوضأ من ألباهنا روامها أمحد وابن ماجة ألبان اإلبل فقال توضأ من ألباهنا وسئل عن أل

  وعن الرباء بن عازب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال توضأ من حلوم اإلبل وألباهنا رواه الشالنجي بإسناد جيد 
وألباهنا وفيه وروى أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتوضأء من حلوم اإلبل 

  جهالة 

والثانية ال ينقض اختارها كثري من أصحابنا ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال متضمضوا من اللنب فإن 
  له دمسا رواه ابن ماجة وهذا يفيد االكتفاء باملضمضة يف كل لنب وأن األمر هبا استحباب 

لبان اإلبل فشرب فقيل له أال تتوضأ فقال ال أباليه بالة إمسح وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه أتى بلنب من أ
يسمح لك ورواه سعيد وأمر النيب األعراب الذين قدموا املدينة أن يشربوا من أبوال اإلبل وألباهنا مع كوهنم حديثي 

  عهد جباهلية ومل يأمرهم بالوضوء وحديث أسيد فيه احلجاج بن أرطأة وهو ضعيف 
عمر فيه ببقية وهو ضعيف وقول أمحد واسحاق فيه حديثان صحيحان يدل على ضعف ما وحديث عبد اهللا بن 

سوامها وليس فيهما اللنب وميكن اجلواب عن هذا كله أما املضمضة من اللنب فال ينفي وجوب غريه وذلك ألن 
بغسل اليد عند  املضمضة مأمور هبا عند الشرب إلزالة الدسم والوضوء إمنا جيب عند القيام إىل الصالة كاألمر

القيام من نوم الليل واألمر باالستنشاق يف الوضوء ألن ذلك لسبب وهذا لسبب وهذا ألن اللنب كاللحم واللحم 
تغسل منه اليد والفم وال ينفي ذلك وجوب الوضوء منها والنجاسة اخلارجة يغسل موضعها وال مينع ذلك وجوب 

  عنه مل تبلغه السنة يف ذلك بالغا تقوم عليه الوضوء منها وأما حديث ابن عباس فهو رضي اهللا 

به احلجة كما يبلغ عليا خرب بروع بنت واشق ومل يبلغ ابن عمر رضي اهللا عنهما خرب الذي وقصته راحلته ومل يبلغ 
  ابن عباس رضي اهللا عنهما أحاديث املتعة والصرف وأشباه ذلك كثرية 

يث الوضوء بعد ذلك ألن أكثر رواهتا مثل عبد اهللا بن عمر وأما حديث األعرايب فقد كان يف أول اهلجرة وأحاد
إال يف آخر حياته وقول أمحد واسحاق إمنا أرادا بقوهلما حديثان صحيحان  -وجابر بن مسرة مل يصحبا النيب ص 



على طريق أهل احلديث واصطالحهم وأما احلسن فإهنم اليسمونه صحيحا مع وجوب العمل به وهذا كثري يف كالم 
يضعف احلديث مث يعمل به يريد أنه ضعيف عن درجة الصحيح ومع هذا فروايه مقارب وليس معارض فيجب أمحد 

العمل به وهو احلسن وهلذا يضعف احلديث بأنه مرسل مع أنه يعمل بأكثر املراسيل وأما بقية فثقة أخرج له مسلم 
إن اللنب متحلل من اللحم فوجب أن يعطى وهو جليل إال أنه يدلس عن رجال جمهولني والقياس يوافق هذه الرواية ف

  حكمه كما أعطى 

حكه يف التطهري والتنجيس ولو قيل إن البول كذلك مل يستبعد ألن اللنب مأكول معتاد خبالف البول وحنوه وإمنا قال 
البد له أصحابنا إن البول والعرق والشعر الينقض ولو فرضنا أن العلة اليت أوجبت النقض باللحم مل خيلص لنا فإنه 

  من سبب واللنب يشارك اللحم يف عامة أحكامه 
ويف النقض باألجزاء اليت التسمى حلما كالكبد والطحال والسنام والكرش واملصري واجللد وجهان وقيل فيها 

  روايتان 
ا لكن الظاهر أهنما خمرجتان من أصحابنا فمنهنم يطلقهما ومنهم من يبنيهما على اللنب إحدامها التنقض وإن قلن

  بالنقض يف اللحم واللنب إذ ال نص فيه قوي وال ضعيف والقياس اليقتضيه 
والثانية تنقض سواء إن قلنا ينتقض اللنب أوال ألن إطالق اللحم يف احليوان يدخل يف مجيع أجزائه وإمنا يذكر اللحم 

نب وقد جاء فيه احلديث خاصة ألنه أغلب األجزاء وهلذا دخلت يف مطلق اسم اخلنزير وألهنا أوىل بالبعض من الل
وألنه ملا ذكر اللحم واللنب علم أنه أراد سائر األجزاءوألهنا جزء من اجلزور فنقضت كاللحم وقياس الشبه اليفتقر 

إىل هاتني العلتني يف األصل فإن املشاهبة بني اللحم والكب والسنام من أبني االشباه وهلذا اشتركا يف التحليل 
سة والدسومة والزهومة وقوهلم احلكم بعيد إن أريد به هنا جمرد امتحان وابتالء فال يصح والتحرمي والطهارة والنجا

إىل التعليل وإن أريد به إنا حنن مل نعتقد العلة فهذا مسلم ملن ادعاه لنفسه لكن المينع صحة  -بعد إشارة النيب ص 
ء الشارع حيث ذكر أن اإلبل حني خلقت من جن قياس الشبه مع أننا أومأنا إىل التعليل فيما تقدم مبا فهمناه من إميا

وأهنا شياطني فأكل حلمها يورث ضربا من طباعها ونوعا من أحواهلا والوضوء يزيل ذلك األثر وهذا يشترك فيه 
  اللحم وغريه من األجزاء ولعله 

من تأثري النار اليت خلقت واهللا أعلم كان قد شرع الوضوء مما مست النار إما إجيابا وإما استحبابا باملاء ملا تكتسبه 
منها الشياطيني لكن أثر النار عارض يزول وال يبقي مع اإلنسان خبالف اللحم فإن تأثريه عن طبيعة وخليقة فيه 

  فيحتاج إىل شيء يزيله فكذلك صار هنا واجبا دون ذلك 
  ويف انتقاض الوضوء باللحوم احملرمة روايتان 

وخص أبو بكر النقض به لتغليط حترميه وعمم غريه يف مجيع اللحوم  إحدامها تنقض نص عليها يف حلم اخلنزيز
  واحملرمات ألنه أوىل بالنقض من حلوم اإلبل 

والثانية التنقض حكاها مجاعة من أصحابنا واختارها كثري منهم إذ ال نص فيه وليس القياس بالبني حىت تقاس على 
لوضوء من سائر املطاعم مباحا وحمرمها فليس بواجب وال املنصوص وكذلك الينقص مبا حيرم من غري اللحوم وأما ا

مستحب لكن يستحب غسل اليد والفم من الطعام كما يذكر إن شاء اهللا يف موضعه إال ما مسته النار ففي 
  استحباب الوضوء منه وجهان 

ت النار رواه يقول توضأوا مما مس -أحدمها يستحب ملا روى أبو هرزيرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا ص 



اجلماعة إال البخاري ورواه مسلم من حديث عائشة وزيد بن ثابت مث نسخ الوجوب منه أو صرف عن الوجوب ملا 
  روى ابن عباس وعمرو بن أيب 

أمية وميمونة رضي اهللا عنهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ متفق عليها وقوله 
  الغنم  والتتوضؤا من حلوم

وعن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام خيرب حىت إذا كنا بالصهباء وهي من 
أدىن خيرب صلى بنا العصر مث دعا باألطعمة فلم يؤت إال بسويق فأكلنا وشربنا مث قام إىل املغرب فمضمض 

ري ويدل على أن ذلك هو الناسخ فعل اخللفاء الراشدين ومضمضنا مث صلى بنا املغرب ومل يتوضأ رواه أمحد والبخا
فإهنم كانوا ال يتوضأون مما غريت النار وإذا اختلفت األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نظرنا إىل ما عمل به 
ابة اخللفاء الراشدون فإهنم أعلم بتأويلها وناسخها وإذا زال الوجوب بقي اإلستحباب السيما وقد ذهب خلق الصح

  والتابعني إىل وجوب الوضوء منها وقال رجال من التابعني 

  الوضوء منها هو الناسخ ففي الوضوء احتياط وخروج من اخلالف 
والوجه الثاين اليستحب ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يداوم على تركه أخريا وهو اليداوم على ترك 

با ألن أبا هريرة مسع األمر به وإمنا صحبه بعد فتح خيرب وحديث األفضل وأيضا فإن الوضوء منه قدميا مل يكن واج
سويد بن النعمان يف تركه كان يف خمرجه إىل خبري فعلم أنه كان يأمر به استحبابا ويفعله ويتركه أحيانا مث يترك 

  بالكلية بدليل عمل اخللفاء الراشدين 
  فصل 

يت وهو قوله وقول أيب احلسن التميمي وغريمها ملا كالم الشيخ رضي اهللا عنه يقتضي أن ال وضوء من غسل امل
روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس يف عليكم فيميتكم غسل 
إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رواه الدراقطين وإسناده جيد ومل يتكلم يف أحد 

خالد بن خملد القطواين وعمرو بن أيب عمرو ومها من رجال الصحيحني وألنه لو ميه مل ينتقض وضؤوه  منهم إال يف
  فكذلك إذا غسله وألنه آدمي 

فلم ينتقض كغسل احلي وغسل نفسه ومحلوا اآلثار يف املسألة على االستحباب واملنصوص عنه أن عليه الوضوء 
عليه الوضوء وهو أقل ما فيه وال بد منه وقال أرجو أن الجيب  وهو قول مجهور أصحابه قال أمحد من غسل ميتا

  الغسل وأما الوضوء فأقل ما فيه وكذلك قال يف مواضع أخر إنه ال بد من الوضوء 
روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل امليت بالوضوء وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء وقال ابن 

ومل ينقل عن غريهم يف تركه رخصة يؤيد ذلك أهنم اختلفوا يف وجوب االغتسال منه ومن عباس يكفي فيه الوضوء 
مل يوجبه انتهت رخصته إىل الوضوء وكان الوضوء منه شائعا بينهم مل ينقل عنهم اإلخالل به قال بكر بن عبد اهللا 

هللا عليه و سلم ممن بايع حتت املزين حدثين علقمة بن عبد اهللا قال غسل أباك أربعة من أصحاب رسول اهللا صلى ا
الشجرة فما زادوا على أن حسروا على أيديهم وجعلوا ثياهبم يف حجزهم فغسلوا مث توضؤوا مث خرجوا وأوصى أبو 

  بكر رضي اهللا عنه أن تغسله زوحته أمساء 



مها سعيد فغسلته مث أرسلت إىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل علي من غسل قالوا ال فتوضأت روا
  يف مسنده وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر باالغتسال منه كما نذكره إن شاء اهللا تعاىل يف موضعه 

فظاهره يوجب الغسل والوضوء الذي هو بعضه فإذا قام الدليل على عدم وجوب ما زاد على الوضوء بقي الوضوء 
فحوى اخلطاب فإذا ترك داللة املنطوف مل جيب أن نترك حباله أو يقال األمرا بالغسل أمر بالوضوء بطريق األوىل و

داللة فحواه وقول أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقل ما فيه الوضوء ويكفي فيه الوضوء دليل على أنه 
أقل ما يؤمر به واألمر لالجياب وألنه وضوء مشروع لسبب ماض فكان واجبا كالوضوء من مس الذكر ومن قال 

أن ال وضوء من القهقهة وال مامسته النار أو يقول وضوء متفق عليه أو مشروع من غري معارض وألنه هذا التزم 
وضوء عن سبب ماض يشرع له الغسل فكان واجبا كوضوء املغمى عليه واجملنون واملستحاضة وهذا ألن شرع 

أن يوجب الوضوء خبالف الغسل دليل على وقوة املقتضي للطهارة فإذا نزل إىل استحباب الغسل فال أقل من 
األسباب املستقبلة كغسل اإلحرام واجلمعة والعيدين فإن املراد هبا النظافة فقط وهذا القياس من أقوى األشتباه ملن 

تدبره وألن بدن امليت صار يف حكم الغرور بنفسه بدليل كراهة مسه والنظر إليه ال حلاجة وهو مظنة خلروج 
مس الذكر وال ينتقض مبسه من غري غسل ألن التعليل للنوع واجلواز فال النجاسات فجاز أن يوجب الوضوء ك

ينتقض بأمهات املسائل وألن ملس الناقض يفرق فيه بني ممسوس وممسوس فمس الفرج ينقض مطلقا ومس النساء 
إذا كان على وجه الشهوة ومس امليت إذا كان على وجه التغسيل له سواء مسه من وراء حائل أو باشره وهذا 

  أجود من تعليل من علله من أصحابنا بأن الغاسل ال يسلم غالبا من مس ذكره 

وأما حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما إن صح فمعناه واهللا أعلم حسبكم يف إزالة ما يتوهم من جناسته أن تغسلوا 
  أيديكم فإنه ليس بنجس وإمنا خيشى أن يكون قد خرج منه شيء أصاب اليد ويدل علي هذا شيئان 

  أحدمها أن ابن عباس هو رواوي احلديث وقد أفيت أن الذي يكفي منه الوضوء وهو أعلم مبعىن ما روى 
وثانيهما أن قوله حسبكم أن تغسلوا أيديكم أي محل على االستحباب كأن معناه يكفيكم يف االستحباب غسل 

الغتسال أيضا فيكون املعىن يكفيكم يف أيديكم وهو أيضا مما ال يقال به على ما ادعوه فإن الوضوء منه مشروع بل ا
  إزالة ما يتوهم من اخلبث واهللا أعلم 

وما ذكروه من األقيسه منعكس باستحباب الوضوء فإهنم مل يستحبوا الوضوء يف تيممه وال تغسيل احلي أو استحبوه 
وء جاء به الشرع هنا وجاءت به اآلثار فكل معىن اقتضى الفرق يف االستحباب حصل الفرق به االجياب ألنه وض

مطلقا وكان واجبا كالوضوء من مس الذكر وحلم اجلزور بل وأوكد من حيث أنه مل جيىء رخصة يف ترك الوضوء 
منه وال أثر يعارضه واهللا أعلم والغاسل هو الذي يقلبه ويباشره ويعني يف ذلك ولو مرة فأما من يصيب املاء فقط من 

  غري مالمسه للميت فليس بغاسل 

  فصل

تيقن الطهارة وشك يف احلدث أو تيقن احلدث وشك يف الطهارة فهو على ما يتقني منهما سواء كان يف الصالة ومن 
الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة  -أو خارج الصالة ملا روى عبداهللا بن زيد قال شكي إىل رسول اهللا ص 

  قال ال ينصرف حىت يسمع 



ال الترمذي وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و صوتا أو جيد رحيا أخرجه اجلماعة إ
سلم قال إن الشيطان يأيت أحدكم يف الصالة فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فريى أنه قد أحدث فال ينصرف حىت 

فليقل له كذبت  يسمع صوتا أو جيد رحيا رواه أمحد وأبو داود ولفظه إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له قد أحدثت
إال ما وجد رحيا بأنفه أو مسع صوتا بإذنه وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا 

وجد أحدكم يف بطنه شيئا عليه أخرج منه شيء أم ال فال خيرج من املسجد حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا رواه 
يسمع صوتا أو جيد رحيا ال يشك فيه فلما هناه عن قطع الصالة وعن مسلم والترمذي ورواه أمحد ولفظه حىت 

اخلروج من املسجد مع الشك دل على جواز بناء الصالة على طهارة مستصحبة مبنية على اليقني ولو كان جيب 
عليه الوضوء خارج الصالة جلاز له أو لوجب عليه يف الصالة كسائر النواقض وال فرق يف ذلك بني أن يتساوى 

ألمران عنده أو يغلب على ظنه أحدمها ملا ذكرنا من األحاديث وألن الظن إذا مل يكن له ضابط يف الشرع وليس ا
عليه إمارة شرعية أو عرضية مل يلتفت إليه كظن صدق أحد املتداعيني خبالف القبلة والوقت وألنه شك يف بقاء 

لبدن والبقعة بعد تيقن الطهارة قال ابن أيب موسى زاول طهارته فيبين على اليقني كما لو شك يف جناسة الثوب وا
  بعد أن ذكر ذلك إن خيل إليه إله أنه قد أحدث وهو يف 

الصالة مل يلتفت إليه ومل خيرج من الصالة وإن خيل إليه ذلك وهو يف غري الصالة فاألحوط له أن يتوضأ ويصلي 
األفضل له أن يتطهر ملا تردد ألن يف ذلك خروجا من  وهو كما قال فإنا وإن جوزنا له البناء على يقني الطهارة فإن

اختالف العلماء فإن منهم من ال جيوز له الدخول يف الصالة بطهارة مشكوكة وألن التجديد مع اليقني مستحب 
فمع الشك أوىل وألن عدم الطهارة فيها ريب وشبهة وليس يف االحتياط فيها مشقة وال فتح لباب الوسوسة فكان 

ا أفضل لقوله صلى اهللا عليه و سلم دع ما يريبك إىل ما اليريبك وقوله فمن ترك الشبهات فقد استربأ االحتياط هل
لعرضه ودينه خبالف الشك العارض يف الصالة فرن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد هنى عن اخلروج من أجله وألن 

هني عنه وقياس املذهب أن قطع الصالة فيه إبطاال للصالة بالريب والشبهة ومطاوعة الشيطان يف ذلك فلذلك 
  املفروضة لذلك حمرم ألجل هني النيب صلى اهللا عليه و سلم وألن إبطال الفرض بعد الشروع فيه غري جائز 

  فصل 
فإن تيقن الطهارة واحلدث وشك يف السابق منهما فهو على قسمني أحدمها إن تيقن أنه كان متطهرا أو أنه كان 

حاله قبلهما إن كان متطهرا فهو حمدث وإن كان حمدثا فهو متطهر ألن احلال قبلهما إن حمدثا فيبين على خالف 
  كان طهارة مثال فقد تيقن أنه وجد بعدها حدث وطهارة فزالت 

تلك الطهارة بيقني والطهارة الثانية جيوز أن تكون هي األوىل دامت واستمرت وجيوز أن تكون حدثت بعد احلدث 
  بالشك  واحلدث متيقن فال يزول

الثاين يتيقن أنه تطهر عن حدث وأنه أحدث بعد طهارة فإن كان قبل هاتني احلالتني متطهرا فهو اآلن متطهر وإن 
كان حمدثا فهو االن حمدث ألن الطهارة السابقة قد وجد بعدها حدث ناقض وذلك احلدث وجد بعد طهارة رافعة 

ن ال يدري هل كانت الطهارة بعد طهارة أو بعد حدث واألفضل بقاؤها فأما إن تيقن أنه تطهر وأنه أحدث لك
وذلك احلدث هل كان بعد طهارة أو بعد حدث فهذا كالقسم األول يكون على خالف حاله قبلهما ولو تيقن أنه 

ابتدأ الطهارة عن حدث وأنه كان أحدث واليدري أفعل ذلك وهو حمدث أو هو طاهر فهنا هو طاهر بكل حال 
  دث عن طهارة وأنه توضأ اليدري أجتديدا أم رفعا فهو حمدث بكل حال وكذلك لو تيقن أنه أح



  باب الغسل

الغسل مصدر غسل الثوب والبدن يغسله غسال والغسل بالضم اسم مصدر اغتسل يغتسل اغتساال وهلذا كان 
اجلمعة الغالب يف استعمال غسل امليت وغسل الثوب الفتح ألنك تريد الفعل املتعدي وتقول غسل اجلنابة وغسل 

بالضم ألنك تريد االغتسال وهو الفعل الالزم ولو فتحت على نية أنه يغسل بدنه للجنابة واجلمعة حسن أيضا 
  والغسل بالضم أيضا املاء الذي يغتسل به والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وحنوه 

  واالغسال على قسمني واجبة ومستحبه 
اب غسل اجلنابة وغسل احليض وغسل امليت وغسل اإلسالم يف املنصوص فأما فالواجبة أربعة أنواع وهلا ستة أسب

  غسل احليض وغسل امليت فيذكران يف باهبما 
وأما الكافر إذا أسلم فإنه جيب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء أجنب أو مل جينب وسواء اغتسل قبل 

  غتسل هذا منصوص اإلمام أمحد وقول عامة أصحابه اإلسالم من اجلنابة أو عند إرادة اإلسالم أو مل ي
وذكره أبو بكر يف التنبيه وقال يف غري التنبيه والجيب الغسل عليه بل يستحب إال أن يكون أصابته جنابة أو حيض 

  يف حال كفره فيحب 

املرأة الذمية  أن يغتسل غسل اجلنابة واحليض إذا أسلم سواء كان قد اغتسل يف حال كفره أوال وسواء أوجبناه على
أن تغتسل من احليض لزوجها أم ال ألن اخللق الكثري أسلموا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعاد إىل 
اإلسالم من إرتد يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه فلو أوجب اإلسالم غسال لنقل ذلك نقال متواترا وألن اإلسالم 

ن املعاصي ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النيب صلى اهللا عليه أحد التوبتني فلم يوجب غسال كالتوبة م
  و سلم أن يغتسل مباء وسدر رواه أمحد وأبو داود والسنائي والترمذي وقال حديث حسن 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن مثامة بن أثال أسلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذهبوا إىل حائط بين فالن 
ه أن يغتسل رواه أمحد وقال كان ذلك مشهورا بينهم وهلذا ملا أراد سعد بن زراره كيف تصنعون إذا دخلتم فمرو

  يف هذا األمر قاال نغتسل ونشهد شهادة احلق وإمنا 

نقل اآلحاد كما نقل غسل احليض والنفاس اآلحاد وذلك كاف مث لعل النقل ترك حني انتشر اإلسالم وقبل دخول 
لة واحدة واملوجب هو الكفر السابق بشرط اإلسالم كما أن املوجب هو خروج دم احليض بشرط اخللق الكثري مج

االنقطاع ألن الكافر شر من اجلنب يف كثري من األحكام وقد علل بعض أصحابنا بأن الكافر إذا أسلم الخيلو غالبا 
المينع ثبوت انعقاد سببه كنواقض من جنابة سابقة وغسله يف حال كفره اليصح وكونه غري خماطب بالغسل إذ ذاك 

الوضوء يف حق الصيب واجملنون والكافر ويستحب له أن يغتسل مباء وسدر كما يف احلديث وكما يستحب غسل 
امليت واحلائض وقيل جيب ذلك لظاهر األمر به وقال أمحد إذا أسلم يغسل ثيابه ويغتسل ويتطهر مباء وسدر ألن 

ت تطهريها ويستحب حلق شعره ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر رجال أسلم ثيابه مظنة مالقاة النجاسة فاستح
  فقال له ألق ويف لفظ أحلق عنك شعر الكفر واختنت رواه أبو داود 

وإذا أجنب الكافرمث أسلم مل جيب علسه سواء غسل اإلسالم علي املشهور ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ينقل 
كفار بغسل اجلنابة مع كثرة من أسلم من البالغني املتزوجحني وألنه قد وجب عليه الغسل عنه أنه أمر أحدا من ال

بالكفر الذي هو مظنة اجلنابة وغريها فلم جيب عليه باحلقيقة غسل آخر كالنوم مع احلدث والوطء مع اإلنزال 



  وعلى قول أيب بكر جيب الغسل كما تقدم 
  يخ رمحه اهللا تعاىل وأما غسل اجلنابة فهو قسمان كما ذكره الش

  مسألة

  واملوجب له شيئان خروج املين وهو املاء الدافق والتقاء اخلتانني 
واألصل فيه الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب فقوله تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون 

  النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا  وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا إىل قوله تعاىل أو المستم
  وقوله تعاىل وإن كنتم جنبا فاطهروا إىل قوله تعاىل أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا 

يقال رجل جنب ورجالن جنبان ورجال جنب ورمبا قيل أجناب وجنبون واللغة املشهورة أجنب ويقال جنب يقال 
تنب الصالة ومواضعها وما أشبهها من العبادات وجتتنبه املالئكة مسي بذلك ألن املاء جانب حمله ويقال ألنه جي

واجلنب اسم جيمع املنزل املاء والواطىء أيضا والسنة فسرت ذلك أما األول فقد تقدم حديث علي يف املذي 
لم الوضوء ويف املين الغسل وعن أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أيب طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

فقالت يا رسول اهللا إن اهللا ال يستحي من احلق هل على املرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت املاء 
  متفق عليه وسواء خرج املين من يقظة أو نوم عن تفكر أو نظر أو مس أو غري ذلك 
الدافق إذا خرج بشهوة وماء وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنن واجتمعت عليه األمة واملين هو املاء 

  الرجل أبيض غليظ يشبه رائحة طلع النخل ورائحة العجني ومين املرأة أصفر رقيق فإن خرج بغري دفق 

وشهوة مثل أن خيرج ملرض أو إبرادة فال غسل فيه يف املسهور من نصه ومذهبه ألن علي بن أيب طالب رضي اهللا 
ى اهللا عليه و سلم فقال إذا حذفت املاء فاغتسل من اجلنابة وإذا مل عنه قال كنت رجال مذاء فسألت رسول اهللا صل

  تكن حاذفا فال تغتسل رواه أمحد 
ويف رواية ألمحد وأيب داود فإذا رأيت املذي فاعترب احلذف والفضخ وهو خروجه بقوة وشدة وعجلة كما خترج 

  احلصاة من بني يدي احلاذف والنواة من بني جمرى الفاضح 
 سننه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وجماهد وعطاء قالوا دخلت أم سليم على رسول اهللا صلى اهللا وروى سعيد يف

عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا املرأة ترى يف منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل قال هل جتد شهوة 
العمومات مثل قوله املاء من املاء  قالت لعله قال وهل ترى بلال قالت لعله قال فلتغتسل وهذا تفسري ما جاء من

وقوله إذا رأت املين فلتغتسل وبني أنه ليس مبين لفساده واستحالته أو وإن كان منيا لكان لفساده خرج عن حكمه 
  ألنه خارج يوجب الغسل فإذا تغري عن صفة 

ية له يوجب الغسل الصحة والسالمة مل يوجب كدم االستحاضة مع دم احليض وذكر القاضي يف اجلامع رواية ثان
على أي صفة خرج بشهوة أو بغري شهوة للعمومات فيه وأخذها من نصه على أن من جامع مث اغتسل مث أنزل فعليه 

  الغسل مع أن ظاهر حاله أنه خيرج بغري شهوة 

  فصل



يعلم مين هو أم إذا احتلم ومل ير املاء فال غسل عليه وإن استيقظ فرأى املاء فعليه الغسل وإن استيقظ فرأى بلال ال 
مذي فإن ذكر احتالما لزمه الغسل سواء تقدم نومه بفكر أو مسيس أم ال ألن هناك سببا قريبا يضاف احلكم إليه 
وإن مل يذكر احتالما لزمه أيضا الغسل إال أن يتقدمه بفكر أو نظر أو ملس أو تكون به إبرادة فال غسل عليه وعنه 

ه جيوز أن يكون منيا وأن يكون مذيا وهو طاهر بيقني فال تزول طهارته ما يدل على أن ال غسل عليه مطلقا ألن
  بالشك 

والصحيح األول ملا روت عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل عن الرجل جيد البلل وال 
ه أمحد وأبو داود وابن يذكر احتالما قال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم وال جيد البلل قال ال غسل عليه روا

  ماجة واحتج به أمحد وألن هذا املاء ال بد خلروجه من 

سبب وليس هناك سبب ظاهر إال االحتالم واملاء الذي خيرج باالحتالم يف الغالب إمنا هو املين فاحلقت هذه الصورة 
و إبردة أضفناه إليه وجعلناه اجملهولة باألعم األغلب وهلذا إذا كان هناك سبب ظاهر يضاف إيه مثل ملس أو تفكري أ

مذيا ألن األصل عدم ما سواه ومن رأى يف ثوبه الذي ال ينام فيه غريه منيا لزمه الغسل ويعيد ما صلى بعد آخر 
نومة نامها فيه إال أن يعلم أنه قبلها فيعيد من آخر نومة ميكن أنه منها وإن كان الرائي لذلك صبيا لزمه الغسل إن 

لبلوغ وهو استكمال ثنيت عشرة سنة أو عشر سنني أو تسع سنني على اختالف الوجوه الثالثة كان سنه ممن ميكن ا
فأما إن وجد اثنان منيا يف ثوب ناما فيه فال غسل على واحد منهما يف املشهور وكذلك كل اثنني تيقن احلدث من 

ه كما لو قال أحدمها إن كان هذا أحدمها ال بعينه ألن كل واحد منهما مكلف باعتبار نفسه ومل يتحقق زوال طهارت
الطائر غرابا فزوجيت طالق وقال اآلخر إن مل يكن غرابا فزوجيت طالق وطار ومل يعلم ما هو كن ال يأمث أحدمها 

صاحبه وعنه تلزمهما مجيعا الطهارة ألهنما تيقنا حدث أحدمها وليس يف أمرمها بالغسل كثري مشقة فإن أحس بانتقال 
  أمسك ذكره فلم خيرج وجب الغسل يف املشهور من الروايتني املين عند الشهوة ف

ويف األخرى ال جيب ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا حذفت وفضخت ومل يوجد ذلك وألنه ما مل خيرج فهو 
  يف حكم الباطن فلم جيب 

انعقد وأخذ يف الدفق واخلروج بتنقله فيه طهارة كالريح املتنقلة من املعدة إىل قريب املخرج ووجه األول أنه مين 
فأشبه ما لو خرج من االقلف املرتتق إىل ما بني القلفة واحلشفة كاملرأة إذا أنزلت ومل خيرج إىل ظاهر فرجها وألن 

االنتقال مظنة اإلنزا واخلروج فأوجب الغسل كالتقاء اخلتانني وأوىل منه ألن االنتقال ال يتخلف عنه اخلروج بل ال 
وال يعود إىل حمله ومعىن احلديث إذا أخذت يف احلذف والفضخ ألنه إذا ظهر بعد ذلك وجب بد أن خيرج بل 

الغسل إمجاعا وال حذف وال فضخ هذا خيالف الريح املترددة فإنه ال بد من ظهوره خبالف الريح فإهنا قد تعود إىل 
يغتسل قبل البول أو بعده ألنه مين  حملها فإن قلنا ال جيب الغسل فإذا خرج لزمه الغسل سواء كان قد اغتسل أو مل

انتقل بشهوة وخرج فال بد أن يوجب الغسل كما لو خرج عقيب االنتقال خبالف الذي ينتقل بال شهوة وإذا قلنا 
جيب الغسل فاغتسل مث خرج منه فهو كما لو اغتسل ملين خرج بعضه مث خرج باقيه واملشهور عنه أنه ال يوجب 

نا من جيعله رواية واحدة ملا روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن اجلنب خيرج منه غسال ثانيا حىت أن من أصحاب
املين بعد الغسل قال يتوضأ وكذلك ذكره اإلمام أمحد عن علي وألنه مين واحد فال يوجب غسلني كما لو ظهر 

لو خرج إلبردة أو وألن املوجب هو املين املقترن بالشهوة وهو واحد وألن الثاين خارج عن غري شهوة فأشبه ما 



مرض وهذا تعليل اإلمام أمحد فقال ال غسل فيه ألن الشهوة ماضية وإمنا هو حدث ليس جبناية أرجو أن جيزئه 
  الوضوء ألنه خارج من السبيل وعنه أنه يوجب الغسل ثانيا ألنه مين انتقل لشهوة 

اغتسل وإن خرج بعده مل يغتسل فأوجب الغسل كاألول وكما لو خرج عقيب انتقاله وعنه إن خرج قبل البول 
ألن ذلك يروى عن علي وقد ضعفه اإلمام أمحد وألن ما قبل البول هو بقية املين األول وقد انتقل بشهوة وما بعد 

البول جيوز أن يكون بقية األول وجيوز أن يكون غريه خرج إلبردة أو مرض وهو األظهر ألن البول يدفع بقايا املين 
رج البول وبينهما حاجز رقيق فينعصر خمرج املين حتت خمرج البول فيخرج ما فيه والوجوب ألن خمرج املين حتت خم

ال يثبت بالشك وعلى هذا التعليل فال يصح خمرج هذه الرواية إىل املنتقل فإنه ال بد من خروجه قبل البول أو بعده 
كاخلارج إىل باطن القلفة خبالف ما مل وميكن تعليله بأن ما خرج قبل البول يكون انتقاله إىل الذكر بدفق وشهوة 

خيرج إال بعد البول فإنه حني انتقل إىل الذكر كان بغري شهوة فأشبه اخلارج عن إبردة أو مرض وقد روى عنه 
عكس هذه الرواية ألن ما بعد البول مين جديد خبالف ما قبله فإنه بقية األول فأما إن وجد سبب اخلروج ومل خيرج 

  فقسمان 
ه حيتلم مث ينزل بعد االنتباه فيجب عليه الغسل نص عليه لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ وإن خرج أحدمها أن

بغري شهوة ثبتنا وجوبه حني االحتالم على املشهور ألنه حينئذ انتقل بعد االنتباه وسكون الشهوة وقبل اخلروج كان 
  خروجه جانبا ومل يعلم وعلى قولنا ال جيب إال باخلروج يكون جنبا من حني 

والثاين أن جيامع وال ينزل فيغتسل مث ينزل بعد ذلك فيجب عليه الغسل نص عليه وهو على الطريقة املشهورة 
ألصحابنا حممول على ما إذا وجدت شهوة بعد الوطء حني األنزال او قبله فيكون املىن قد انتقل هبا وشهوة اجلماع 

تقل إذا خرج بعد انتقاله على ما تقدم وحتقيق هذه الطريقة أنه قد قصرت عنه فأما إذا مل تتجدد شهوة فهو كاملين املن
نص يف رواية أخرى يف هذه أنه إن خرج قبل البول يغتسل وإال فال وهذا يبني أنه ال فرق عنده يف املين اخلارج بعد 

ر أصحابنا الغسل بني أن يكون مجاع أو بعد إنزال وكالمه يف هذه املواضع وتعليله يقتضي ذلك وهو قول مجهو
ومنهم من أوجبه مطلقا فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرر الوجوب فيما إذا خرج بعد انتقاله أو بعد وطئه ألنه مىن تام 
قد خرج وانتقل بشهوة دون ما إذا خرج بعضه مث خرجت بقيته حيث كان الثاين جزاء من األول وعلى هذا يكون 

واحد من الوطء واالنزال سبب وميكن على هذا أن يقال يف املين  كل واحد من االنتقال واخلروج سببا كما أن كل
اخلارج بعد االنتباه هو املوجب ألنه مل حيبس خبالف من أمسك ذكره فأما الوضوء من اخلارج يف مجيع هذه الصور 

  فال بد منه ألنه خارج من السبيل 
  فصل 

هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما التقاء اخلتانني فيوجب الغسل وهو كاإلمجاع ملا روى أبو 
  قال إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وملسلم وإن مل ينزل 

وعن أيب موسى األشعري قال اختلف يف ذلك رهط من املهاجرين واألنصار فقال األنصاريون ال جيب الغسل إال 
هاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال فقلت أنا أشفيكم فقمت فأستأذنت على من الدفق أو من املاء وقال امل

عائشة فأذنت يل فقلت هلا إين أريد أن أسألك عن شيء وإين استحييك فقالت ال تستحيي أن تسألين عما كنت 
ا اجلس سائال عنه أمك قلت فما يوجب الغسل قالت عى اخلبري سقطت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ



  بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتانان فقد وجب الغسل رواه أمحد ومسلم يعين رجليها وشفريها 
وما روى من الرخصة يف ذلك مثل ما رواه زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقال أرأيت إذا 

وضأ للصالة ويغسل ذكره وقال عثمان مسعته جامع الرجل امرأته فلم مين فقال عثمان رضي اهللا عنه يتوضأ كما يت
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فسألت عن ذلك علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه والزبري بن العوام 

  وطلحة بن عبد اهللا وأيب بن كعب فأمروه بذلك متفق عليه 
لون املاء من املاء رخصة كان رسول اهللا وهذا لفظ البخاري فإنه منسوخ قال أيب بن كعب إن الفتيا اليت كانوا يقو

صلى اهللا عليه و سلم رخص فيها يف أول اإلسالم مث أمر باالغتسال بعدها رواه أمحد وأبو داود والترمذي ولفظه 
  إمنا كان املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم مث هني عنها قال الترمذي حديث حسن صحيح 

ثابت عن الرجل جيامع أهله مث يكسل وال ينزل قال يغتسل قال قلت فإن أيب وعن حممود بن لبيد أنه سأل زيد بن 
  بن كعب كان يقول غسل عليه قال زيد إن أبيا قد نزع عن ذلك قبل أن ميوت رواه أمحد 

وحكاه أمحد عن عثمان والصحابة املسمني معه العود إىل القول بالغسل وعن الزهري قال سألت عروة عن الذي 
ل فقال حدثتين عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك وال يغتسل وذلك قبل فتح مكة جيامع وال ينز

مث اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل رواه الدارقطين ومعىن التقاء اخلتانني تغيب احلشفة يف الفرج سواء كانا 
اليت يف أعلى الفرج كعرف الديك وحمل الوطء  خمتونني أو ا وذلك حيصل بتحاذي اخلتانني ألن ختان املرأة يف اجللدة

هو خمرج احليض واملين والولد يف أسفل الفرج فإذا غابت احلشفة فيه حتاذى اخلتانان فيقال التقيا ولو التزق اخلتان 
باخلتان من غري إيالج فال غسل وكذلك قال صلى اهللا عليه و سلم إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل رواه 

  قال حديث حسن صحيح وكىن عن تغييب احلشفة مبس اخلتان اخلتان ألنه حيصل الترمذي و

معه غالبا ولو غيب احلشفة من وراء حائل وجب الغسل يف أحد الوجهني وإذا قطع ذكره فأوجل من الباقي مبقدار 
ا جامع فقال احلشفة وجب الغسل وتعلقت به أحكام الوطء من التحليل واملهر وغري ذلك وإال فال فأما اخلصي إذ

أمحد يف خصي وجمبوب جامع امرأته ال غسل عليه ألنه قد ذهب قضيبه فإن أنزل فعليه الغسل وقال أيضا إذا كان 
له ما يصل به وجب عليه الغسل وإال إذا أنزل قيل امرأته قال إذا أنزلت قال أصحابنا إذا كان قد بقي من ذكره ما 

عليه الغسل وعليها بإيالجه وإال مل جيب إال باإلنزال للماء وإن مل يلزمها يصل به إىل املرأة وهو مقدار احلشفة وجب 
خيلق منه اإلنسان وسواء أوجل يف فرج ذكر أو أنثى يف حيوان ناطق أو هبيمة حي أو ميت سواء يف ذلك الفاعل 

 الغالب ألن اإلقدام واملفعول به ألنه وطء يف فرج أصل فأشبه فرج املرأة وألنه مظنة اإلنزال وإن مل يكن يشتهى يف
على ما ال يشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة وكذلك لو استدخلت املرأة ذكر ميت أو هبيمة وسواء يف ذلك 

اليقظان والنائم والطائع واملكره ألن موجبات الطهارة ال يعترب فيها القصد بدليل احتالم النائم وسبق احلدث وال بد 
نثى املشكل أو وطىء يف قبله فال غسل عليهما الحتمال أن يكون أوجل خبلقة أن يكون الفرج أصليا فلو وطأ اخل

زائدة أو أوجل يف خلقة رائدة منه وكذلك لو أوجل كل واحد من اخلنثيني ذكره يف قبل اآلخر لكن لو وطأ ووطىء 
ري إذا جامع يف قبله لزمه الغسل ولزم أحد األخرين ال بعينه كما تقدم يف مس الذكر وجيب الغسل على الصغ

والصغرية إذا جومعت مبعىن أنه اليبقى جنبا نص عليه وأنكر قول من مل يوجبه وفسره القاضي ومجاعة من أصحابنا 
بتوقف جمزىء العبادات عليه ووجوبه إذا بلغ يوجب الغسل كما يوجب العدة مث الصغرية مثل الكبرية يف إجياب 

  العدة 



ا بالصالة فكذلك أمرها باالغتسال فإنه من لوازمه وجيب الغسل من فكذلك يف إجياب الغسل وألنا نوجب أمره
اإليالج على العامل واجلاهل فلو مكث زمانا ال يغتسل من الوطء ومل يعلم أن الغسل عليه فإنه حيتاط يف الصالة فيعيد 

فيه اخلالف نص عليه حىت يتيقن براءة ذمته نص عليه ألن هذا مما استفاضت به اآلثار فلم يعذر به اجلاهل ومل يسغ 
خبالف ما قلناه يف حلوم اإلبل على إحدى الروايتني فإن تلك السنة ليست يف الشهرة كهذه وقد قيل إمنا قال هذا يف 

العامي الذي مل يقلد ونصه خبالف هذا وإمنا وجب إعادة كل صالة إذا شك يف طهارهتا ألنه قد تيقن الوجوب 
نه من الصالة والطواف ومس املصحف وقراءة القرآن وجيب الغسل إذا بلغ وشك يف األداء اجملزىء فال جيوز متك

  ومل يكن اغتسل ويغسل إذا مات شهيدا وال خالف يف هذا كله 

  فصل

  فأما األغتسال املستحبة فهي نوعان 
وهو غسل أحدمها ما يقصد به النظافة ألجل اجتماع الناس يف الصالة املشروع هلا االجتماع العام يف جمامع املناسك 

اجلمعة والعيدين والكسوف واالستسقاء واالغتسال لإلحرام ولدخول مكة واملدينة وللوقوف بعرفه واملبيت مبزدلفة 
  ولرمي اجلمار كل يوم وللطواف بالبيت وهذه تذكر إن شاء اهللا تعاىل يف موضعها 

غسل امليت وغسل اجملنون النوع الثاين ما يشرع ألسباب ماضية وهو غسل املستحاضة لكل صالة والغسل من 
  واملغمى عليه إذا أفاق من غري احتالم والغسل من احلجامة 

فأما املستحاضة فيذكر يف موضعه وأما االغتسال من غسل امليت فهو مستحب يف املشهور وقال القاضي يف اجلامع 
  الكبري وابن عقيل ال جيب 

كالم أمحد يقتضي ذلك وعنه أنه جيب من غسل وال يستحب من غسل املسلم ألن احلديث ال يثبت فيه فظاهر 
امليت الكافر ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر عليا أن يواري أبا طالب فواراه فلما رجع قال اغتسل رواه أمحد 

  وغريه 
وقد ذكرنا يف نواقض الوضوء قوله ليس عليكم يف ميتكم غسل إذا غسلتموه فإنه ليس بنحس وروي عن ابن 

ئل عن الذي يغسل امليت أيغتسل قال وإن كان صاحبكم جنسا وفاغتسلوا منه عن ابن عباس رضي مسعود أنه س
اهللا عنهما أنه سئل عن الذي يغسل امليت أيغتسل فقال أجنس هو وعن عائشة قالت أأجناس موتاكم رواهن سعيد 

جيب الغسل على احلي من فموجب هذا التعليل وجوبه من الكافر ألنه جنس باملوت وال يطهر بالغسل فعلى هذا 
غسل الكافر قاله القاضي وقال ابن عقيل ال جيب األول اختيار أصحابنا ملا روى ابن اسحاق قال وقد كنت حفظت 

من كثري من علمائنا باملدينة أن حممد بن عمرو بن حزم كان يروي عن املغرية بن شعبة أحاديث منها أنه حدثه أنه 
  سلم قال من غسل ميتا فليغتسل رواه أمحد مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ رواه 
  أمحد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وإسناده شرط مسلم 

ضية وهو من أراد محله يتوضأ يعين للصالة عليه وروي من وجوه أخرى قال أبو حفص أي ما شرع ألسباب ما
وعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يغتسل من أربع من اجلمعة واجلنابة واحلجامة 

وغسل امليت رواه أمحد وأبو داود ولفظه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يغتسل وهو شرط مسلم وتضعيف 



لبعض هذه األحاديث إما ألنه مل يبلغهم حني التضعيف إال من وجوه ضعيفه أو بناء على قاعدة  اإلمام أمحد وغريه
احلديث دون ما حيتج به الفقهاء كما تقدم وذهب أبو إسحاق اجلوزجاين إىل وجوبه ملا ذكرنا وهو معدود من 

  أصحاب أمحد واملذهب أن األمر فيه على االستحباب ملا تقدم عن 

 مسألة نقض الوضوء به وألنه لو كان واجبا مع كثرة وقوعه لنقل نقال عاما ومل خيف على أكابر الصحابة هنا ويف
الصحابة مع أن عائشة هي ممن يروى االغتسال منه وتفيت بعدم وجوبه وكذلك األمر يف حديث علي املتقدم هو 

بعدم النجاسة يفيد غسل ما يصيب  استحباب ال سيما والروايات الصحيحة أنه أمره ملواراته دون تغسيله وتعليلهم
الغاسل منه لو كان جنسا دون بقية البدن وأما االغتسال من احلجامة فمستحب يف إحدى الروايتني ملا تقدم ولفعل 
  علي ويف األخرى ال يستحب واختارها القاضي وغريه ألن القياس ال يقتضيه كالرعاف والفصاد وحديثه مضعف 

ى عليه إذا فاقا فإن رأيا منيا وجب عليهما االغتسال وإن مل يريا بلال أصال ففي وجوب وأما اغتسال اجملنون واملغم
االغتسال روايتان إحدامها جيب ملا روت عائشة قالت ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أصلي الناس قلنا 

مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث  ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا قال ضعوا يل ماء يف املخضب قالت ففعلنا فاغتسل
أفاق فقال أصلى الناس قلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا قال ضعوا يل ماء يف املخضب قالت ففعلنا فاغتسل مث 

ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال أصلى الناس فقلنا ا هم ينتظرونك يا رسول اهللا وذكرت إرساله إىل أيب بكر 
اله الوجوب يف إحدى الروايتني يؤكد ذلك يف االغتسال أنه أفىت السائل عن اإلغتسال متفق عليه واألصل يف أفع

من التقالالء اخلانني بأن يفعل ذلك ويغتسل منه أفىت عامة الصحابة بقوهلا فعلت ذلك أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه 
   و سلم فاغتسلنا ال سيما وقد تكرر ذلك منه مع مشقته عليه فلو مل يكن واجبا

لتركه وألنه مظنة للجنابة غالبا فأقيم مقام احلقيقة كالنوم مع احلدث والوطء مع اإلنزال قال اإلمام أمحد قل ما 
يكون اإلغماء إال أمىن وقال قل أن يصرع إال احتلم بل هو أوىل من ذلك ألنه صلى اهللا عليه و سلم ال جيوز عليه 

غتسل وهذا يدل على أن االغماء سبب للغسل مع قطع النظر االحتالم ألنه معصوم من الشيطان ومع هذا كان ي
عن كونه مظنة اإلنزال أال ترى أنه إذا كان حمفوظا يف منامه من احلدث كان ينام مث يصلي وال يتوضأ فإذا وجب 
نه الوضوء على األمة مع أنه مل يكن يفعله فوجوب االغتسال الذي فعله أوىل والرواية الثانية ال جيب بل يستحب أل

زوال عقل فلم يوجب االغتسال كالنوم وألن احلقيقة هنا أمكن اعتبارها فإن املين يبقى يف ثوبه وبدنه خبالف 
احلدث يف النوم فإنه ال يعلم وعلى هذه الرواية لو وجد ومل يتيقنه منيا فقيل ال جيب الغسل أيضا خبالف النوم ألنه 

النوم ألن هذا يشرع له االغتسال بكل حال خبالف النائم ميكن أن يكون من املرض املزيل للعقل وقيل جيب ك
فوجوب االغتسال عليه جيب على النائم أوىل وهلذا لو رأى املريض غري املربود بلال حكمنا بأنه مين خبالف صاحب 

  اإلبردة واهللا أعلم 

  مسألة

دم دليل وجوهبا والنية اجملزئة أن والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع املضمضة واالستنشاق أما النية فقد تق
يقصد رفع حدث النجاسة واالغتسال ملا يشترط له ذلك كما قلنا يف الوضوء فإن توضأ أو اغتسل بنية الطهارة 
مسنونة مثل أن ينوي جتديد الوضوء أو الوضوء لقراءة القرآن أو لذكر اهللا أو للنوم أو للجلوس يف املسجد أو 

  من اغسال الصلوات واملناسك ففيه روايتان يغتسل غسل اجلمعة وحنوها 



  إحدامها جيزئه كما لو تطهر لصالة نافلة أو مس املصحف 
والثانية ال جيزئه عن الواجب ألنه ال يقصد الطهارة الواجبة وال ما وجبت له الطهارة فلم جيزئه كما لو تطهر لزيارة 

ع له رفع احلدث كقراءة القرآن واللبث يف الصديق وقال أبو حفص العكربي وغريه إن نوى الطهارة مل يشر
  املسجد أجزأه وإن نوى ما ال يشرع معه رفع احلدث كالتجديد وغسل اجلمعة مل جيزئه 

  فصل

وأما تعميم بدنه باملاء أن يغسل الظاهر مجيعه وما يف حكمه من الباطن وهو ما ميكن إيصال املاء إليه من غري ضرر 
الوضوء أو يغسل من النجاسة كالبشرة اليت حتت الشعور الكثيفة مثل شعر الرأس  وهو ما يسن إيصال املاء إليه يف

واللحية ومواضع املبالغة من باطن الفم واألنف هكذا ذكر بعض أصحابنا وآخرون أوجبوا هنا ما جيب يف الوضوء 
 الغسل وألن الصائم ألن الصائم ينهى عن املبالغة فإن بالغ دخل يف املنهى وإن مل يبالغ لزم اإلخالل بواجب يف

املتطوع ال يبالغ ولو كان واجبا ملا سقط بالتطوع وهذه طريقة أيب حفص يف الوضوء لقول النيب صلى اهللا عليه و 
سلم حتت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة احتج به اإلمام أمحد يف رواية حنبل وعن علي قال مسعت 

من ترك موضع شعره من جنابة مل يصبها املاء فعل اهللا به كذا وكذا من النار  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول
  قال علي فمن مث عاديت شعري رواه أمحد وأبو داود وألهنا طهارة 

تتعلق جبميع البدن فتعلقت بكل ما ميكن كطهارة اجلنب وعلى هذا جيب غسل حشفة األقلف املنفتق إذا أمكن 
من النجاسة خبالف املرتتق فأما باطن فرج املرأة فنص أمحد ألنه ال جيب غسله من  تشمري القلفة كما جيب تطهريها

جناية وال جناسة وأقر النص على ظاهره طائفة من أصحابنا ألنه من الباطن فاشبه احللقوم وكذلك ثبت الفطر 
ة األقلف ومحل حبصول احلشفة فيه وقال القاضي وغريه جيب غسله فيهما ألنه ميكن تطهريه من غري ضرر كحشف

كالم أمحد على ما عمق من فرجها حبيث ال يصل املاء إليه إال مبشقة وإذا كان على يديه أو على أعضاء الوضوء 
جناسة ارتفع احلدث قبل زواهلا عند ابن عقيل ألن املاء ما مل ينفصل باق على طهوريته فكذلك أثر يف إزالة النجاسة 

ن ال يرتفع احلدث اال مع طهارة احملل ألن ما قبل ذلك من املاء القى النجاسة فأشبه تغريه بالطاهرات وقال األكثرو
  وانفصل جنسا فال يكون رافعا للحدث كغريه من املياه النجسة 

  مسألة

وتسن التسمية وأن يدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت التيب صلى اهللا عليه و سلم فاغتسل من 
يه مث صب بيمينه على مشاله فغسل فرجه وما أصابه مث ضرب بيده على احلائط أو األرض مث اجلنابة فبدأ فغسل يد

  توضأ وضوءه للصالة مث أفاض املاء على بدنه مث تنحى فغسل رجليه 
أما التسمية فقال أصحابنا هي كالتسمية يف الوضوء على ما مضى وأما دلك البدن يف الغسل ودلك أعضاء الوضوء 

   يعلم فيه فيجب إذا مل

وصول الطهور إىل حمله بدونه مثل باطن الشعور الكثيفة وإن وصل الطهور بدوهنا فهو مستحب ألنه روي عن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا توضأ يدلك وعن عائشة أن أمساء سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم 



سن الطهور مث تصب على رأسها فتدلك دلكا عن غسل احليض قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتح
شديدا حىت تبلغ شئون رأسها مث تصب عليها املاء مث تأخذ فرصة مسكة فتطهر هبا قالت أمساء وكيف أتطهر هبا فقال 

سبحان اهللا تطهرين هبا فقالت عائشة رضي اهللا عنها تتبعني هبا أثر الدم وسألته عن غسل اجلنابة فقال تأخذ ماء 
  ن الطهور مث تصب على رأسها فتدلكه حىت تبلغ شئون رأسها مث تفيض عليها املاء رواه أمحد ومسلم فتطهر فتحس

وألن بالتدليك حيصل اإلنقاء ويتيقن التعميم الواجب فشرع كتخليل األصابع يف الوضوء وال جيب الدلك وإمرار 
ا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث اليد يف الغسل خبالف أحد الوجهني يف الوضوء لقوله يف حديث أم سلمة إمن

حثيات مث تفيضني عليك املاء فتطهرين وكذلك ذكر ال سيما افاضة املاء على سائر اجلسد ومل يذكر الدلك وإمنا 
  ذكره يف الشعر ألنه به حيصل وصول املاء إىل البشرة 

  وقال جبري بن مطعم تذاكرنا غسل اجلنابة عند رسول اهللا صلى اهللا 

ال أما أنا فأخذ ملء كفي ثالثا فأصب على رأسي مث أفيض بعد ذلك على سائر جسدي رواه أمحد عليه وسلم فق
والبخاري ومسلم ولو كان الدلك واجبا لذكره ليتبني الواجب وأما احلديث الذي ذكره فهو من املتفق عليه عن 

سلهما مرتني أو ثالثا مث أفرغ ميمونة قالت وضعت للنيب صلى اهللا عليه و سلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغ
بيمينه على مشاله فغسل مذاكريه مث دلك يده باألرض مث مضمض واستنشق مث غسل وجهه ويديه مث غسل رأسه 

  ثالثا مث أفرغ على جسده مث تنحى عن مقامه فغسل قدميه 
ة يبدأ فيغسل يديه مث وعن عائشة رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا اغتسل من اجلناب

يفرغ بيمينه على مشال فيغسل فرجه مث يتوضأ وضوءه للصالة مث يأخذ املاء ويدخل أصابعه يف أصول الشعر حىت إذا 
  رأى أن قد استربأ حثى على رأسه ثالث حثيات مث أفاض املاء على سائر جسده مث غسل رجليه متفق عليه 

ل كفيه ثالثا وللبخاري خيلل بيده شعره حىت إذا رأى أن قد أروى وملسلم كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ بغس
  بشرته أفاض عليه املاء ثالث مرات 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسل من اجلنابة دعا بشيء حنو 
  هبما على رأسه متفق عليه احلالب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه األمين مث األيسر مث أخذ بكفيه فقال 

ومجلة ذلك أن الغسل قسمان كامل وجمزىء فاجملزء هو ما تقدم وأما الكامل فهو اغتسال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم وهو يشتمل على إحدى عشرة خصلة 

  أوهلا النية 
  وثانيهما التسمية 

  يرتفع احلدث عنهما بذلك وثالثهما أن يبدأ بغسل يديه ثالثا كما يف الوضوء وأوكد ألن هنا 
  ورابعهما أن يغسل فرجه ويدلك يده بعده ملعنيني 

أحدمها أن يزيل ما به من أذى وكذلك إن كان على يديه جناسة أزاهلا قبل االغتسال لئال متاع باملاء ولئال يتوقف 
  ارتفاع احلدث على زواهلا يف املشهور 

وؤه وإن مل ميسه أخل بسنه الدلك ورمبا ال يتيقن وصول املاء والثاين أنه إذا أخر غسل الفرج فإن مس انتفض وض
  إىل مغابنه إال بالدلك وكذلك ال يستحب له إعادة الوضوء بعد الغسل إال أن يكون قد مس ذكره 



وخامسها أن يتوضأ وال يكمل االغتسال إال بالوضوء سواء نوى رفع احلدثني أو مل ينو ملا تقدم من فعل النيب صلى 
  ه و سلم وملا روى سعيد بن منصور يف سننه أن عمر سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا علي

  غسل اجلنابة فقال توضأ وضوءك للصالة مث اغسل رأسك ثالثا مث أفض عى رأسك وسائر جسدك 
ليل وألنه غسل يسن فيه تقدمي مواضع الوضوء كغسل امليت وهذا ألن أعضاء الوضوء أوىل بالطهارة من غريها بد

وجوب تطهريها يف الطهارتني فإذا فاهتا التخصيص فال أقل من التقدمي ولذلك كان وضوء اجلنب مؤثرا يف نومه 
  وأكله ومجاعه وجلوسه يف املسجد 

وهو خمري بني أن يتوضأ وضوءا كامال كما يف حديث عائشة أو يؤخر غسل رجليه كما يف حديث ميمونة وعى هذا 
ى رأسه ودلكه من مسحه ألن ذلك كان يف الوضوء ولذلك يف الغسل األفضل صفة الوجه يكفي إفاضة املاء عل

عائشة يف إحدى الروايات وإن احتيج إىل غسلهما ثانيا لكونه مبستنقع يقف املاء فيه أو غري ذلك ألن عائشة 
عمر  أخبربت انه كان يتوضأ كذلك وهذا إخبار عن غالب فعله وميمونة اخربت عن غسل واحد وألن يف حديث

األمر بذلك وألهنما من أعضاء الوضوء فأشبها الوجه واليدين وألنه غسل تقدم فيه الوضوء مجيعه كغسل امليت 
وعنه أن صفة ميمونة أوىل ألن غسالة البدن تنصب إليها فتنديهما وتلوثهما فتعني على غسلهما وال حيتاج إىل 

  يل البدن قبل أسافله إعادته ثانيا ويكون أقل يف اراقة املاء ولذلك بدأ بأعا

  والثالثة مها سواء جمليء السنة هبما 
وسادسها أن خيلل أصول الشعر رأسه وحليته باملاء قبل إفاضة املاء يف حديث عائشة ألنه إذا فعل ذلك فإنه ينقي 

  البشرة ويبل الشعر مباء يسري بعد ذلك من غري معاجلة 
  ألمين وحثية على شقة األيسر وحثية على الوسط وسابعها أن يفيض على رأسه ثالثا حثية على شقه ا

وثامنها أن يفيض املاء على سائر جسده ثالثا هكذا قال أصحابنا قياسا على الرأس وإن مل ينص عليه يف احلديث 
  وهو حمل نظر 

  وتاسعها أن يبدأ بشقه األمين ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبه التيامن يف طهوره 
  أن يدلك بدنه بيديه كما تقدم وعاشرها 

وحادي عشرها أن ينتقل من مكانه فيغسل قدميه كما يف حديث ميمونة وإذا توضأ أوال مل جيب أن يغسل أعضاء 
الوضوء مرة ثانية يف أثناء الغسل بل الواجب عليه غسل بقية البدن ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن 

ء ولذلك غسل الوجه واليدين مل يذكر أنه فعله إال يف ضمن وضوئه وهذا يتمضمض ويستنشق إال يف ضمن الوضو
على قولنا يرتفع احلدثان باالغتسال ظاهر وأما على قولنا ال بد من الوضوء فكذلك على معىن ما ذكره أمحد وغريه 

جب قطعا وكالم ألن املضمضة واالستنشاق وغسل الوجه واليدين مرة يف الوضوء ومرة يف أثناء متام الغسل غري وا
بعض أصحابنا يقتضي إجياب ذلك على هذه الرواية وهو ضعيف وإن كان متوجها يف القياس بل الصواب أنه ال 

  يستحب على الروايتني 

  مسألة 
وال جيب نقض الشعر يف غسل اجلنابة إذا روى أصوله أما ترويه أصول الشعر وإيصال املاء إىل بشرته فيجب كما 

ظاهره وأثنائه واملسترسل منه وما ثبت يف اجلسد سواء كان مظفورا أو جمدوال يف املشهور تقدم وكذلك جيب غسل 



من املذهب وقيل ال جيب غسل املسترسل منه وشعر اجلسد وإمنا جيب غسل ما مل يتم غسل البشرة إال به ألن الشعر 
نه ال جيب نقضه واألول هو ليس من اجزاء احليوان وقيل إمنا يسقط غسل أثناء املسترسل إذا كان مظفورا أل

املذهب املعروف ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فبلوا الشعر وقد احتج به اإلمام أمحد وألنه إذا وجب غسل 
البشرة الباطنة فغسل الشعر أوىل وألنه جيب تطهريه من النجاسة فكذلك من اجلنابة كغريه فعلى هذا ال تنقضه يف 

إىل أثنائه وتنقضه يف غسل احليض قال مهنا سألت أمحد عن املرأة تنقض شعرها إذا  غسل اجلنابة إذا وصل املاء
اغتسلت من اجلنابة فقال ال فقلت له يف هذا شيء قال نعم حديث أم سلمة قلت تنقض شعرها من احليض قال نعم 

عليه و سلم أنه قال  فقلت له وكيف تنقضه من احليض وال تنقضه من اجلنابة فقال حديث زمساء عن النيب صلى اهللا
  تنقضه 

أما األول فلما روى عبيد بن عمري قال بلغ عائشة أن عبد اهللا بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رؤوسهن 
  فقالت يا عجبا البن عمر هو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أو يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن 

هللا عليه و سلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث لقد كنت اغتسل أنا ورسول اهللا صلى ا
إفراغات رواه أمحد ومسلم ولغري ذلك من األحاديث والرجل يف ذلك كاملرأة فإذا كان الشعر خفيفا أو كان عليه 

شعر وإن سدر رقيق كفاه أن يصب املاء على رأسه ويعصر يف أثر كل صبة حبيث يرى أن قد وصل املاء إىل باطن ال
  كان كثيفا حمكما أو عليه سدر ثخني أو حشو مينع وصول املاء أزال ذلك 

وأما احليض فهل نقض الشعر فيه واجب أو مستحب على وجهني أحدمها جيب ملا ذكره اإلمام أمحد يف حديث أمساء 
فيه ذكر السدر والسدر أنه قال تنقضه وإن مل تكن هذه اللفظة فيه والسياق الذي ذكرناه يف املسألة قبل هذه لكن 

إمنا يستعمل مع نقض وقد احتج بعض أصحابنا لذلك بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر عائشة ملا أخربت أهنا 
  حائض فقال انقضي رأسك وامتشطي متفق عليه 

ويف لفظ انقضي شعرك واغتسلي وعن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسلت املرأة من 
يضها نقضت شعرها نقضا وغسلته باخلطمي واألشنان وإذا اغتسلت من اجلنابة تصب املاء على رأسها صبا ح

  وغسلته رواه ابن شاهني 

وألن احليض ال يتكرر فال يشق إجياب نقضه خبالف اجنابة والوجه الثاين ال جيب بل يستحب ملا روت أم سلمة 
ي فأنقضه لغسل اجلنابة قال ال إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك قالت قلت يا رسول اهللا إين امرأة أشد ظفر رأس

  ثالث حثايات مث تفيضني عليك املاء فتطهرين رواه أمحد ومسلم وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح 
ويف رواية ملسلم أفانقضه للحيضة وللجنابة ويف لفظ أليب داود واغمزي قرونك عند كل حفنه ومحلوا النقض على 

ستحباب كالسدر والطيب فإنه يستحب يف كل غسل احليض اسحبابا مؤكدا حىت قال أمحد وإن كانت قد اال
  اغتسلت باملاء مث وجدت السدر أحب إيل أن تعود إىل السدر 

  وقال يف الطيب متسك يف القطنة شبا من طيب يقطع عنها رائحة الدم وزفرته 
ن مل جتد فالطني فإن مل جتد فاملاء شاف كاف وذلك ملا تقدم من وقال القاضي فإن مل جتد مسكا فغريه من الطيب فإ

حديث الفرصة قال ابراهيم احلريب الفرصة قطعة قطن أو صوف متس بشيء من طيب وتدخلها املرأة فرجها لتطيب 
ا بذلك خمرج الدم وهذا ألن احليض ملا طالت مدته وحصل فيه وسخ وأذى شرع فيه ما حيصل النظافة التامة وهلذا مل



سئل أمحد عن النفساء واحلائض كم مرة يغتسالن قال كما يغسل امليت قال القاضي ومعىن هذا إنه جيب مرة 
  ويستحب ثالثا ويكون فيه السدر والطيب كما يف غسل امليت 

  مسألة

وى وإذا نوى بغسله الطهارتني أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثني والنجاسة على بدنه أجزأه عن مجيعها وإذا ن
بعضها فليس له إال ما نوى أما املسألة األوىل فظاهر املذهب أنه إذا اغتسل غسال نوى به الطهارتني الصغرى 

والكربى أجزأه وإن مل يتوضأ أو توضأ وضوءا هو بعض الغسل ومل يعد غسل أعضاء الوضوء وإذا نوى األكرب فقط 
كرب سواء وجد سبب خيتص باألصغر أو كان سببه بقي عليه األصغر وإن نوى بوضوئه األصغر فقط بقي عليه األ

سبب األكرب مثل أن ينظر أو يتفكر فيمين أو جيامع من وراء حائل وينزل أوال ينزل على أحد الوجهني وعنه أنه ال 
يرتفع األصغر إال بوضوء مع الغسل بفعله قبل الغسل أو بعده حىت فيما إذا احتد السبب مثل أن ينظر فيمين وعلى 

واية هل جتب إعادة أعضاء الوضوء على ما تقدم ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتوضأ قبل الغسل هذه الر
وفعله يفسر قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا وألهنما عبادتان خمتلفتا الصفة والقدر والفروض فلم يتداخال كالطهارة 

ا وعليه أن يأيت خبصائص الوضوء وهي الترتيب الكربى والصغرى وقال أبو بكر يتداخالن يف القدر املشترك بينهم
واملواالة ومسح الرأس على إحدى الروايتني فعلى قوله إذا غسل وجهه مث يديه مث مسح رأسه حىت أفاض عليه املاء 

مث غسل رجليه بعد ذلك أجزأه ومل حيتج أن يعيد غسل هذه األعضاء وبكل حال فإذا توضأ قبل غسله كره له 
غسله إال أن ينقض وضوءه ملس فرجه أو غري ذلك واألول أصح ألن اهللا تعاىل قال وإن كنتم إعادة وضوءه بعد 

  جنبا فاطهروا وفسر التطهري باالغتسال يف اآلية األخرى وال يقال النهي 

هنا عن قربان مواضع الصالة وذلك يزول باالغتسال ألنا نقو هو النهي عن الصالة وعن مسجدها وال جيوز محله 
سجد فقط ألن سبب نزول اآلية صالة من صلى هبم وخلط يف القراءة وسبب النزول جيب أن يكون داخال على امل

يف الكالم وألنه أباح القربان للمسافر إذا تيمم واملساجد يف الغالب إمنا تكون يف األمصار وال مسافر هناك وكذلك 
لصالة هي األفعال نفسها فال جيوز إخراجها من املريض يف الغالب ال ميكنه قربان املسجد وال حيتاج إليه وألن ا

الكالم فإما أن يكون النهي عنها أو عن الصالة فقط ويكون قوله إال عابري سبيل استثناء منقطعا وهذا أحسن إن 
شاء اهللا كما يف قوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وقوله ما هلم به من 

م إال اتباع الظن وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف املين الغسل وقال إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا عل
أدبرت فاغتسلي وصلي ومل يذكر الوضوء وسئل جابر بن عبد اهللا أيتوضأ اجلنب بعد ما يغتسل قال يكفيه الغسل 

ما مل ميس فرجه روامها سعيد وألن الغسل الذي وصفته  وقال عبد اهللا بن عمر إذا مل يتوضأ اجلنب أجزأه الغسل
ميمونة ليس فيه مسح رأسه والغسل رجليه مرتني وإمنا فعل ذلك مرة واحدة مكملة لغسله مع أن عائشة قالت 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يتوضأ بعد الغسل رواه اخلمسة 

نجاسة على بدنه فإنه جيزىء عن مجيعها يف املشهور وإن نوى بعضها أما املسألة الثانية وهي إذا تيمم للحدثني وال
فليس له إال ما نوى ألن التيمم ال يرفع احلدث وإمنا يبيح فعل الصالة مع قيام مانعها فال يستبيح فعل الفرض بنية 

وىل وأحرى وإذا النفل وألنه اذا اغتسل ألحد احلدثني مل يرتفع االخر فأن ال جيزىء التيمم ألحدمها عن اآلخر أ
اجتمعت عليه أحداث كربى مثل أن جيامع وحيتلم أو تكون املرأة حائضا جنبا أو صغرى مثل أن ينام وخيرج منه 



جناسات وميس النساء فنوى بطهارته عن مجيعها أجزأة وإن نوى بطهارته عن إحداها ارتفعت مجيعها عند القاضي 
فت النية عن أحدها كما لو تكرر منه احلدث من جنس واحد وغريه ألهنا أحداث توجب طهارة من نوع واحد فك

ونوى عن شيء منه وقال أبو بكر ال يرتفع إال ما نواه إذا مل يدخل األصغر يف األكرب بدون النية فالنظري مع النظري 
ء مع أوىل مع الظاهر من قوله إمنا لكل امرىء ما نوى وقيل إن كان حكم احلدثني واحدا كالبول مع النوم والوط

اإلنزال تداخال وإن كان خمتلفا كاحليض مع اجلنابة مل يتداخال وإذا تيمم لبعض األحداث من جنس واحد فعلى قول 
  أيب بكر ال جيزئه إال عما نواه كاملاء وأوىل وعلى قول القاضي فيها وجهان 

  أحدمها ال جيزئه أيضا ألن التيمم مسح فلم يبح ما مل ينو 
ن نية التطهري يف التيمم تغين عن نية نظرية ولو تيمم لفرض استباح فرضا آخر ولو تيمم لنفل والثاين جيزئه كاملاء أل

  استباح نفال آخر ألن ممنوعات أحد احلدثني هي ممنوعات احلدث اآلخر بعينة خبالف احلدث واجلنابة 

  فصل

م جنبا فاطهروا إىل آخر اآلية وقد تضمن هذا الكالم جواز التيمم للجنابة كما جيوز للحدث لقوله تعاىل وإن كنت
وعن عمران بن حصني قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل 

  فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتين جناية وال ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه 
ريهم يدل على ذلك وهي يف باب التيمم لكن يكره ملن مل جيد وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأيب ذر وغ

املاء أن يطأ زوجته ما مل خيش العنت يف إحدى الروايتني ملا فيه من إزالة طهارة ميكن إبقاؤها والتعرض إلصابة 
ملا فيه النجاسة ومحال ملا جاء من الرخصة على من خيشى العنت ويف االخرى ال يكره ألنه مظنة احلاجة يف اجلملة و

من األثر وقد تضمن أيضا جواز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم ما يزيلها وخشي الضرر بإزالتها كما لو تيمم 
للحدث وهذا ظاهر املذهب املنصوص فإن صلى بغري تيمم مل جيزئه قال ابن ايب موسى ال يتيمم النجاسة كما ال 

وألن طهارة اجلنب باملاء ال تتعدى حملها فأن ال تتعدى يتيمم لنجاسة الثوب وجناسة االستحاضة وسلس البول 
طهارة التراب حمله أوىل وألن طهارة التراب تعبد قد عجز عن إزالتها وعن التيمم هلا وفيه روايتان ووجه األول أن 

فليمسه  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني فإذا وجد املاء
بشرته وهذا يعم طهاريت احلدث واجلنب املتعلقة بالبدن دون الثوب لقوله فليمسه بشرته وألنه حمل من البدن جيب 

  تطهريه باملاء مع القدرة عليه فوجب بالتراب عند العجز كمواضع احلدث 

عن اجلنب واملستحاضة  وبدن امليت وهذا ألن التيمم ال يرفع احلدث وإمنا يبيح فعل الصالة معه فكذلك التيمم
جيب عليها غسل النجاسة لكل صالة كما جيب عليها الوضوء لكل صالة من غري تيمم يف املوضعني وعلى هذا إن 

كانت النجاسة علي جرح مل جيب تطهريه من احلدث تيمم هلا خاصة إن كانت على حمل احلدث وهي غري معفو عنها 
ما ذكر الشيخ يف أصح الوجهني كما جيزئه عن احلدثني وكما يتيمم عن احلدث واجلنب وجيزئه تيمم واحد ك

تتداخل طهارتا احلدث واجلنب يف املاء ويف اآلخر ال جيزئه ألهنما من جنسني وال إعادة عليه يف املشهور من الروايتني 
ب يعيدها ألنه شرط عجز عنه فأشبه ما لو عجز عن التوضئ ملرض وإن عجز عن إزالتها لعدم املاء فقال أبو اخلطا

ألنه عذر نادر وغريه متصل فأشبه ما لو مل جيد ترابا تيمم به عنها خبالف جناسة اجلرح فإهنا تعم هبا البلوى وتطول 
مدهتا واملنصوص املشهور أنه ال إعادة عليه كالتيمم عن احلدث وجناسة اجلرح وهذا بناء على وجوب اإلعادة على 



ا وهو الرواتني فإذا مل نوجب اإلعادة هناك فهاهنا أوىل وجيب عليه أن من عجز عن إزالة النجاسة وعن التيمم هل
خيفف النجاسة مبا أمكنه من مسح أو حك أو حنو ذلك قبل التيمم ألنه املستطاع وتعترب النية يف أصح الوجهني وإن 

  مل تعترب يف مبدله ويف اآلخر ال تعترب له النية كما ال تعترب إلزالة النجاسة وليس بشيء 
صل حيرم على احملدث الصالة والطواف ومس املصحف فأما الصالة فيحرم عليه فرضها ونفلها والسجود اجملرد ف

كسجود التالوة والقيام اجملرد وهو صالة اجلنازة وال يصح منه سواء كان عاملا حبدثه أو جاهال به هذا إذا كان 
  التيمم ملا روى قادرا على الطهارة فأما العاجز فيذكر إن شاء اهللا تعاىل يف 

  أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ متفق عليه 
وعن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقبل اهللا صالة بغري طهور وال صدقة من غلول 

فهو حمرم عليه أيضا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا الطواف بالبيت  رواه اجلماعة إال البخاري وأما الطواف
  صالة فإذا طفتم فأقلوا الكالم رواه أمحد والنسائي 

لكن إذا خالف وطاف حمدثا فهل يصح طوافه على روايتني أصحهما أنه ال يصح وأما املصحف فإنه ال ميس منه 
  موضع الكتابة وال حاشيته وال 

الدف أو الورق األبيض املتصل به ال ببطن الكف وال بظهره وال شيء من جسده ألن يف الكتاب الذي اجللد أو 
  كتبه النيب صلى اهللا عليه و سلم لعمرو بن حزم أن ال ميس القرآن إال طاهر رواه مالك واألثرم والدارقطين وغريهم 

ف على عهد سعد بن أيب وقاص وهو كتاب مشهور عند أهل العلم وقال مصعب بن سعد كنت أمسك املصح
  فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك فقلت نعم فقال قم فتوضأ رواه مالك 

  وذكر اإلمام أمحد عن ابن عمر أنه قال ال متس املصحف إال على 

طهارة وعن عبد الرمحن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته مث جاء فقلت يا أبا عبد اهللا لو توضأت 
ك عن آيات قال إين لست أمسه ال ميسه إال املطهرون رواه األثرم والدارقطين وكذلك جاء عن خلق من لعلنا نسأل

التابعني من غري خالف يعرف عن الصحابة والتابعني وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم وقد احتج كثري من 
مان وبنوا ذلك على أن الكتاب هو أصاحبنا على ذلك بقوله تعاىل ال ميسه إال املطهرون كما ذكرنا عن سل

املصحف بعينه وأن قوله ال ميسه صيغة خرب يف معىن األمر لئال يقع اخلرب خبالف خمربه وردوا قول من محله على 
  املالئكة فإهنم مجيعهم مطهرون وإمنا ميسه ويطلع عليه بعضهم 

  ئكة مرادون من قوله املهطرون لوجوه والصحيح اللوح احملفوظ الذي يف السماء مراد من هذه اآلية وكذلك املال
أحدمها إن هذا تفسري مجاهري السلف من الصحابة ومن بعدهم حىت الفقهاء الذين قالوا ال ميس القرآن إال طاهر من 

أئمة املذاهب صرحوا بذلك وشبهوا هذه اآلية بقوله كال إهنا تذكرة فمن شآء ذكره يف صحف مكرمة مرفوعة 
  بررة  مطهرة بأيدي سفرة كرام

وثانيها أنه أخرب أن القرآن مجيعه يف كتاب وحني نزلت هذه اآلية مل يكن نزل إال بعض املكي منه ومل جيمع مجيعه يف 
  املصحف إال بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  احملفوظ  وثالثها أنه قال يف كتاب مكنون واملكنون املصون احملرر الذي ال تناله أيدي املضلني فهذه صفة اللوح
ورابعها أن قوله ال ميسه إال املطهرون صفة للكتاب ولو كان معناها األمر مل يصح الوصف هبا وإمنا يوصف باجلملة 



  اخلربية 
  وخامسها أنه لو كان معىن الكالم األمر لقيل فال ميسه لتوسط األمر مبا قبله 

ريهم ولو أريد طهارة بين آدم فقط لقيل وسادسها أنه لو قال املطهرون وهذا يقتضي أن يكون تطهريهم من غ
  املتطهرون 

  كما قال تعاىل فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين 
  وقال تعاىل إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين 

وسابعها أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه وذلك باألمر الذي قد ثبت واستقر أبلغ منه مبا حيدث 
كون نعم الوجه يف هذا واهللا أعلم أن القرآن الذي يف اللوح احملفوظ هو القرآن الذي يف املصحف كما أن الذي وي

يف هذا املصحف هو الذي يف هذا املصحف بعينة سواء كان احملل ورقا أو أدميا أو حجرا أو حلافا فإذا كان من حكم 
ن يكون الكتاب الذي يف األرض كذلك ألن حرمته الكتاب الذي يف السماء أن ال ميسه إال املطهرون وجب أ

كحرمته أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان يف السماء أو األرض وقد أوحى إىل ذلك 
  قوله تعاىل رسول من اهللا يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وكذلك قوله تعاىل يف صحف مكرمة 

فال يصلح للمحدث مسها وكذلك ال جيوز أن ميس بعضو عليه جناسة ولو غسل مرفوعة مطهرة فوصفها أهنا مطهرة 
املتوضىء بعض أعضائه مل جيز له مسها حىت يكمل طهارته ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغريه ألن حكم 

له منفصل منه  النجاسة ال يتعدى حملها وجيوز بالتيمم حيث يشرع كما جيوز بالتوضؤ فأما إن محلة بعالقته أو حبائل
ال يتبعه يف الوصية واإلقرار وغريمها كغالفه أو حائل مانع للحامل كحمله يف كمة من غري مس أو على رأسه أو يف 
ثوبه أو تصفحه بعود أو مسه به جاز يف ظاهر املذهب وعنه ال جيوز ألنه إمنا منع من مسه تعظيما حلرمته واذا متكن 

ض أصحابنا رواية أنه إمنا حيرم مسه بكمة وما يتصل به ألن كمه وثيابه من ذلك حبائل زال التعظيم وحكى بع
متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه خبالف العود والغالف وحكى اآلمدي رواية جيوز محلة بعالقته ويف غالفه دون 

سلم ال ميس  تصفحه بكمه أو عود ولنا أنه مل ميسه فيبقى على أصل اإلباحة ال سيما ومفهوم قوله صلى اهللا عليه و
القرآن إال طاهر جواز ما سوى املباشرة وليس املس من وراء حائل كاملباشرة بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة 

املصاهر به والفدية يف احلج وغري ذلك والعالقة وإن اتصلت به فليست منه إمنا يراد لتعليقه وهو مقصود زائد على 
ورق املصحف وصونه وجتوز كتابته من غري مس الصحيفة كتصفحه  مقصود املصحف خبالف اجللد فإنه يراد حلفظ

بعود وألن الصحابة استكتبوا أهل احلرية املصاحف وقيل ال جيوز الكتابة وإن أجزنا تقليبه بالعود وقيل جيوز 
  للمحدث دون اجلنب كالتالوة 

ه فاحلكم لألغلب فيجوز وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم املصحف إن كان مفردا فإن كتب مع القرآن غري
  مس كتب التفسري واحلديث والفقه والرسائل اليت فيها شيء من القرآن يف املشهور عنه ألهنا ليست مصحفا 

وقد كتب النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن وكان يكتب يف صدر كتبه إىل أهل 
من القرآن ال يثبت هلا حرمة املصحف بدليل جواز بيعها وشرائها النواحي بسم اهللا الرمحن الرحيم وألن ما فيها 

وعموم احلاجة إىل مسها وجيوز مس ما كتب فيه املنسوخ والتوراة واإلجنيل يف املشهور من الوجهني وكذلك مس 
ايتان ما فيه األحاديث املأثورة عن اهللا تعاىل أن ذلك ليس هو القرآن ويف مس الدراهم املكتوب عليها القرآن رو

ويف مس الصبيان ألواحهم املكتوب فيها القرآن وجهان وقيل روايتان ووجه الرخصة عموم احلاجة إىل ذلك وال 



جيوز متليكه من كافر وال السفر به إىل بالدهم ملا روى عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال 
دو رواه أمحد ومسلم ولو ملك الذمي مصحفا باإلرث ألزم بإزالة تسافروا بالقرآن إىل أرض العدو خمافة أن يناله الع
  ملكه عنه ألهنم يتدينون بانتهاكه وانتقاص حرمته 

  فصل 
وحيرم على اجلنب ما حيرم على احملدث وهو يف ذلك أشد ألن الصالة حترم عليه ألهنا صالة وألن فيها قراءة 

املكث يف املسجد احلرام وكذلك مس املصحف وحيرم أيضا  وكذلك الطواف حيرم عليه ألنه صالة وألنه حيتاج إىل
عليه قراءة القرآن ملا روي عن علي قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيجبه ورمبا قال ال حيجزه عن 

  قراءة القرآن شيء ليس اجلنابة رواه اخلمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

اختارها القاضي وغريه ألنه ال جيزىء يف اخلطبة وال حيصل به إعجاز فأشبه وجيوز بعض اآلية يف إحدى الروايتني 
البسملة واحلمد له والثانية ال جيوز وهي أقوى لقول علي إقرأوا القرآن ما مل يصب أحدكم جنابة فإن أصابه جنابة 

  فال وال حرفا واحدا رواه الدارقطين واسحاق بن راهويه 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقرأ على كل حال إال اجلنابة واحلرف من وقال علي اعلم هبا حيث روى عن ا

  القرآن فهو أعلم مبا يرويه 
وقال ابن عباس اجلنب واحلائض يذكر ان اهللا وال يقرآن من القرآن شيئا قيل وال ية قال وال نصف اية رواه حرب 

يف منع اجلنب من تالوهتا وأما ذكر اهللا سبحانه وألن بعض اآلية كاآلية يف منع احملدث من مس كتابتها فكذلك 
ودعاؤه وحنو ذلك فهو جائز ألن عائشة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر اهللا على كل أحيانه رواه 

  اخلمسة إال النسائي وأخرجه البخاري تعليقا 
بدليل أنه ال مينع احملدث من مس صحيفته وال  وألن املنع إمنا جاء يف القرآن وغريه من ذكر اهللا ال يساويه يف احلرمة

تصح الصالة به إال عند العجز عن القرآن وإن التالوة أفضل من الذكر وغري ذلك وقد قال النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم أفضل الكالم بعد القرآن أربع وهو من القرآن سبحان اهللا 

آن على سائر الكالم كفضل اهللا عى خلقه وقال ما تقرب العباد واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وقال فضل القر
إىل اهللا بأفضل مما خرج منه فعلى هذا جيوز من الكالم ما يوافق نظمه نظم القرآن إذا مل يقصد به تالوة القرآن وإن 

املستغفر ربنا بلغ آية كقول اآلكل واملتوضىء بسم اهللا الرمحن الرحيم وقول الشاكر احلمد هللا رب العاملني وقول 
  ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا اآلية 

ألن هذا الكالم قد يقصد به القرآن ويقصد به غريه وإن اتفقت ألفاظها ومىت كان شيئا يتميز به القرآن عن غريه 
النيب صلى  فقد قيل ال جيوز قراءته بكل حال ألنه ال يكون إال قرآنا وقيل جيوز إذا قصد به معىن عني التالوة ألن

اهللا عليه و سلم كتب إىل الروم يف رسالة يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا اآلية ألنه قصد هبا التبليغ ال 
  القراءة والتالوة 

وحيرم عليه اللبث يف املسجد بغري وضوء فأما العبور فيه فال بأس ملا روت عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا 
  قال ال أحل  عليه و سلم



املسجد حلائض وال جنب رواه أبو داود وعن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن املسجد ال حيل جلنب وال 
حائض رواه ابن ماجة وألن املسجد منزل املالئكة ملا فيه من الذكر واملالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب وال جنب وال 

 عليه و سلم أخرجه مسلم وغريه ففي لبث اجلنب يف املسجد ايذاء متثال كذلك رواه علي عن النيب صلى اهللا
للمالئكة فأما املرور فيجوز ملا روت عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناوليين اخلمرة من املسجد 

يمونة فقلت إين حائض فقال إن حيضتك ليست يف يدك رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقالت م
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه يف حجرها فيقرأ القرآن وهي 

  حائض مث تقوم إحدانا خبمرته فتضعها يف املسجد وهي حائض رواه أمحد والنسائي 

يد بن أسلم كان أصحاب وقال جابر بن عبد اهللا كان أحدنا مير يف املسجد جنبا جمتازا رواه سعيد يف سننه وقال ز
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشون يف املسجد وهم جنب رواه ابن املنذر 

وقد احتج أصحابنا على هذه املسألة بقوله ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال 
نب يف املسجد قال مجاعة من أصحابنا عابري سبيل ألن ابن مسعود وابن عباس وغريمها فسروا ذلك بعبور اجل

وغريهم يكون املراد بالصالة مواضع الصالة كما قال تعاىل هلدمت صوامع وبيع صلوات وقد فسرها آخرون بأن 
املسافر إذا مل جيد املاء تيمم ألن الصالة هي األفعال أنفسها القول على ظاهره ضعيف ألن املسافر قد ذكر يف متام 

وألن املسافر ال جتوز له صالة مع اجلنابة إال يف حال عدم املاء وليس يف قوله إال عابري سبيل  اآلية فيكون تكريرا
معترض كذلك وألنه كما جتوز الصالة مع اجلنابة للمسافر فكذلك للمريض ومل يستثن كما استثين املسافر فلو 

وألن يف محل االية على ذلك لزوم التخصيص قصد ذلك ليبني كما بني يف آخر اآلية املريض واملسافر إذا مل جيد املاء 
يف قوله تعاىل عابري سبيل ويكون املخصوص أكثر من الباقي فإن واجد املاء أكثر من عادمه وال قوله إال جنبا 

الستثناء املريض أيضا وفيه ختصيص أحد السببني بالذكر مع استوائهما يف احلكم وألن عبور السبيل حقيقته املرور 
  واالجتياز 

املسافر قد يكون البثا وماشيا فلو أريد املسافر لقيل إال من سبيل كما يف اآليات اليت عين هبا املسافرين والتوجيه و
املذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيضا ملا تقدم من أن اآلية نزلت يف قوم صلوا بعد شرب اخلمر ومل يكن 

نه جوز القربان للمريض واملسافر إذا عدم املاء بشرط ذلك يف املسجد وإمنا كان يف بيت رجل من األنصار وأل
التيمم وهذا ال يكون يف املساجد غالبا وإمنا الوجه يف ذلك أن تكون اآلية عامة يف قربان الصالة ومواضعها واستثىن 

ندنا من ذلك عبور السبيل وإمنا يكون يف موضعها خاصة وهذا إمنا فيه محل الفظ على حقيقته وجمازه وذلك جائز ع
على الصحيح وعلى هذا فتكون اآلية دالة على منع اللبث أو تكون الصالة هي األفعال ويكون قوله إال عايب 

السبيل الالستثناء منقطعا ويدل ذلك على منع اللبث اللبث ألن ختصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه باحلكم 
الة وال مواضعها إال عابري سبيل وإذا توضأ اجلنب وألنه مستثىن من كالم يف حكم النفي كأنه قال ال تقربوا الص

جاز له اللبث ملا روى أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يتحدثون يف املسجد وهم على غري وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ مث يدخل فيتحدث وقال عطاء بن 

ال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم جيلسون يف املسجد وهو جمنبون إذا توضئوا وضوء يسار رأيت رجا
الصالة رواه سعيد وهذا ألن الوضوء يرفع احلدثني عن أعضاء الوضوء ويرفع حكم احلدث األصغر عن سائر البدن 



وء ولوال ذلك لكان جمرد عبث فيقارب من عليه احلدث األصغر فقط وهلذا أمر اجلنب إذا أراد النوم واألكل بالوض
  يبني ذلك أنه قد جاء يف هني اجلنب أن ينام قبل أن 

يتوضأ أن ال ميوت فال تشهد املالئكة جنازته فهذا يدل على أنه إذا توضأ شهدت جنازته ودخلت املكان الذي هو 
ة املسجد فزال احملذور وهذا فيه وهنى اجلنب عن املسجد لئال يؤذي املالئكة باخلروج فإذا توضأ أمكن دخول املالئك

العبور إمنا جيوز إذا كان حلاجه وغرض وإن مل يكن ضروريا فأما جملرد العبث فال فإن اضطر إىل اللبث يف املسجد أو 
إىل الدخول ابتداء أو اللبث فيه خلوف على نفسه وماله جاز ذلك ولزمه التيمم يف أحد الوجهني كما يلزم إذا لبث 

عدم املاء واملنصوص عنه أنه ال يلزمه ألنه ملجأ إىل اللبث واملقام غري قاصد له فيكون يف حكم  فيه لغري ضرورة وقد
العابر اجملتاز كامسافر لو حبسه عدو أو سلطان كان فيي حكم اجملتاز يف رخص السفر وهلذا لو دخل املسجد بنية 

ال يكره للجنب أن حيتجم أو يأخذ من شعره أو اللبث أمث وإن مل يلبث اعتبارا بقصد اللبث كما يعترب قصد اإلقامة و
ظفره أو خيتضب نص عليه وكذلك احلائض ألن هذا نظافة فأشبه الوضوء وال يقال إن اجلنابة تبقى على الشعر 

  والظفر ألن حكم اجلنابة إمنا ثبت هلما ما داما متصلني باإلنسان فإذا انفصال حلقا باجلمادات 

  فصل

هللا تبارك وتعاىل فيجوز للمحدث حلديث عائشة املتقدم وألن ابن عباس أخرب عن النيب فأما قراءة القرآن وذكر ا
  صلى اهللا عليه و سلم أنه ملا قام الليل قرأ العشر اآليات اآلواخر من سورة آل عمران قبل أن يتوضأ 

ء فقال ما أردت وقد روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج من اخلالء فأيت بطعام فذكر له الوضو
  صالة فأتوضأ رواه أمحد ومسلم 

ويف رواية إمنا أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصالة رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي لكن يستحب له الوضوء 
كذلك ملا روى املهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حىت فرغ من 

رد عليه وقال إنه مل مينعين أن أرد عليك إال أين كرهت أن أذكر اهللا إال على طهارة رواه أمحد وأبو داود وضوئه ف
  وابن ماجة 

وعن أىب جهيم بن احلارث قال أقبل النيب صلى اهللا عليه و سلم من حنو بئر مجل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد 
  يه مث رد عليه السالم متفق عليه عليه السالم حىت أقبل على اجلدار فمسح وجهه ويد

وكذلك يستحب الوضوء لكل صالة يف املشهور من الروايتني ويف األخرى ال فضل فيه كما لو توضأ مرارا ومل 
  يصل بينهما وألن الوضوء إمنا يراد لرفع احلدث فإذا مل يكن حمدثا مل يستحب له خبالف الغسل فإنه 

و هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لوال أن أشق على أميت يشرع للتنظيف والصحيح األول ما روى أب
  ألمرهتم عند كل صالة بوضوء ومع كل وضوء سواك رواه أمحد باسناد صحيح 

وعن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ عند كل صالة قيل له فأنتم كيف كنتم تصنعون قال 
مل حندث رواه اجلماعة إال مسلما وعن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما 

سلم قال من توضأ على طهر كتب اهللا له عشر حسنات رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وفيه لني وكان عبد 
ة فاغسلوا أمر اهللا بن عمر يتوضأ لكل صالة طاهرا وغري طاهر رواه أمحد وأبو داود وألن قوله إذا قمتم إىل الصال



لكل قائم طاهر أو غري طاهر لكن فسرت السنة أن األمر يف حق غري احملدث ليس لإلجياب فيبقى الندب ويستحب 
الوضوء ملن يريد املنام ملا روى الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ 

  فق عليه وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين مت

فإن كان جنبا كان االستحباب يف حقه أوكد حبيث يكره له ترك الوضوء كراهة شديدة واملشهور أنه يسن له أن 
يغسل فرجه ويتوضأ ويف كالمه ظاهره وجوب ذلك ملا روى ابن عمر أن عمر قال يا رسول اهللا أينام أحدنا وهو 

ائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جنب قال نعم إذا توضأ رواه اجلماعة وعن أىب سلمة عن ع
أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصالة رواه اجلماعة إال الترمذي وأما ما رواه أبو اسحاق عن 

األسود عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينام وهو جنب وال ميس ماء رواه اخلمسة إال 
أمحد ليس بصحيح وكذلك ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغريمها وإن كان حمفوظا معناه واهللا  النسائي فقال

  أعلم ال ميس ماء االغتسال أرادت أن 

تبني أنه مل يكن يغتسل قبل النوم كما جاء عنها يف رواية سعد بن هشام واملرأة كالرجل يف ذلك إذا أصابتها اجلنابة 
اء ورآه على الرجال ألن عائشة أخربت عنه بالوضوء ومل تذكر أهنا كانت تفعل ذلك وعنه إنه مل يرد ذلك على النس

وال أنه أمرها مع اشتراكهما يف اجلنابة وألن املرأة متكث مدة حائضا ال يشرع هلا وضوء فمكثها جنبا أخف 
خلدري رضي اهللا وكذلك يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن جيامع ثانيا أو يأكل أو يشرب ملا روى أبو سعيد ا

  عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن يعود فليتوضأ رواه اجلماعة إال البخاري 
وروى ابراهيم عن األسود عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو 

ه أمحد وأبو داود والنسائي وعن عمار بن ياسر أن النيب صلى اهللا عليه و يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصالة روا
سلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصالة رواه أمحد وأبو داود والترمذي 

  وقال حديث 

  تضمخ بالزعفران وال اجلنب حسن صحيح ويف رواية ألمحد وأيب داود أن املالئكة ال حتضر جنازة الكافر خبري وال امل
ويكره له تركه هنا كتركه للنوم عند القاضي حلديث عمار هذا واملنصوص أنه ال يكره لكن يكفيه أن يغسل يديه 

وفمه لألكل وأما اجلماع فال حيتاج فيه إىل ماء ولو ترك غسل اليدين والفم عند األكل والشرب مل يكره على ظاهر 
عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ  كالمه ملا روى أبو سلمة عن

وضوءه للصالة وإذا أراد أن يأكل ويشرب يغسل يديه مث يأكل ويشرب رواه أمحد والنسائي وليس فيه غسل الفم 
يه و سلم إذا كانت فالظاهر أنه بلغ أمحد من وجه آخر وعن األسود عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عل

له حاجة إىل أهله أتاهم مث يعود وال ميس ماء رواه أمحد ومن أصحابنا من جيعل املسألة يف األكل والشرب على 
روايتني إحدامها استحباب الوضوء والثانية استحباب غسل اليدين واملضمضة والصحيح ما ذكرناه أن الوضوء 

ىن السنة وأما املرأة فاملنصوص أهنا كالرجل فيما يشرع هلا عند كمال السنة وأن االقتصار على غسل اليدين أد
  األكل والشرب من وضوء أو غسل اليد والفم وأما عند معاودة الرجل هلا فاألشبه أنه كالنوم 

  فصل 
  والواجب يف الغسل األسباغ كالوضوء لكن يستحب أن ال ينقص يف 



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغتسل بالصاع  غسله من صاع وال يف وضوئه من مد ملا روى سفينة قال
ويتطهر باملد رواه أمحد ومسلم وابن ماجة والترمذي وصححه وعن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد ويتوضأ باملد متفق عليه 
الغسل الصاع ومن الوضوء املد رواه أمحد واألثرم وعن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيزىء يف 

ولو أسبغ بدون ذلك جاز من غري كراهة إذا أتى بالغسل ومل يقتصر عى جمرد املسح كالدهن لظاهر القرآن وحديث 
أم سلمة وجبري بن مطعم وأمساء فإنه علق اإلجزاء باإلفاضة من غري تقدير وعن عائشة أهنا كانت تغتسل هي والنيب 

   عليه و سلم من إناء واحد يسع ثالثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم صلى اهللا
وعنها أيضا قالت لقد رأيتين أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا فإذا بتور موضوع مثل الصاع أو 

  دونه فنشرع فيه مجيعا فأفيض بيدي على رأسي ثالث مرات وما انقض يل شعرا رواه النسائي 
  وقال عبد الرمحن بن عطاء مسعت سعيد بن املسيب يقول إن يل 

ركوة أو قال قدحا ما تسع إال نصف املد أو حنوه مث أبول مث أتوضأ وأفضل منه فضال قال عبد الرمحن فذكرت ذلك 
ر لسليمان بن يسار فقال وأنا يكفيين مثل ذلك قال عبد الرمحن فذكرت ذلك أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياس

فقال أبو عبيدة وهكذا مسعنا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه األثرم وقال ابراهيم النخعي كانوا 
أشد استبقاء للماء منكم وكانوا يرون أن ربع املد جيزىء من الوضوء رواه سعيد وإن زاد على ذلك زيادة يسريه 

اع هنا كصاع الطعام املذكور يف الكفارات والصدقات جاز فأما السرف فمكروه جدا كما تقدم يف الوضوء والص
وهي مخسة أرطال وثلث بالعراقي يف املشهور عنه وقد روي عنه ما يدل على أن صاع املاء مثانية أرطال واملد 

رطالن وهو اختيار القاضي يف اخلالف وغريه ألن أنسا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ بإناء يكون 
ويغتسل بالصاع رواه أمحد وأبو داود والترمذي ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جيزىء يف  رطلني

الوضوء رطالن من ماء وهذا يفسر روايته املتفق عليها كان يتوضأ باملد وعن عائشة قالت كنت اغتسل أنا والنيب 
  عليه والفرق ستة عشر رطال بالعراقي  صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق متفق

  فصل

ينبغي للمغتسل الغسل الواجب واملستحب وغريمها التستر ما أمكنه ألن اهللا حيي ستري حيب احلياء والستر مث ال 
خيلو إما أن يكون حبضرته أحد من اآلدميني أوال فإن كان هناك أحد وجب عليه أن يستر عورته منه لقوله سبحانه 

يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم وروى هبز ابن حكيم بن معاوية بن حيده القشريي عن أبيه عن قل للمؤمنني 
جده قال قلت يا رسول اهللا عوراتنا ما نأيت منها وما نذر قال احفظ عورتك إال من زوجتك وما ملكت ميينك قلت 

قلت فإذا كان القوم أحدنا خاليا قال  فإذا كان القوم بعضهم يف بعض قال إن استطعت أن ال يراها أحد فال يرينها
  فاهللا تبارك وتعاىل أحق أن يستحيا منه رواه اخلمسة إال النسائي 

وذكره البخاري تعليقا وهذا يعم حفظها من النظر واملس فقال ال تربز فخذك وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت وقال 
  ال متشوا عراة 

  رواه مسلم 
ائط وهنى عن دخول احلمام إال باألزر وإن مل يكن حبضرته أحد فينبغي أن يستتر وقد تقدم حديث الذين يضربان الغ



بسقف أو حائط أو دابة أو غري ذلك وأن يأتزر كما أن يستتر عند اخلالء واجلماع وأن ال يرفع ثوبه حىت يدنو من 
نه صلى اهللا عليه و سلم األرض وأوكد ألن اله أحق أن يستحي منه الناس فيأيت من الستر بقدر ما ميكنه وقد صح ع

  أنه كان يستتر عند الغسل 
وقال أبو موسى األشعري إين ألغتسل يف البيت املظلم فأحين ظهري حياء من ريب عز و جل رواه ابراهيم احلريب 
فإن اغتسل يف فضاء وال إزار عليه كره له ذلك ملا روى يعلى بن أمية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى 

  تسل بالرباز فقال إن اهللا حيي ستري حيب احلياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي رجال يغ
وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا ينهاكم عن التعري فاستحيوا من املالئكة الكرام الكاتبني 

  الذين ال يفارقوكم إال عند 

سل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فلستتر بثوبه أو جبذم حائط رواه ابراهيم احلريب ورواه ابن بطة الغائط واجلنابة والغ
من حديث ابن عمر وقد صح ذلك من مراسيل جماهد وقيل ال يكره كما لو استتر حبائط أو سقف وحنوه فإنه جيوز 

راهة كسف العورة لالغتسال يف أن يتجرد ألن به حاجة إىل ذلك فأشبه حال اجلماع والتخلي وذكر القاضي يف ك
اخللوة روايتني وإمنا مل يكره له التجرد مع االستتار ألن يف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أن موسى عليه السالم اغتسل عريانا ويف البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أيوب عليه 
وملا تقدم من األحاديث وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم جترد ألهله واغتسل وكان يستر  السالم اغتسل عريانا

  بالثوب ويغتسل وحديث هبز 

يف قوله فاهللا أحق أن يستحي منه فإذا مل يكن حاجة كالغسل واخلالء وغري ذلك فإنه ينهى عن كشف السوءة لغري 
تزار يف حال الغسل وغريه وعلى هذا فال يكره دخول حاجة وقيل هو على طريق االستحباب فإنه يستحب له اإل

املاء بغري ميزر لكن حيب اإلتزار ملا روى أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن موسى عليه 
 السالم كان إذا أراد أن يدخل املاء مل يلق ثوبه حىت يواري عورته يف املاء رواه أمحد وألنه كشف لالغتسال حيث ال
يراه آدمي فجاز كما لو مل يكن يف املاء وعنه أنه يكره وعلى هذا أكثر نصوصه وكرهه كراهة شديدة وإمنا رخص 

فيه ملن ال إزار معه ملا روى عن جابر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يدخل املاء إال مبئزر رواه أبو 
خرجت إىل شاطىء الفرات فرأيت بغاال فقلت لرجل ملن حفص العكربي وروى أيضا عن أيب حممد األنصاري قال 

هذه البغال فقال للحسن واحلسني وعبد اهللا بن جعفر قلت وأين هم قال يف الفرات يتغاطون قال فأتيتهم فرأيتهم يف 
سراويالت فقلت للحسن يا بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تغاطون يف املاء وعليكم سراويالت فقا نعم أما 

  ت أن للماء سكانا وأن أحق من استتر من سكان املاء لنحن علم
وذكر إسحاق بن راهوية أن احلسن واحسني قيل هلما وقد دخال املاء وعليهما بردان فقال إن للماء سكانا واحتج 

  به إسحاق وأمحد مبعناه وألنه كشف للعورة حبضرة من يراه من اخللق فأشبه ما لو كشفها حبضرة 

نا له التكشف يف اخللوة إال بقدر احلاجة وهو مستغن عن كشفها يف املاء ألن املاء يصل إىل آدمي ولذلك كره
األرفاغ وحنوها من غري تكشف وحديث موسى شرع من قبلنا وكان التستر يف شرعهم أخف ومل يكن حمرما عليهم 

ا كان موسى جيتنب ذلك حياء النظر إىل العورة بدليل أهنم كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل عورة بعض وإمن
والتكشف يف املاد أهون منه بني الناس فما كان مكروها فيهم صار حمرما فينا وما كان مباحا صار مكروها أو حيمل 



حديث موسى على كشفها يف املاء حلاجة واحلديث اآلخر إذا مل حيتج إىل كشفها كما يف كشفها خارج املاء ويكون 
  ء ليس بساتر ألن فيه سكانا مقصود احلديث بيان أن املا

  فصل 
وال فرق يف ذلك بني احلمام وغريه فال حيل دخوهلا إال بشرط أن يستر عورته عن أعني الناس ويغض نظره عن 
عوراهتم وال ميس عورة أحد ال يدع أحدا ميس عورته من قيم وال غريه ألن كشف العورة والنظر إليها ومسها 

رة غريه بأن يكون كل من يف احلمام مؤتزرا أو ال يكون فيه غريه فال بأس بدخوله حرام مث إن من عدم النظر إىل عو
وإن خشي النظر إىل عوراهتم كره له ذلك قال إملام أمحد إن علمت أن كل من يف احلمام عليه إزار فادخله وإال فال 

و وقتا ال يكون يف احلمام تدخل وقال أيضا أدخل إذا استترت واستتر منك وال أظنك تسلم إال أن تدخل بالليل أ
  أحد 

قال القاضي إن كان ال يسلم من ذلك مل جيز له الدخول يعين إذا غلب على ظنه رؤية العورات هذا إذا قام بفرض 
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيها مثل تغيري ما يكون فيها من التماثيل احملرمة وأمر املتعرين 

الناس عند تدليكهم فإن مل يقدر أن يغري املنكر بلسانه وال بيده فال يدخلها إال  بالتستر وهني القيم عن مس عورات
حلاجة كما لو مل يقدر أن يتحرز من النظر إىل العورات كما قلنا وألن فيها املنكرات والقعود مع قوم يشربون اخلمر 

ما تدعو إليه حاجة وهلذا حرمت على أو قوم خيوضون يف آيات اهللا أو يغتابون فإن األمور احملرمة إمنا يباح منها 
  النساء إال حلاجة 

ألن املرأة كلها عورة وال حيل هلا أن تضع ثياهبا يف غري بيت زوجها ومىت دخلها حلاجة أو غري حاجة وجب عليه أن 
رقيق يقوم بفرض التغيري إما بيده أو بلسانه واألفضل اجتناهبا بكل حال مع الغىن عنها ألهنا مما أحدث الناس من 

اعيش وألهنا مظنة النظر يف اجلملة وقد روى أبو سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينظر الرجل إىل عورة 
الرجل وال املرأة إىل عورة املرأة وال يفضي الرجل إىل الرجل يف الثوب الواحد رواه أمحد ومسلم وأبو داود 

  والترمذي 
عليه و سلم قال من كانت تؤمن باهللا واليوم اآلخر من إناث أميت فال تدخل  وعن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا

احلمام رواه أمحد وعن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام 
  إال مبئزر رواه النسائي بإسناد صحيح 

ليه و سلم قال إهنا ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها وعن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا ع
  بيوتا يقال هلا احلمامات فال 

  يدخلها الرجال إال باألزر وامنعوا النساء إال مريضة أو يف نفساء رواه أبو داود وابن ماجة 
ل أو يدخلوها وعن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى الرجال والنساء عن احلمامات مث رخص للرجا

يف امليازر رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وعن عائشة أن نساء من أهل الشام أو من أهل محص دخلن 
عليها فقالت أتني الاليت يدخلن نساؤكن احلمامات مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من امرأة تضع 

  نها وبني رهبا رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن ثياهبا يف غري بيت زوجها إال هتكت الستر بي
واحلاجة اليت نبيحها مع قيام احلاظر املرض والنفاس فإن احلمام يذهب الدرن وينفع البدن وكذلك احلاجة إىل 

  الغسل من جنابة أو حيض أو غريه مع تعذره يف املنزل وخشية التضرر به لربد أو غريه 



  فصل

م من اآلمر والصانع وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه نص عليه حىت قال من له محام ال يبيعه على أنه محام وبناء احلما
  يبيعه على أنه عقار 

ويهدم احلمام وكره غلته وإن اشترط على املشتري أن ال يدخله أحدا إال مبئزر إذا كان الشرط ال ينضبط وقال 
غالبا من احملرمات مثل نظر العورات وكشفها ودخول النساء وهذه  فمن بىن محاما للنساء ليس بعدل ألنه ال يسلم

الكراهة كراهة تنزيه عند كثري من أصحابنا وقال القاضي الجيوز بناؤها وبيعها وإجارهتا كما مل جيز عمل آلة اللهو 
ال يضطرون إىل  وبيعها وإجارهتا وعمل أواين الذهب والفضة وعمل بيت النار والبيع وهذا ينبغي أن حيمل على بالد

احلمامات كاحلجاز والعراق ومصر فأما البالد الباردة كالشام واجلزيرة وأرمينية وتشاءم عنها وغريها فإهنم ال 
يقدرون على االغتسال يف الشتاء إال يف احلمامات وهلذا قال عمر عليكم بالشمس فإهنا محام العرب وهلذا ملا ذكر 

  تح بالد العجم وأن فيها بيوتا يقال هلا احلمامات مل يأمر هبدمها النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا ستف
اده عن معاوية ابن قرة قال كتب عمر إىل األشعري أن وتكره قراءة القرآن فيه نص عليه ملا روى ابن بطة بإسن

  عندك بيوتا يقال هلا احلمامات فال يقرأ فيها آية من كتاب اهللا 
وبإسناده عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود يف القراءة قال ليس لذلك بين وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

فيه القرآن رواه سعيد واحتج به إسحاق وال بأس بذكر اهللا فيه ملا بئس البيت احلمام نزع من أهله احلياء وال يقرأ 
  روى ابن بطه بإسناده عن إبراهيم أن أبا هريرة دخل 

احلمام فقال ال إله إال اهللا وعن بكر بن عبد اهللا قال دخلت مع عبد اهللا بن عمر احلمام فضرب يده يف احلوض فقال 
  لبيت هذا ملن نزع اهللا منه احلياء نعمة البيت هذا ملن أراد أن يتذكر وبئس ا

  وعن سفيان بن عبد اهللا قال كانوا يستحبون إذا دخلوا احلمام أن يقولوا يا بر يا رحيم من وقنا عذاب السموم 
وأما السالم فيه فقال أمحد ال أعلم أين مسعت فيه شيئا وكرهه أبو حفص والقاضي وابن عقيل ملا روى ابن بطة 

  علي رضي اهللا عنهما قال ليس يف احلمام سالم وال تسليم بإسناده عن احلسن بن 
ورخص فيه بعضهم ألنه كالذكر وأوىل منه وألنه أشبه اخلالء من حيث هو مظنة ظهور العورات وصب األقذار 

  والنجاسات وحمتضر الشياطني 
  رواه ابراهيم احلريب  قال العباس بن عبد الرمحن بن مينا قال إبليس يا رب اجعل يل بيوتا قال بيوتك احلمامات

وفارقه من حيث وجود اإلستتار فيه وتطهره من األوساخ فمنع من القراءة فيه دون الذكر ألهنا أعظم حرمة منه 
  ولذلك منعها اجلنب وأما ماؤها إذا كان مسخنا بالنجاسة فقد تقدم حكمه وإن كان مسخنا بالطاهر فال بأس 

 يعين يف روايتهم عنه أنه جيزىء أن يغتسل به وال يغتسل منه قال اإلمام به قال اخلالل ثبت عن أصحاب أيب عبد اهللا
  أمحد رضي اهللا عنه ماء احلمام عندي طاهر وقال أيضا هو مبنزلة املاء اجلاري 

  وقال أيضا ال بأس بالوضوء من ماء احلمام وقال أيضا جيزؤه ماء احلمام ويف هذا اختالف 
أصحاب عبد اهللا كانوا ال يغتسلون من ماء احلمام وكان أصحاب علي  وروى حنبل بإسناده عن ابراهيم أن

يغتسلون منه قال أبو عبد اهللا أذهب إىل فعل أصحاب عبد اله وقال يف رواية أخرى إذا كان يوقد بالعذرة ال تدخله 
يف  إال إذا دخلت فخرجت يكون لك ما تصبه عليك وهذا مبىن على ما تقدم فإنه إذا سخن بالطاهرات وجرى



موضع طاهر فال وجه للكراهة وإن سخن بالنجاسات مع وثاقة احلاجر بني النار واملاء فكالمه هنا يقتضي روايتني 
ألنه كرهه يف رواية وذكر االختالف يف رواية أخرى واختار الرخصة ومن أصحابنا من حيمل الرخصة على ما إذا 

  فلكراهته سببان كان الوقود طاهرا والكراهة يف الوقود النجس ومن كرهه 
  أحدمها كونه سخن بالنجاسات 

والثاين كونه ماء قليال تقع فيه يد اجلنب وذلك خمتلف يف جناسته ويف طهوريته ورمبا كانت اليد جنسة وقد احتاط 
  لذلك فقال يأخذ من األنبوبة وال يدخل يده إال طاهرة وقال أيضا من الناس من يشدد فيه ومنهم من 

اء اجلاري ألنه ينزف وخيرج األول فاألول وإمنا احتاط بذلك ألن من اناس من جيعله كاملاء الدائم يقول هو مبنزلة امل
وذلك يصري مستعمال بوضع اجلنب يده فيه يف إحدى الروايتني ومن أصحابنا من علل ذلك خبوف جناسة اليد فأما 

اري إذا كان فائضا وكذلك املياه اليت جتتمع يف ما يأخذه من األنبوبة فإنه جار بال تردد ومذهبه أن اجلميع كاملاء اجل
الربك وحنوها ويغتص من بعض جوانبها وذلك ألن ذلك املاء نزف وكلما خرج شيء ذهب شيء وهلذا لو كان 

متغريا بشيء من الطاهرات والنجاسات زال التغري بعد زمان يسري فأشبه احلفائر اليت تكون يف أثناء األهنار الصغار 
  والكبار 

  التيمم باب

التيمم يف اللغة القصد يقال ميمت الشيء وتيممته وتأممته أي قصدته ومنه قوله تعاىل وال تيمموا اخلبيث فلما قال 
سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا خص يف عرف اخلطاب الشرعي تيمم الصعيد ملسح الوجه واليد وغلب حىت 

  اء تيمم الصعيد مبعىن متسحت بالصعيد صار املسح نفسه يسمى تيمما وغلب على ألسنة الفقه
واألصل فيه الكتاب بقوله تعاىل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يف موضعني والسنة املستفيضة 

  وإمجاع األمة وهو مع ذلك من خصائص أمتنا فإن اهللا مل جيعل التراب طهورا إال هلذه األمة 

  مسألة

الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح هبما وجهه وكفيه لقول رسول اهللا صلى  وصفته أن يضرب بيديه على األرض
اهللا عليه و سلم لعمار إمنا يكفيك هكذا وضرب بيديه األرض فمسح هبا وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو 

  مسح أكثر جاز 

  يف هذه املسألة فصول

ن اهللا تعاىل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وهذا أحدها أن التيمم جيزىء بضربة واحدة ميسح هبا وجهه وكفيه أل
  حيصل بضربة واحدة وتراب واحد فال جيب أكثر من ذلك ولذلك ملا أمكن غسل الفم واألنف 

بغرفة واحدة ومسح الرأس مباء واحد أجزأ مسح الوجه واليدين بغبار واحد فإذا قيل غبار الضربة األوىل يذهب 
  مبسح الوجه 

ذا مسح الوجه ببطون األصابع يبقى بطن الراحة لليد أو ميسح الوجه بالطبقة األوىل من التراب قلنا إمنا جيزىء إ



  ويبقى على اليد غبار ميسحها به فإذا مل يبق غبار لزمه ضربة ثانية كما إذا مل يبق ماء لالستنشاق وال بلل لألذن 
ة وقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا قام أحدكم واليد املطلقة يف الشرع من مفصل الكوع بدليل آية السرقة واحملارب

  من نوم الليل فال يغمس يده وقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره 
وألن اليد إما أن تكون مشتركة بني املفاصل الثالثة أو حقيقة يف البعض جمازا يف البعض أو حقيقة يف القدر املشترك 

ح إىل الكوع متيقن وما زاد مشكوك فيه حيتاج إىل دليل وإن كان الثاين فينبغي أن فإن كان األول فوجوب املس
يكون حقيقة يف اليد إىل مفصل الكوع لئال يلزم اجملاز يف اآليات واألحاديث وال ينعكس ذلك بأنه مل نعن باليد ما 

فالقدر املشترك هو إىل الكوع هو إىل مفصل اإلبط يف خطاب الشرع وإمنا فعله الصحابة احتياطا وإن كان الثالث 
  وألن اليد عند اإلطالق خالفها عند التقييد 

  فأما أن يراد هبا أقصى ما يسمى يدا أو أقل ما يسمى يدا واألول باطل فيتعني الثاين 

فإن قيل هي مطلقة يف التيمم مقيدة يف الوضوء فيحمل املطلق على املقيد ألهنما من جنس واحد وهو الطهارة وألن 
طلق بدل املقيد فيحكيه قلنا إن سلمناه فإمنا حيمل املطلق على املقيد إذا كان نوعا واحدا كالعتق يف الظهار امل

واجلماع واليمني على العتق يف القتل وكذلك الشهادة املطلقة يف قوله تعاىل فاستشهدوا عليهن أربعة منكم هي من 
املسح بالتراب ليس هو من جنس الوضوء باملاء مث قد نوع الشهادة املفسرة يف قوله ممن ترضون من الشهداء و

اختلفا يف القدر فهذا يف عضوين وذلك يف أربعة ويف الصفة فالوضوء شرع يف التثليث وهو مكروه يف التيمم 
والوجه يف الوضوء يغسل واألنف منه و باطن الفم وباطن الشعر اخلفيف وخيلل وذلك كله يكره يف التيمم وهذا 

لى التخفيف فكيف يلحق مبا هو مبين على األسباغ مث البدل الذي هو مسح اخلف والعمامة مل حيك البدل مبين ع
مبدله يف االستيعاب مع أنه باملاء فأن ال حيكيه املسح بالتراب أوىل مث يدل على فساد ذلك أن الصحابة ملا تيمموا إىل 

لسان وقد حقق ذلك ما خرجاه يف الصحيحني عن اآلباط مل يفهموا محل املطلق على املقيد هنا وهم أهل الفهم ل
عمار بن ياسر قال أجنبت فلم أصب املاء فتمعكت يف الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فقال إمنا يكفيك هكذا وضرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بكفيه األرض ونفخ فيهما مث مسح هبما وجهه وكفيه 

ا يكفيك أن تضرب بكفيك يف التراب مث تنفخ فيهما مث متسح هبما وجهك وكفيك إىل ويف لفظ الدارقطين إمن
  الرسغني 

وعن عمار بن ياسر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف التيمم ضربة للوجه والكفني رواه أمحد وأبو داود 
  والترمذي وصححه 

سح ظاهر كفه اليمىن بباطن راحته اليسرى بأن قال أصحابنا واألفضل أن يضرب بيديه الصعيد مفرجة أصابعه ومي
مير الراحة من رؤوس أصابع اليد اليمىن حىت تنتهي إىل الكوع مث ميسح ظاهر إهبام اليمىن بباطن إهبام اليسرى مث 

ميسح اليسرى باليمىن كذلك وخيلل بني األصابع ولو مسح الوجه جبميع اليدين مث مسح إحدامها باألخرى جاز وإن 
ليهما غبار واحتاج إىل ضربة أخرى ألنه ال بد من مسح الوجه واليدين بالصعيد هكذا ذكر طائفة من مل يبق ع

  أصحابنا وهو ظاهر املنقول عن أمحد 
قال أبو داود رأيت أمحد علم رجال التيمم فضرب بيديه على األرض ضربة خفيفة مث مسح إحدامها باألخرى مسحا 

  ح هبما وجهه مرة مث مسح كفيه إحدامها باألخرى خفيفا كأنه نفض منهما التراب مث مس
وقال القاضي ال جيوز أن ميسح وجهه جبميع كفيه أنه يصري التراب الذي على راحتيه مستعمال فإذا مسح به ظهر 



كفيه مل جيزئه وهذا ضعيف ألن املستعمل ما وصل إىل الوجه أما ما يبقى يف اليد فليس مبستعمل كما تقدم مثل هذا 
  وء يف الوض

  الفصل الثاين أنه إن تيمم بضربتني أو بأكثر جاز ألن املفروض يف القرآن أن

  ميسح وجهه ويديه من الصعيد وقد حصل كما قلنا يف إيصال 

الطهور إىل أعضاء املتوضىء وكذلك إن مسح بيديه إىل املرفقني إىل ما فوقهما لكن يكره أن ميسح زيادة على 
مع االكتفاء مبا دوهنما فأما املسح بضربتني فهذا أفضل عند القاضي وغريه من املرفقني أو ميسح بثالث ضربات 

  أصحابنا لوجهني 
  أحدمها أن ذلك متفق على جوازه وما دونه خمتلف فيه خالفا ظاهرا واألخذ باملتفق عليه أوىل من املختف فيه 

وعبد اهللا بن عمر وجابر واألسع قوال  الثاين أن ذلك قد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب اجلهيم
  وفعال أن التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعني إىل املرفقني رواهن الدارقطين وغريه وروي عن 

أيب أمامة أيضا وهي وإن ضعفت فقد تعددت طرقها والعمل بالضعاف يف الفضائل جائز مع أن عمر كان يتيمم 
واحدة للوجه والكفني قال ومن قال ضربتني فإمنا هو شيء زاد من بضربتني واملنصوص عن أمحد أن السنة ضربة 

  فعله وال حرج عليه 
  وقال أيضا إن فعل ال يضره 

وهكذا اختيار كثري من أصحابنا كما ذكره الشيخ رمحه اهللا ألن هو الذي صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو 
  فة ال جيوز إثبات األحكام والعدول عن السنة الثابتة مبثلها املفسر لكتاب اهللا واملعرب عنه وسائر األحاديث الضعي

قال اخلالل األحاديث يف ذلك ضعيفة جدا مث هو قول عليه الصحابة مثل علي وعمار وابن عباس مث هو أشبه مبعىن 
  الكتاب والسنة كما 

إطالة الغرة فيه وال ختليل  ذكرنا فإن التمسح بالتراب ال يستحب الزيادة فيه على قدر الكفاية بدليل أنه ال يسن
اللحية وال الزيادة على املرة منه وأيضا فإن ما أمكن مجعهما مباء واحد يف الوضوء فهو أفضل من مائني كالفم 

واألنف والرأس واألذن أنه أقرب إىل القصد وأبعد عن السرف فما أمكن مجعهما بتراب واحد أوىل وإذا كان من 
قلة ولوعه بالتراب أوىل وأيضا فإن التمسح بالتراب يف األصل مكروه ألنه ملوث مغرب فقه الرجل قلة ولوعه باملاء ف

خبالف املاء وإمنا استثين منه مورد العبادة فالزيادة على الكفاية ال مقتضى له نعم أجزنا الضربتني يف اجلملة كما 
قد ال يكفي التراب الواحد وال ميكن به  أجزنا الغرفتني واملائني يف الوضوء ألن الضربتني مظنة االحتياج إليهما إذ

وأجزنا املسح إىل املرفق ألنه يف اجلملة حمل الطهارة مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغريه وهذا القدر يفيد اجلواز ال 
الفضيلة وأما اخلروج من اختالف العلماء فإمنا يفعل احتياطا إذا مل تعرف السنة ومل يتبني احلق ألن من اتقى 

استربأ عرضه ودينه فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة فال معىن ملطلب اخلروج من اخلالف وهلذا كان الشبهات 
اإليتار بثالث مفصولة أوىل من املوصولة مع اخلالف يف جوازمها من غري عكس والعقيقة مستحبة أو واجبة مع 

جواز تركه وفسخ احلج إىل العمرة من اخلالف يف كراهتها وإشعار اهلدي سنة مع اخلالف يف كراهته واإلمجاع على 



يريد التمتع أوىل من البقاء عليه اتباعا ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع اخلالف الشائع يف جواز ذلك 
  وإعطاء صدقة الفطر ملسكني واحد أفضل مع اخلالف يف جوازه وترك القراءة للمأموم يف صالة 

املشهور مع اخلالف يف األجزاء وتفريق قيمة صدقته بنفسه أفضل مع  اجلهر أفضل بل قراءهتا له مكروهة على
  اخلالف يف جوازه يف األحوال الظاهرة وأمثال ذلك كثرية 

وأما األحاديث املأثورة فهي ضعيفة على ما هو مبني يف موضعه والعمل بالضعاف إمنا يشرع يف عمل قد علم أنه 
ه حلديث ضعيف عمل به أما إثبات سنة فال مث إن صحت هذه مشروع يف اجلملة فإذا رغب فيه يف بعض أنواع

األحاديث فإمنا تفيد اجلواز فقط إذ أقصى ما يف الباب أن كال الصورتني قد صحت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وما كان أقرب إىل القصد فهو أفضل يف هذا الباب كما تقدم ولعله صلى اهللا عليه و سلم إمنا قصد بذلك نفي 

الزيادة على املرفق فإن اليد ملا كانت مطقة وقد توهم أن مسحها إىل اإلبط مشروع بني أن أقصى ما ميسح  شرع
منها إىل املرفق وأن حمل التيمم ال يزيد على الوضوء ولعل ذلك كان يف أول ما شرع التيمم ففي حديث عمار بن 

ه عائشة زوجه فانقطع عقد هلا من جزع ظفار ياسر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل بأوالت اجليش ومع
فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حىت أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فأنزل اهللا تعاىل على رسوله رخصة التطهري 

بالصعيد الطيب فقام املسلمون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضربوا بأيديهم األرض مث رفعوا أيديهم ومل 
راب شيئا فمسحوا وجوههم وأيديهم إىل املناكب ومن بطون أيديهم إىل االباط رواه أمحد وأبو داود ينفضوا من الت

  والنسائي 

فأما ال ينهى عنه أو يكونوا فعلوه بأمره مث نسخ إىل الكوع إال أن يكونوا فعلوا ذلك بغري أمره فنهاهم عما يقبل 
  النهي وهو الزيادة على الوضوء اجلائز 

وى عن ابن ماجة عن عبيد اهللا بن عتبة عن عمار بن ياسر حني تيمموا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه يؤيد ذلك ما ر
و سلم قال فأمر املسلمني فضربوا بأكفهم التراب ومل يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة مث 

  عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فضربوا بأيديهم 
حديث عمار الذي ذكرناه ألنه اعتقد أن التراب يوصل إىل حمل املاء وأن الذي عملوه أوال هو  مث بعد ذلك جاء

تيمم احملدث وأن تيمم اجلنب يعم البدن كما يعمه املاء فتمعك بالتراب فبني له النيب صلى اهللا عليه و سلم صفة 
  التيمم 

اهللا عليه و سلم وإذا تيمم بالضربتني فاألفضل وكان ذلك آخر األمرين وبه كان يقول عمار بعد وفاة النيب صلى 
أن ميسح بالضربة األوىل مجيع وجهه به الذي جيب غسله يف الوضوء ومما ال يشق وبالثانية يديه إىل املرفقني فيضع 
بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمىن وميرها إىل ظهر الكف فإذا بلغ إىل الكوع قبض بأطراف 

حرف الذراع وميرها إىل مرفقه مث يدير بطن ذراعه وميره عليه ويرفع اإلهبام فإذ بلغ الكوع أمر اإلهبام  أصابعه على
على ظهر إهبام يده اليمىن مث ميسح اليسرى باليمىن كذلك يسمح إحدى الراحتني باألخرى وخيلل األصابع واألقطع 

الوضوء وإن كانت مقطوعة من الذراع مسح من الكوع يسمح بالتراب موضع القطع يف املنصوص من الوجهني ك
  موضع القطع أيضا نص عليه 

  قال القاضي يستحب ذلك ألنه موضع األسباغ يف الوضوء 



  الفصل الثالث أنه جيب استيعاب حمل الفرض لقوله تعاىل

  بوجوهكم وإيديكم ولقول النيب صلى اهللا عليه و سلم فتمسح هبا وجهك وكفيك 
يف الباء من تبعيض فأما ما يشق إيصال التراب إليه كباطن الشعور اخلفيفة والكثيفة فال ملا  وهذا يزيح ما لعله يتوهم

  فيه من املشقة وألن الواجب ضربة أو بعض ضربة للوجه وبذلك ال يصل التراب إىل أثناء الشعر 
ويديه مث نوى ومسح وجيب عليه أن ينقل الصعيد إىل الوجه واليد فإن نسفته الريح بغري قصد العبادة على وجهه 

وجهه مبا عليه ويديه مبا عليهما مل جيزئه خبالف مسح الرأس على إحدى الروايتني ألن اهللا تعاىل أمره أن يقصد 
الصعيد وأن ميسح به ومل يأمره يف الوضوء إال باملسح فإن نقل ما على الوجه إىل اليد أو بالعكس جاز ألنه تيمم 

  الصعيد ومسح به وسواء نقله 

أو خبرقة يف أقوى الوجهني كما لو نقله غريه بإذنه فإن صمد للريح حىت نسفته كان نقال يف أقوى الوجهني ألنه  بيده
  بقصده انتقل 

  مث هل جيب عليه أن ميسحه بيده أو غريها فيه وجهان 
  فعل عمار  أحدمها جيب اختاره الشريف أبو جعفر وغريه ألنه أوصل الطهور إىل حمله كما لو مترغ يف التراب كما

والثاين ال جيوز وهو أشبه مبا رجحوه يف الوضوء ألنه ال يسمى مسحا وكذلك لو وضع يده املغربة على وجهه من 
غري إمرار أو ذرى التراب على وجهه وأما التمرغ فإمنا جيزىء به يف املشهور ألنه مسح إذ ال فرق بني إمرار حمل 

  تراب ولو وضع يده على التراب فعلق هبا من غري ضرب جاز التراب على الوجه أو إمرار اوجه على حمل ال
والترتيب واملواالة واجبان يف التيمم كالوضوء عند مجاهري أصحابنا قال أمحد يبدأ بالوجه مث الكفني يف التيمم ومنهم 

ه مل جيب من قال ال جيب هنا وإن أوجبناه يف الوضوء ألن التيمم بضربة واحدة جائز وإذا مسح وجهه بباطن أصابع
عليه أن ميسحه بعد وجهه بل لو مسح وجهه جبميع باطن يديه وبقي به غبار يكفي لظاهرمها مل يعد مسح الباطن بعد 

  الوجه صرح به مجاعة من أصحابنا فقد سقط الترتيب يف اليد فكذلك يف ظاهرها 
كان خالف قاعدة التيمم  ووجهه املشهور أن الترتيب سقط يف باطن اليد ضرورة فإنا إن أوجبنا مسحه مرتني

فيجب من الترتيب ما ميكن لقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وألن مسح باطن اليد ملا حصل تبعا ملسح 
الوجه سقط الترتيب كما سقط عن أعضاء الوضوء إذا أدخلت يف الغسل تبعا على أن قول بعض أصحابنا يقتضي 

  الترتيب مطلقا يف مجيع 

ية واحلديث فأما الترتيب عن اجلنابة فقال القاضي أبو احلسني جيب فيه الترتيب هنا اعتبارا بأصله على ظاهر اآل
وألن عمارا ملا متعك م يؤمر بإعادة الصالة وألنه صلى اهللا عليه و سلم قال له إمنا يكفيك أن تقو بيديك هكذا مث 

  كفيه ووجهه رواه مسلم  ضرب بيديه األرض ضربة واحدة مث مسح الشمال على اليمني وظاهر
  ويف لفظ مث مسح كل واحدة منهما بصاحبتها مث هبما وجهه رواه أمحد وأبو داود بإسناد صحيح 

  مسألة

  وله شروط أربعة 
أحدها العجز عن استعمال املاء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله ملرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه 



  فسه أو ماله يف طلبه أو اعوازه إال بثمن كثري أو ماله أو رفيقه أو خوف على ن
  يف هذا الكالم فصول 

أحدها أن التيمم إمنا جيوز إذا مل يكن استعمال املاء إما لعدمه حقيقة أو حكما وإما لضرر باستعماله واألصل يف ذلك 
وا ماء فتيمموا فذكر قوله تعاىل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتد

املريض واملسافر العادم فهما أغلب األعذار وأحلق املسافر احملبوس يف مصر وحنوه ممن عدم املاء واملريض مثل اجملدور 
واجملروح ممن يتضرر باستعمال املاء ويف معناه من خياف الربد وأما من يقدر على استعمال املاء لكن ال يقدر عى 

  ه أو ماله كمن بينه وبني املاء سبع أو حريق أو فساق فقد أحلق باملريض ألنه واجد حتصيله إال بضرر يف نفس

للماء وإمنا خياف الضرر ورمبا أحلق بالعادم ألنه ال خياف الضرر بنفس االستعمال وإمنا خياف التضرر يف حتصيله 
عماه وهو واجد له فال جيوز له فصار كالعادم عن حتصيله ال عن استعماله وهذا أحسن فأما من ال ضرر عليه يف است

التيمم سواء خشي فوت الوقت للصالة أو مل خيشه إذا كان يف احلضر ألنه واجد للماء وألنه الوقت الذي جيب فيه 
أداء الصالة هو الوقت الذي ميكن فيه فعلها بشروطها إال اجلنازة يف إحدى الروايتني ألن ابن عمر فعل ذلك وجاء 

  موقوفا ومرفوعا روامها الدارقطين  اإلذن فيه عن ابن عباس
وألنه تيمم ملا يكثر وخياف فوته غالبا فأشبه رد امسلم عليه كما فعله النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث أيب 

  جهيم وحديث املهاجر بن قنفذ واألخرى ال يتيمم هلا كغريها وهي املنصورة 

  ل الذهاب وأما العيد فال يتيمم للعيد ألنه ميكن التأهب له قب
وأما ما يستحب له الوضوء كرد السالم وحنوه إذا خشي فوته إن توضأ فإنه يتيمم له ألن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم فعل ذلك 

  الفصل الثاين

  أن العاجز عن استعمال املاء لعدمه قسمان 
  أحدمها إما يعدم فيه املاء كثريا وهو السفر 

املسافر فيتيمم يف قصري السفر وطويله يف املشهور من املذهب وال إعادة عليه لقوله والثاين ما يندر فيه عدم املاء فأما 
  تعاىل أو على فر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا 

وسواء كان السفر إىل قرية أخرى أو أرض من أعمال مصره كاحلراث واحلصاد واحلطاب وأشباههم إذا حضرت 
الة والماء معه وال ميكنه الرجوع إىل املصر إال بتفويت حاجته وفيه وجه إنه يعيد ألنه يف عمل مصره خبالف من الص

كان يف عمل قرية أخرى وسواء أمكنه محل املاء لوضوئه أو مل ميكنه ألن االستعداد للوضوء قب وجوبه ال جيب 
لوضوئه وجب عليه ومل جيز له التيمم وسواء كان سفر طاعة  وعنه إمنا ذلك إذا مل ميكنه محل املاء فإن أمكنه محل ماء

أو معصية ألنه عزمية وألن التيمم ال خيتص بالسفر بل جيب حضرا وسفرا وخيرج أن جيب عليه اإلعاددة يف سفر 
املعصية ألن التيمم رخصة من حيث عدم وجوب القضاء عزمية من حيث وجوب فعل الصالة فيجمع بني العزمية 

  ضاء املتبقي بسبب الرخصة وهذا يشبه ما إذا عدم املاء بعد الوقت فإنه عدمه بسبب حمرم ووجوب الق



الثاين كاحملبوس يف املصر وأهل بلد قطع املاء عدوهم فهذا يصلي بالتيمم وعنه ال يصي حىت جيد املاء أو يسافر 
ى أبو ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و اختارها اخلالل ألن اهللا إمنا أذن يف التيمم للمسافر والصحيح األول ملا رو

سلم قال الصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشرسنني فإذا وجد املاء فليمسه بشرته فإن ذلك خري رواه 
  أمحد والترمذي وصححه 

لغالب مل يكن له وألنه عادم للماء فاشبه املسافر وإمنا خص بالذكر ألنه إمنا يعدم غالبا فيه واملنطوق إذا خرج على ا
مفهوم مراد وإذا صلى مل يعد يف املشهور من املذهب ومن قال يعيد يف األعذار النادرة مثل عدم املاء والتراب ومن 
خشي الربد فتيمم قال يعيد هنا ألن القياس يقتضي أن من أخل بشرط من شروط الصالة أعاد إذا قدر عليه إال أنه 

إن احلائض تقضي الصوم ألنه ال يتكرر وال تقضي الصالة ألهنا تتكرر وألن عفي عنه فيما يكثر ويشق كما قلنا 
الصالة املفعولة على وجه اخللل غري مربئة للذمة يف األصل وإمنا فعلت إقامة لوظيفة الوقت والصحيح األول ألن اهللا 

ه الصعيد الطيب طهور إمنا خاطب بصالة واحدة يفعلها حبسب اإلمكان والشرط املعجوز عنه ساقط بالعجز ويف قول
  املسلم وقوله التراب كافيك دليل على أنه يقوم مقام املاء مطقا 

  فصل

وال يكون عادما حىت يطلب املاء بعد دخول الوقت يف رحه ورفقته وما قرب منه وعنه ال جيب طلبه إال إذا غلب 
  على ظنه وجوده أو رأى أمارات 

يتساقط عى مكان ألنه عادم ملاء فجاز له التيمم كما لو طلب  وجوده بأن يرى خضرة أو حفرة أو ركبا أو طريا
وألن األصل عدم طلب املاء وال أمارة تزيل حكم األصل فوجب العمل به كاستصحاب احلال واملشهور أنه جيب 

ال الطلب إذا رجا وجود املاء فإن تيقن أن ال ماء فال جيب الطلب قوال واحدا ألن اهللا تعاىل قال فلم جتدوا ماء و
ينفي عنه الوجود إال بعد سابقه الطلب كما يف قوله فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وقوله فمن مل جيد فصيام 

ثالثة أيام وألن التيمم بدل عن غريه مشروط بعدمه فلم جيز إال بعد الطلب كالصيام الذي هو بدل عن الرقبة وعن 
ل عن النص وامليت الذي هو بدل عن املذكى وألن البدل يف مثل اهلدي وعن التكفري باملال والقياس الذي هو بد

هذا إمنا أبيح للضرورة وإمنا تستيقن الضرورة بعد الطلب وصفته أن يفتش على املاء يف رحله ويسأل رفقته عن 
  موارده أو عن ما معهم ليبيعوه أو يبذلوه 

ه سؤاهلم البد نظر ويسعى أمامه ووراءه وعن ميينه قال القاضي سواء قالوا لو سألتنا أعطيناك أو منعناك ويف إلزام
وعن مشاله إىل حيث جرت عادة السفار بالسعي إليه لطلب املاء واملرعى هكذا قال بعض أصحابنا وقال القاضي ال 
يلزمه املشي يف طلبه وعدوله عن طريقه ألنه ليس يف تقدير ما يلزمه من املشي توقيف يرجع إليه وليس امليل بأوىل 

  امليلني واحتج اسحاق على ذلك بأن ابن عمر مل يكن يعدل إىل املاء وهو منه غلوة أو غلوتني من 
  ومحل القاضي قول أمحد وقد قيل له وعلى كم يطلب املاء فقال إن مل 

  يصرفه عن وجهه نراه امليل وامليلني وإن استدل عليه امليالن والثالثة فال يطلبه 
تردد أنه يلزمه املشي يف طلبه وإذا رأى بشرا أو حائطا قصد ذلك وطلب املاء عنده  وهذا يف السائر فأما النازل فال

  فإذا مل جيد املاء حينئذ ظهر عجزه 
قال القاضي وابن عقيل وغريمها من أصحابنا وا يعتد بطلبه قبل الوقت بل يلزمه إعادة الطلب يف وقت كل صالة 



 يصح فيه التيمم ألنه يف وقت كل صالة خماطب بقوله فلم ألن طلب اماء شرط لصحة التيمم فال يصح يف وقت ال
جتدوا ماء وذلك ال يلزمه إال بعد الطلب وهذا إمنا يكون مع الطمع حبصول املاء فأما مع اليأس فال وإذا كان معه 
ر مبا ماء فاراقه قبل الوقت صلى بالتيمم ألنه مل يكن وجب عليه الوضوء نص عليه وإن أراقه بعد دخول الوقت أو م

يف الوقت فلم يتوضأ مع أنه ال يرجو وجود ماء آخر فقد عصى بذلك فيتيمم ويصلي ويعيد يف أحد الوجهني ألنه 
فرط بترك املأمور به وال يعيد يف اآلخر كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام أو حرق ثوبه فصار عاريا وكذلك لو 

ألنه قد تعني صرفه يف الطهارة وال يصح تيممه إال أن  وهبه بعد دخول الوقت أو باعه مل يصح يف أشهر الوجهني
يكون بعد استهالكه ففيه الوجهان وإذا نسي املاء يف رحله وصلى بالتيمم لزمه اإلعادة وكذلك إن جهله مبوضع 
ينسب فيه إىل التفريط مثل أن يكون بقربه بئر أعالمه ظاهرة ألنه شرط فعلي يتقدم الصالة فلم يسقط بالنسيان 

ترة فألنه تطهري واجب فلم يسقط بالسيان كما لو نسي بعض أعضائه أو انقضت مدة املسح ومل يشعر وهذا كالس
ألن النسيان واجلهل إذا كان عن تفريط فإنه قادر على االحتراز منه يف اجلملة وهلذا يقال ال تنسى وإن أضل راحلته 

وقيل يعيد يف ضالل البئر ألن مكاهنا واحد وإن كان  أو أضل بئرا كان يعرفها مث وجدها فال إعادة عليه وقيل يعيد
  املاء مع عبده أو وضعه يف رحله من حيث ال يشعر أعاد يف أقوى الوجهني 

  الفصل الثالث

  إذا كان واجد املاء خياف إن استعمله أن يعطش هو أو أحد من رفقته أو هبائمه أو هبائم رفقته احملترمة فإنه يتيمم 
اهللا عنه عدة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يتيممون وحيبسون املاء  قال اإلمام أمحد رضي

  لشفاههم 
فأما البهائم اليت يشرع قتلها كاخلنزير والكلب األسود والبهيم والكلب العقور فال حيبس هلا املاء مث إن كان هو 

جب تقدمي الشرب ألنه من احلوائج األصلية العطشان أو خياف العطش على نفسه أو هبائمه أو من يلزمه نفقته و
الواجبة فتقدم على العبادات كما تقدم نفقة النفس واألقارب املتعينة على احلج وإن كان العطشان رفقته أو هبائمه 
فاألفضل حبس املاء هلم وهو واجب يف أحد الوجهني اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغريمها ويف اآلخر ال 

و بكر والقاضي ألنه حمتاج إليه وقد قال أمحد إذا كان معه إداواة فيها ماء فرأى عطاشا فأحب إيل أن جيب قاله أب
  يسقيهم ويتيمم 

وقد صرح القاضي بأن ذلك ال جيب إال إن خيف عليهم التلف والصواب أن حيمل كالم أمحد وأيب بكر على عطش 
يعطشوا فأما العطش احلاضر فيجب تقدمي سقيهم له وجها  ال خياف معه التلف وقيل إمنا الوجهان فيما إذا خيف أو

  واحدا وال فرق بني أن يكون هو العطشان أو 

خلوف عطش رفيقه املزامل أو أحد من أهل القافلة أو من غريهم ألن ذلك إمنا كان حلرمة اآلدميني والبهائم وهي ال 
 ساقيها أجرا وثوابا ولو كان معه ماء ان جنس وطاهر ختتلف باملرافقة وعدمها وكذلك البهائم املباحة احملترمة فإن يف

وهو عطشان شرب الطاهر وتيمم ومل يشرب النجس فإن خاف العطش فهل يتوضأ بالطاهر وحيبس النجس أو 
  يتيمم وحيبس الطاهر على وجهني 

  الفصل الرابع



خياف أنه إن طلبه انقطع عن رفقته إذا كان خياف على نفسه أو ماله يف طلبه بأن يكون بينه وبني املاء عدو أو سبع 
أو ضياع أهله أو ماله أو شرود دوابه جاز له التيمم إذا كان للخوف سبب مظنون وإن مل يعلم وجوده فأما إن كان 

جنبا لزمه الوضوء ولو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى مث تبني خبالفه فال إعادة يف أقوى الوجهني 
الف صالة اخلوف فإن مل ير شيئا وقد دله على املاء ثقة لزمه طلبه قوال واحدا كما لو تيقنه لكثرة البلوى بذلك خب

ألن املاء غلب هنا الظن وجوده مث ال خيلو إما أن يكون املكان قريبا أو بعيدا أو على التقديرين فأما أن ميكنه 
الوقت فأما إن كان قريبا وميكنه الصالة الوضوء منه والصالة يف الوقت وقت االختيار أو خياف إن طلبه أن يفوت 

به يف الوقت لزمه قصده قوال واحدا وإن كان بعيدا خيشى إن طلبه يفوت الوقت مل جيب عليه طلبه ومل جيز له تأخري 
الصالة حىت تفوت قوال واحدا وإن كان بعيدا ال ميكنه الصالة به يف الوقت من غري ضرر وال مشقة كثرية بأن 

أو مقصده وجب قصده أيضا يف إحدى الروايتني ألنه قادر على تأدية فرضه باملاء يف الوقت من غري يكون يف طريقه 
  ضرر فأشبه القريب 

والرواية الثانية ال جيب قصده وال تأخري الصالة بل يصلي بالتيمم هذا هو املشهور يف املذهب ملا احتج به اإلمام 
  ني من املدينة فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة فلم يعد الصالة أمحد عن ابن عمر أنه تيمم على رأس ميل أو ميل

وعنه أيضا أنه تيمم مبربد النعم وهو على ثالثة أميال من املدينة والشمس مرتفعة فلم يعد روامها الدارقطين ورواه 
وطرد ذلك أن مرفوعا أيضا وألنه به حاجة إىل تعجيل الصالة يف أول الوقت لرباءة ذمته فلم جيب عليه تأخريها 

يقال فيمن عجز عن بعض الشرائط واألركان يف أول الوقت وعلم أنه يقدر عليه يف آخره أن له أن يصلي حبسب 
حاله وألن سبب الرخصة قائم يف احلال فيثبت به وإن تيقن زواله يف احلال كالقصر يف سفر يعلم أنه يقدم منه قبل 

  خروج الوقت 
وقت إن قصده أو تشاغل بالوضوء أو كان الواردون عليه كثريا ال تنتهي إليه وإن كان املاء قريبا خياف فوت ال

النوبة حىت خيرج الوقت أو كان يف بئر إن اشتغل باالستقاء وحنوه خرج الوقت تيمم يف أحد الوجهني ألن فرضه 
ما لو علم أنه ال جيده كان هو التيمم ومل جيد املاء على وجه ميكنه الصالة به يف الوقت فاستمر حكم العدم يف حقه ك

إال بعد خروج الوقت وإن كان الوضوء يف الوقت ال أثر له ألن الوقت للصالة والوجه الثاين يشتغل بأسباب 
الوضوء وإن فات الوقت كما لو كان يف احلضر وإذا خشي دخول وقت الضرورة فهو كما لو خشي خروج 

إن أمكنه الوضوء يف الوقت فأخر ذلك عمدا حىت خشي الفوات الوقت بالكلية ألنه ال جيوز التأخري إليه إال لعذر ف
  فهو كاحلاضر ألن فرضه كان هو الوضوء وهل حد القريب 

الذي جيب قصد مائة ما يتردد املسافر إليه للرعي أو لالحتكار عادة أو الفرسخ فما دونه كاجلمعة أو امليل فما دونه 
  على ثالثة أوجه 

  الفصل اخلامس

ثمن كثري ومجلة أنه إذا بذل له املاء لطهارته لزمه قبوله ألنه قادر عليه وال منه عليه لذلك يف عرف إذا أعوزه إال ب
الناس خبالف ما إذا بذل له مثن املاء أو بذلت له االستطاعة يف احلج وهو وإن كان ذا مثن يف املفاوز وأوقات 

ا للطهارة فال ضرورة بأحد إليه لقيام التراب مقامه الضرورة فإمنا ذلك ملن حيتاجه للشرب إذ ال بد له يف الشرب فأم
ولذلك إذا وجد من يبيعه إياه بثمن يف تلك البقعة أو مثلها يف غالب األوقات ووجد مثنه فاضال عما حيتاج إليه يف 



ع نفقته وقضاء ديونه وحنو ذلك فإنه يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء السترة للصالة والرقبة للكفارة واهلدي للتمت
وكذلك إن زيد على ما يتغابن به الناس مبثله زيادة يسريه ال جتحف مباله فإن كانت جتحفه م يلزمه شراؤه وكذلك 
إن كانت كثرية ال جتحف مباله يف أحد الوجهني وذكرها القاضي على الروايتني ويف األخرى يلزمه شراؤه وان كان 

ملثل وهذا معىن قول الشيخ رمحه اهللا تعاىل إال بثمن كثري فإن مثنه كثريا إذا مل يضر ذلك مباله كما جيب بذل مثن ا
الكثري هو اجملحف والذي يزيد على غنب العادة زيادة كثرية وكذلك احلكم يف شراء اهلدي والرقبة والسترة وآالت 

عند  احلج وحنو ذلك مما جيب صرفه يف العبادات فإن وجد الثمن يف بلده ووجد من يبيعه يف الذمة لزمه شراؤه
القاضي كما يلزمه شراء الرقبة يف الكفارة لذلك ومل يلزمه عند أيب احلسن اآلمدي وغريه كاملتمتع إذا عدم اهلدي يف 

  موضعه دون بلده ألن فرضها متعلق بالوقت خبالف املكفر 

  الفصل السادس

التيمم لآلية واحلديث صاحب إذا كان مريضا مثل اجملذور واجلريح وغريمها وخاف إن استعمل املاء تضرر انتقل إىل 
الشجة واخلوف املبيح أن خيشى التلف يف رواية ألن ما دون ذلك جيوز الصرب عليه لغرض صحيح كالفصد 

  واحلجامة 
وظاهر املذهب أنه مىت خشي زيادة املرض باألمل وحنوه أو تباطؤ الربء إن استعمل املاء جاز له التيمم ألن مثله جيوز 

رك القيام يف الصالة والطيب للناسي واحللق يف اإلحرام فجاز له ترك الوضوء باملاء وأوىل له الفطر يف رمضان وت
وذلك ألن املريض مىت زادت صفته أو مدته كانت تلك الزيادة مبنزلة مرض مبتدىء وال جتب عبادة خياف منها 

يف املرض فال بد أن يغلب املريض مث إن كان املخوف هو التلف كفى فيه الظن كما قلنا يف السبع وحنوه وإن خ
على الظن تضرره باستعمال املاء إما بقبول الطبيب أو حنوه فأما جمرد االحتمال أو ميكن تالفيه فال يلتفت إليه 

وكذلك إن كان املرض ال يضره كالصداع واحلمى اليت يستعمل هلا املاء البارد أو احلار وحنو ذلك ألنه إذا أمكنه 
احلار كان كالصحيح فإن مل ميكنه ذلك بأن يكون عاجزا عن احلركة إىل املاء وليس له من استعمال املاء البارد أو 

يناوله فهو كالعادم لكن ينبغي أن يكون مبنزلة من عدم املاء يف احلضر وإن كان له من يناوله يف الوقت فهو واجده 
  أعضائه مع التيمم لكل صالة  وهنا بدل عن املتروك غسله وهي أشياء مترتبة وجيب عليه أن يغسل الصحيح من

لتحصل املواالة بني الوضوء ألن الترتيب واجب يف غسل املوضع اجلريح فكذلك يف بدله ألن البدل يقوم مقام 
املبدل هذا اختيار القاضي وابن عقيل كالواجد وكذلك إن خشي خروج الوقت قبل جميء املنازل يف املشهور وقيل 

  ينتظر يف املنازل وإن خرج 

  ل السابعالفص

إذا خاف من شدة الربد فإنه يتيمم ويصلي ملا روى عمرو بن العاص قال احتلمت يف ليلة باردة شديدة الربد يف 
غزوة ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك مث صليت بأصحايب صالة الصبح فلما قدمنا على رسول اهللا 

صحابك وأنت جنب قلت ذكرت قول اهللا تعاىل وال صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأ
تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يقل شيئا رواه أمحد وأبو داود 

  والدارقطين وذكره البخاري تعليقا 



فىت فأفيت أن يغتسل فمات وعن ابن عباس أن رجال يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم احتلم يف برد شديد فاست
فبلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال قتلوه قتلهم اهللا إمنا شفاء العي سؤال رواه حرب وألنه إذا خاف املرض 

  باستعمال املاء فهو كما لو خاف زيادته وأوىل واملخوف هنا إما التلف وإما املرض على ما تقدم 
ك يسري وإسباغ الوضوء على املكاره مما يكفر اهللا به اخلطايا ومىت أمكنه فأما نفي التأمل بالربد فال أثر ألن زمن ذل

تسخني املاء واشتراؤه بثمن املثل كما تقدم أو الدخول إىل احلمام باألجرة لزمه ذلك ألن قدرته على املاء احلار 
  كقدرة املسافر على املاء املطلق وكذلك إن وجد من يقرضه أو يبيعه أو 

ذمة وله ما يوفيه بعد خروج الوقت ألن زمن ذلك يسري خبالف املسافر يف أحد الوجهني ألن املدة يكريه بثمن يف ال
تطول وخياف تلف املال وبقاء الذمة مشغولة وكذلك إن أمكنه أن يغتسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره 

  وإذا صلى بالتيمم خلشية الربد فال إعادة يف ظاهر املذهب 
نادر غري متصل وعنه يعيد يف احلضر دون السفر ألن احلضر مظنه دفع الربد باألكنان واملياه وعنه يعيد إلنه عذر 

الفاترة فالندرة فيه حمققة خبالف السفر فإنه يكثر فيه الربد خصوصا يف البالد الباردة وحديثا عمرو وابن عباس 
عادة وال ألحد صلى خلفه وقد أقره على حجة على اإلعادة فإنه مل يعد ومل يأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم باإل

تعليله خبشية الضرر وهي علة جتمع املقيم واملسافر وألنه فعل العبادة حبسب قدرته فلم يلزمه اإلعادة كاملريض 
واملسافر والفرق بني العذر النادر والغالب فيما رجع إىل اإلخالل بصفات العباد ال دليل عليه وإمنا فرق بني الصوم 

يف احليض ألن احلائض تركت الصوم بالكلية وهؤالء قد فعلوا املفروض يف اوقت فإذا وجب قضاؤه لزمهم والصالة 
فعل العبادة مرتني وال أصل لذلك يقاس عليه مث إن احلائض جيب عليها صوم واحد يف وقت القضاء وهؤالء جيب 

به ومىت أوجبنا عليه اإلعادة فالثانية يف عليهم القضاء مع الفريضة يف الوقت الثاين فهم بقضاء احلائض للصالة أش
فرضه واألوىل نافلة ذكره القاضي خبالف ما لو مل جتب عليه اإلعادة كاملعادة مع إمام احلي فإن الفرض قد سقط 

هناك باألوىل وإمنا يكون حكم األوىل نافلة عند براءة ذمته باإلعادة ويتوجه أن يكون كل منهما فرضا وإمنا وجب 
  ن الشتمال كل واحدة على نوع من النقص ينجرب باألخرى عليه صالتا

  مسأله

  فإن أمكنه استعماله يف بعض بدنه أو وجد ماء ال يكفيه لبعض طهارته استعمله وتيمم للباقي هنا مسألتان 
إحدامها إذا أمكنه استعمله يف بعض بدنه مثل أن يكون بعضه صحيحا وبعضه جرحيا أو ميكن الذي خياف الربد كأن 

توضأ ويغسل مغابنه وشبه ذلك فيلزمه غسل ما يقدر عليه يف الطهارتني الصغرى والكربى حلديث صاحب الشجة ي
حيث قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة مث ميسح 

  عليها ويغسل سائر جسده 
للصالة مث صلى هبم وذلك ألن اهللا تعاىل يقول فاتقوا اهللا ما  ويف حديث عمرو أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه

استطعتم وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا يستطيع التطهر باملاء يف بعض 
طهارته فإنه يتيمم بدنه فيلزمه ويكون التيمم عما مل يصبه املاء ومثل ذلك مثل من غسل أكثر أعضائه مث انقلب ماء 

له هذا إذا مل يكن غسل بقية البدن وال مسحه فإن أمكن مسحه دون غسله فعنه يلزمه املسح ألنه بعض املأمور به 



فيلزمه والتيمم بدال عن متام الغسل وعنه يلزمه املسح فقط ألنه أقرب إىل معىن الغسل وألنه كان عليه حائل أجزأه 
  مه التيمم فقط ألن الفرض هو مسحه فمسح البشرة أوىل وعنه يلز

الغسل وقد عجز عنه فينتقل إىل بدله وهذا اختيار القاضي وغريه من أصحابنا فإن كان اجلرح جنسا أو عليه لصوق 
أو عصابه أو جبريه فقد تقدم حكمها الثانية إذا وجد ما ال يكفيه جلميع طهارته فإنه يستعمله ويتيمم ملا مل يصبه املاء 

وء يف أحد الوجهني ويف اآلخر وهو قول أيب بكر يستعمل اجلنب ما وجد دون احملدث ألن اجلنب يف الغسل والوض
يرتفع حدثه عما غسله وإذا وجد بعد ذلك ماء غسل بقية بدنه ألن املواالة ال جتب يف الغسل خبالف احملدث فإن 

اع غسل بعض بدن اجلنب عند النوم املواالة واجبة يف الوضوء فال يستفيد بغسل البعض فائدة وهلذا شرع يف اجلم
واألكل واجلماع ومل يشرع غسل بعض أعضاء احملدث واألول قول أكثر أصحابنا ملا تقدم يف اليت قبلها وألنه من 

شروط الصالة فالعجز عن بعضه ال يسقط املمكن منه كالسترة وغسل النجاسة ونقضوا التعليل باملواالة مبا إذا كان 
ن خبس بعض الفاحتة مث قد ميكن املواالة إذا وجد ماء قبل جفاف األعضاء مث عجز عن بعض أعضائه جرحيا وكم

  املواالة إذا أسقطها مل تسقط ما هي شرط له وهو الغسل كشرائط غريها 

  فصل

وإذا كان املاء الذي وجده اجلنب يكفي أعضاء الوضوء غسلها به ناويا عن احلدثني فتحصل له الطهارة الصغرى 
كما فعل عمرو وكما أمر به النائم واآلكل وإذا وجد ما ال يكفيه مل يتيمم حىت يستعمل املاء ليتحقق  وبعض الكربى

العدم الذي هو شرط التيمم ويتميز املغسول عن غريه ليعلم ما يتيمم له وإن كان بعض أعضائه جرحيا أو مريضا فله 
الترتيب بني أعضاء اجلنب ال جيب يف طهارته باملاء أن يبدأ إن شاء بالغسل وإن شاء بالتيمم يف احلدث األكرب ألن 

فأن ال جيب بني املاء والتراب اوىل وله أن يفصل بني التيمم والغسلة بزمن طويل كما يف أصل الغسلة وإن كان يف 
  احلدث األصغر ففيه وجهان 

وء فإذا كان اجلرح يف أحدمها جيب الترتيب واملواالة بني التيمم وما يفعله من الوضوء كما جيب يف نفس الوض
وجهه بدأ بالتيمم مث غسل بقية الوجه وما بعده وإن شاء غسل املمكن من الوجه مث يتمم مث غسل بقية األعضاء وإن 
كانت اجلروح يف األعضاء كلها تيمم لكل عضو حني يشرع يف غسله فإن تيمم هلا تيمما واحدا كان مبنزلة غسلها 

ا لو تيمم عن مجلة الوضوء فإن التيمم هناك بدل عن مجلة الوضوء وهو طهارة مجلة واحدة وذلك ال جيوز خبالف م
واحدة وهنا هو بدل عن املتروك غسله وهو أشياء مرتبة وجيب عليه أن يغسل الصحيح من أعضائه مع التيمم لكل 

البدل يقوم صالة لتحصل املواالة بني الوضوء ألن الترتيب واجب يف غسل املوضع اجلريح فكذلك يف بدله ألن 
  مقام املبدل هذا اختيار القاضي وابن عقيل 

والثاين ال جيب يف ذلك ترتيب ومواالة كتيمم اجلنب ألهنما طهارتان مفردتان فلم جيب الترتيب واملواالة بينهما وإن 
ألهنما  احتد بينهما كالوضوء والغسل وألن التيمم لو كان يف حمل اجلرح لكان حريا أن ال جيب ترتيبه على الوضوء

من جنسني فأن ال جيب ترتيبه مع مشروع يف غري حمل اجلرح أوىل وألن الترتيب إمنا وجب فيما أمر اهللا بغسله 
ومسحه ليبدأ مبا بدأ اهللا به وهذا اجلرح ليس مأمورا بغسله وال مسحه فال ترتيب له ووجوب الترتيب له ال يلزم 

منه وهو أخذ منه قدرا وموضعا وصفة ومن غري جنسه مث فيه من  منه الترتيب لبدله ألن البدل يف غري حمل املبدل
  املشقة ما ينفيه قوله تعاىل ما جعل عليكم يف الدين من 



حرج وقوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وما ال ميكن غسله من الصحيح إال بانتشار املاء إىل 
إن أمكنه ضبطه حبيث ال ينتشر املاء إليه لزمه وإن مل ميكنه ضبطه وقدر اجلرح فله حكم اجلريح كما قلنا يف اجلبرية ف

  أن يستنيب من يضبطه لزمه ذلك وإال سقط غسله وأجزأه التيمم 
  فصل 

فإن كان حمدثا وعليه جناسة واملاء يكفي إحدى الطهارتني أزال به النجاسة وتيمم ألن التيمم عند احلدث ثابت 
  بالنص واإلمجاع 

ت النجاسة على ثوبه الذي ال جيد غريه أزاهلا باملاء يف إحدى الروايتني ويف األخرى يتوضأ ويدع الثوب حىت لو كان
وإن مل يتيمم له ألن طهارة الثوب خمتلف فيها والوضوء جممع عليه ولو كانت النجاسة على بدنه وثوبه غسل الثوب 

  وتيمم للبدن ويتوجه على الرواية الثانية أن يغسل البدن 
رط الثاين الوقت فال يتيمم لفريضة قبل وقتها وال لنافلة يف وقت النهي عنها هذا املشهور يف املذهب ألن اهللا أمر الش

القائم إىل الصالة بالوضوء فإن مل جيد املاء تيمم وهذا يقتضي أن ال يتيمم إال بعد القيام إىل الصالة وإعواز املاء وإمنا 
  جاز الوضوء قبل الوقت ألنه 

حلدث خبالف التيمم أو ألن االية خطاب للمحدثني واملتيمم داخل فيهم خبالف املتوضىء وألن التيمم طهارة يرفع ا
ضرورة فلم جيز قبل الوقت كطهارة املستحاضة وأنه حكم مقيد بالضرورة فتقيد بقدرها كأكل امليتة وألنه هو 

يه و سلم أينما أدركتين الصالة متسحت مستغن عنه فلم جيز كتيمم الواجد للماء مع ظاهر قوله صلى اهللا عل
  وصليت وقوله عليه السالم أينما أدركت رجال من أميت الصالة فعنده مسجده وعنده طهوره روامها اإلمام أمحد 

ويف رواية أخرى خمرجة أنه جيزىء كاملاء وهذا يف التيمم للصالة فأما التيمم لغري ذلك مما تبيحه الطهارة كالطواف 
راءة القرآن واللبث يف املسجد واحلائض املنقطع دمها للوطء فيجوز يف كل وقت جيوز فعله فيه ومس املصحف وق

ألهنا أفعال تبيحها الطهارة باملاء فأبيحت بالتراب كالصالة ولقوله صلى اهللا عليه و سلم الصعيد الطيب طهور 
ي سواء غلب على ظنه أنه جيد املاء يف املسلم إذا مل جيد املاء عشر سنني فإذا دخل الوقت جاز له أن يتيمم ويصل

الوقت أو مل يغلب وال إعادة عليه إذا وجد املاء يف الوقت إال إذا تيقن وجود املاء يف الوقت على رواية تقدمت ألنه 
خماطب بالصالة يف أول الوقت وقد روى أبو داود والدارقطين عن أيب سعيد أن رجلني من أصحاب النيب صلى اهللا 

خرجا يف سفر فحضرت الصالة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا مث وجدا املاء يف الوقت عليه و سلم 
  فأعاد أحدمها ومل يعد اآلخر مث أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي مل يعد أصبت السنة وأجزأتك صالتك وقال للذي أعاد لك األجر مرتني وألنه 
أمر فلم يلزمه إعادة كما لو وجد املاء بعد الوقت لكن إن أعاد يف الوقت فهو مستحب يف أحد أدى فرضه كما 

الوجهني للحديث الذي ذكرناه وألن من العلماء من يوجب اإلعادة ويف اآلخر ال تستحب كاملستحاضة إذا انقطع 
فال تشرع اإلعادة واألفضل تأخري  دمها يف الوقت بعد الصالة وللماسح على اخلفني فأما إذا وجد املاء بعد الوقت

التيمم إىل آخر الوقت وأن ال يزال يطلبه حىت خياف فوت الوقت نص عليه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إذا أجنب الرجل يف السفر تلوم ما بينه وبني آخر الوقت فإن مل جيد املاء تيمم رواه أبو حفص وألن التأخري جائز من 

كان لتحصيل فضيلة مرجوة كان أفضل كما لو أخره لطلب مجاعة أو ختفف من األخبثني وأوىل غري كراهة فإذا 
  وهذا عند أكثر أصحابنا كالقاضي وأيب اخلطاب وغريمها ملن يرجو وجود املاء 



يف آخر الوقت حبيث يكون طمعه ويأسه متقاربني فأما إن يئس من وجوده يف غالب الظن فال يستحب التأخري 
استحب التأخري مطلقا ألن وجود املاء ممكن وكالم أمحد مطلق يف استحباب التأخري وإذا تيمم للمكتوبة ومنهم من 

صلى صالة الوقت ومجع بني الصالتني وصلى الفوائت والنوافل واجلنازة حىت خيرج الوقت يف أشهر الروايات ويف 
يح الطواف وقراءة القرآن ومس املصحف األخرى يتيمم لكل فريضة وقيل يتيمم لكل نافلة أيضا ولكل حال يستب

واللبث يف املسجد وكذلك وطء احلائض يف أقوى الوجهني والثالثة يصلي بتيممه ما مل حيدث كاملاء ووجهه األولني 
  ما روى جماهد عن ابن عباس أنه قال من السنة أن ال يصلي بالتيمم إال صالة واحدة مث يتيمم للصالة األخرى 

لسنة فإمنا يعين سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم وروى ابن املنذر عن ابن عمر قال يتيمم لكل والصاحب إذا أطلق ا
صالة وعن علي قال التيمم عند كل صالة وعن عمرو بن العاص قال جيدد لكل صالة تيمما ومل يعرف هلم يف 

  نا بالتيمم عند القيام إىل الصالة الصحابة خمالف إال رواية عن ابن عباس واملشهور عند خالفها وألن اهللا تعاىل أمر

كما تقدم وألن التيمم ال يرفع احلدث ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعمرو بن العاص أصليت بأصحابك 
  وأنت جنب مساه جنبا مع علمه أنه قد تيمم للربد 

ا عاد إال بوجود سببه فمن قال وألن املتيمم إذا وجد املاء استعمله حبكم احلدث السابق فلو كان احلدث قد ارتفع مل
يتيمم لفعل كل صالة متسك بظاهر هذه اآلثار والصحيح أن معناه يتيمم كل صالة من الصلوات املعهودة هي 

املكتوبات يف أوقاهتا ألنه املتبادر إىل الفهم من ذلك وهلذا قال ابن عباس مث يتيمم للصالة األخرى والتعريف للعهد 
ل كل نافلة وواجب ملا قال يتيمم للصالة األخرى بل قال يتيمم للرواتب قبلها وبعدها وهلذا ال جيب التيمم لفع

وقول علي عند كل صالة تنبيه على الوقت وألن النوافل تفعل بتيمم واحد وبتيمم الفريضة فكذلك الفرائض يف 
املتيمم أوىل وإذا نوى  وقت واحد وألن طهارة املستحاضة إمنا تبطل خبروج الوقت مع دوام احلدث وجتدده فطهارة

اجلمع بني الصالتني يف وقت الثانية صار وقتها وقتا واحدا حىت لو تيمم يف وقت األوىل هلما أو الفائتة مل يبطل تيممه 
بدخول وقت الثانية وإذا استباح ما متنع منه اجلنابة كقراءة القرآن واللبث يف املسجد أو حدث احليض كالوطء 

أيضا خبروج الوقت يف احد الوجهني اختاره القاضي ويف اآلخر ال تبطل كما ال تبطل إال  بتيمم له أو لصالة بطل
بنواقض الوضوء ألن وقت الصالة ال تعلق له بذلك وحيتمل أن تبطل إذا استباح ذلك بتيمم الصالة دون ما 

  استباحه بتيممه 

  فصل

ر وكذلك بني صاليت جنازة ذكره القاضي وجيوز أن جيمع بتيمم واحد بني طوافني كطواف اإلفاضة وطواف منذو
كاجلمع بني صالتني يف الوقت وأوىل وتبطل كذلك خبروج وقت الصالة كالتيمم للفريضة وكذلك التيمم للنافلة 

  مقدر بوقت املكتوبة ألنه إذا بطل خبروج الوقت بتيمم الفريضة فما سواه 

جيء جبنازة أخرى حني سلم من األوىل صلى عليها  أوىل واملنصوص عن أمحد أنه إذا صلى على اجلنازة بتيمم مث
بذلك التيمم وإن كان بينهما وقت ميكنه فيه التيمم مل يصل على األخرى حىت يعيد التيمم وهذا ألن التيمم للجنازة 

وحنوها ال يتقدر بوقت املكتوبة ألنه ال يستبيح به املكتوبة فالفعل املتواصل يف هذه العبادات كتواصل الوقت 
وقت للمكتوبة فإذا وجبت الثانية بعد زمن يتسع للتيمم صارت مستقلة بنفسها وانفصل وقتها عن وقت األوىل بال

كصاليت الوقتني وعلى قياس املنصوص كل ما ليس له وقت حمدد من العبادات كمس املصحف والطواف وحنومها 



ل املؤقتة كالوتر والكسوف والسنن ومحل القاضي هذا على االستحباب وظاهر املنصوص خالفه فعلى هذا النواف
الرواتب وصالة الليل تبطل خبروج وقت تلك النافلة وأما النوافل املطلقة فيحتمل أن تكون كاجلنازة وحنوها يقدر 
فيه تواصل الفعل وحيتم أن ميتد وقتها إىل وقت النهي عن النافلة فأما إن كان التيمم للمكتوبة تعلق احلكم بوقتها 

  شاء من جنائز ونوافل ألن ذلك سبيل التبع للمكتوبة فيصلي فيه ما 
الشرط الثالث النية فإن تيمم لنافلة مل يصل به فريضة وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض 

والنوافل حىت خيرج وقتها أما النية يف اجلملة فال بد منها كالوضوء والغسل وأؤكد ألن التراب يف نفسه ليس مبطهر 
إمنا يصري مطهرا بالنية وألن املسح بالتراب إذا خال عن نية كان عبثا وتغبريا حمضا وقد قيل ألنه جاء يف القرآن و

  بلفظ القصد بقوله فتيمموا وهذا ضعيف ألن القصد للتراب ال لنفس العبادة 
حف فأما إن نوى رفع وصيغة النية هنا أن ينوي استباحة فعل من األفعال اليت مينعها احلدث كالصالة ومس املص

احلدث مل يصح وخرج األصحاب رواية أنه يصح بناء على أن التيمم كالوضوء يف صحة بقائه إىل ما بعد الوقت 
  وعلى هذا فصفة نيته كصفة نية الوضوء أن يتيمم ملا جيب له التيمم 

كالوضوء وال يلزم من هذا أن  كالصالة فرضها ونفلها ارتفع املنع مطلقا وإن نواة ملا تستحب له النية ففيه وجهان
يكون التيمم رافعا للحدث بل يرفع منع احلدث ألن املقصود من رفع احلدث إزالة منعه وذلك موجود هنا فإذا 

وجد املاء عاد املنع والتزم بعض أصحابنا على هذا أن التيمم يرفع احلدث رفعا مؤقتا إىل حني وجود املاء فإذا وجد 
لسابق كما يقول إن ختمر العصري خيرجه من عقد الرهن فإذا ختلل عاد مبوجب العقد املاء عاد مبوجب السبب ا

السابق وكما قلنا يف طهارة مسح اخلفني على أقوى الوجهني وقال ابن حامد إن نوى به استباحة الصالة مطلقا 
هو مثله أو دونه ألن النيب صلى  صلى به املكتوبة وإن تيمم لنافلة فال واملشهور أنه ال يستبيح بالتيمم إال ما نواه وما

اهللا عليه و سلم قال وإمنا لكل امرىء ما نوى وألن احلدث قائم مل يرتفع كما تقدم وإمنا يبيح التيمم ما نواه كما 
تقدم وال يلزم من إباحة األدىن إباحة األعلى فعلى هذا إذا تيمم لصالة حاضرة مفروضة أو فائتة أو مطلقة فعل مجيع 

ن الفرض أكمل أنواع املمنوعات باحلدث املباحة بالتيمم وال فرق بني أن تكون واجبة بالشرع أو النذر ما سواها أل
وعلى مقتضى كالم أصحابنا ال يستبيح فعل الفرض ال بنية وإذا نوى نافلة الصالة املطلقة أو معينة فله فعل مجيع 

أوكد هلا منهما الشتراطها للصالة إمجاعا وال النوافل والطواف فرضه ونفله ومس املصحف ألن الطهارة للنافلة 
يباح فرض اجلنازة ألهنا واجبة ولو تيمم للجنازة الواجبة أبيحت الصالة النافلة ألهنا دوهنا ويتخرج أنه ال يصح إال 
أن أمحد جعل الطهارة لنفل الصالة أوكد منه للجنازة وإن تيمم للطواف أبيح له اللبث يف املسجد وقراءة القرآن 

كذلك ينبغي أن يكون مس املصحف أو قراءة القرآن أو اللبث يف املسجد مل يستبح غري ذلك وقيل يستبيح بنية و
  مس املصحف والقراءة واللبث خبالف العكس وكل واحد من القراءة واللبث 

بيح بنية مس بنية اآلخر وهذا أصح ألن ما اشترط له الطهارة أعلى مما اشترط له الطهارة الكربى وقال القاضي يست
املصحف قراءة القرآن مجيع النوافل ألن مجيع ذلك نافلة فهي يف درجة واحدة ولو تيمم الصيب لصالة مث بلغ مل جيز 

أن يصليها به ألنه كان لنافلة وله أن يتنفل قبل الفريضة وبعدها وعنه ليس له أن يتنفل قبلها إال السنن الرواتب لئال 
  ن الرواتب فإن نية الفريضة تتضمنها يصري النفل متبوعا خبالف السن

الشرط الرابع التراب فال يتيمم إال بتراب طاهر له غبار هذه ثالثة شروط األول أنه ال يتيمم إال بالتراب خاصة 
وعنه أنه جيوز بالرمل ومحلها القاضي على رمل فيه تراب وأقرها بعض أصحابنا على ظاهرها ملا روى أبو هريرة أن 



بادية أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا إنا نكون بالرمال األشهر الثالثة واألربعة ويكون ناسا من أهل ال
فينا اجلنب والنفساء واحلائض ولسنا جند املاء فقال عليكم باألرض مث ضرب بيديه على األرض لوجهه ضربة 

  وضرب األخرى فمسح يديه إىل املرفقني رواه أمحد 
قال فتيمموا صعيدا طيبا قال ابن عباس هو تراب احلرث ولفظه فيما ذكر أمحد أطيب الصعيد ووجه األول أن اهللا 

أرض احلرث ومعىن أرض احلرث األرض اليت يكون فيها الشجر والزرع قال أمحد السباخ ال تنبت واحلجر ال ينبت 
  الناس بثالث جعلت صفوفنا واحلرث ينبت وعن حذيفة بن اليمان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فضلنا على 

  كصفوف املالئكة وجعلت لنا األرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا مل جند املاء رواه مسلم 
فلما خص التربة بالذكر بعد تعميم األرض بكوهنا مسجدا علم اختصاصها باحلكم وحديث الرمل ضعيف ألن فيه 

اليت فيها تراب ألنه جاء بلفظ آخر عيكم بالتراب فيدل على املثىن بن الصباح مث إن صح فهو حممول على الرمال 
الذي يف الرمل إمنا تيمم بالتراب ألن العرب عادهتا أن تعزب إىل األرض هلا حشائش رطبة وإمنا احلشائش الرطبة يف 

ي هو الرمل الذي خيالطه التراب وألن الرمل ال يلصق باليد فأشبه احلصاء وألن طهارة الوضوء خصت بالنوع الذ
أصل املائعات وكذلك التيمم خيص بالنوع الذي هو أصل اجلامدات وهو التراب فأما األرض السبخة فقد قال أمحد 

أرض احلرث أحب إيل وإن تيمم من أرض سبخة أجزأ وقال أيضا من الناس من يتوقى السبخة ألهنا تشبه امللح 
منه شيء خيرج منها إىل غريها فمن أصحابنا من جعلها وقال أيضا ال يعجبين التيمم بالسباخ ألنه ال يثبت يف يده 

  كالرمل واملذهب إهنا إذا كان هلا غبار فهي كالتراب 
وإن مل يكن هلا غبار فهي كالرمل وعلى هذا ينزل كالم أمحد فإن عدم التراب وجب عليه التيمم بالرمل والسبخة 

  والنورة والكحل والزرنيخ والرماد 

األرض يف إحدى الروايتني اختارها ابن أيب موسى وغريه لقوله عليه السالم جعلت يل وكل طاهر تصاعد على وجه 
  األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فعنده مسجده وطهوره 

وحيمل حديث حذيفة على حال وجود التراب واألحاديث املطلقة عى عدمه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخرب 
ال يزال عنده مسجده وطهوره وقد يعدم التراب يف أرض الرمال والسباخ وغريها وال إعادة عليه إذا أن املسلم 

وجد املاء أو التراب يف أصح الروايتني كما لو عدم املاء والتراب وأوىل ويف األخرى يعيد ألنه عذر نادر ويكون 
والرواية الثانية ال يتيمم إال بالتراب حكمه إذا وجد التراب كحكم التمسح بالتراب إذا وجد املاء نص عليه 

اختارها اخلالل وغريه ألن ما ليس بطهور مع وجود التراب ال يكون طهورا مع وجود التراب ال يكون طهورا مع 
عدمه كاحلشيش وامللح املائي فإن خالط التراب ما ليس بطهور كالكحل والنورة والزرنيخ فخرجها القاضي على 

  وجهني 
يار أيب اخلطاب أن حكمه حكم املاء إذا خالطته الطاهرات إن مل تغريه مل تؤثر وإن غري امسه وغلب أحدمها وهو اخت

  على أجزائه منع وإن غري بعض صفاته فعلى رواييت املاء 
والثاين اختاره ابن عقيل وغريه مينع بكل حال ألنه رمبا حصل يف العضو فمنع وصول التراب إليه إال أن يكون مما 

ار يعلق كا وخناله الذهب فال يؤثر ما مل مينع وصول غبار التراب إىل مجيع اليد وإذا خالط الرمل التراب ليس له غب
  قلنا ال جيوز التيمم به فهل مينع اتيمم بالتراب على وجهني ذكرمها القاضي وغريه 



  الشرط الثاين أن يكون طاهرا ألن اهللا تعاىل قال صعيدا طيبا والطيب هو الطاهر 
ألول أن نزع اخلفني والعمامة يبطل الوضوء فيبطل التيمم كسائر النواقض وهذا ألن اخلف تتعدى إليه ووجه ا

طهارة التيمم حكما كما تتعدى إىل سائر البدن ألن املسح على العضوين قائم مقام تطهري األعضاء األربعة فإذا كان 
 وإمنا استباح الصالة بالتيمم مع سترمها إذا عليه خفان فكأنه يف احلكم مسح عليهما وألن احلدث قائم بالرجني

ظهرتا ظهر حكم احلدث فيحتاج إىل تيمم حىت لو تيمم قبل اللبس مث خلع مل ينتقض تيممه ويزيد التيمم على املاء 
بشيئني أحدمها أن خروج الوقت يبطلها يف املشهور ألهنا طهارة ضرورة فتقدر بقدرها كطهارة املستحاضة وقيل ال 

 بدخول وقت الصالة الثانية ألنه حينئذ خياطب بتجديد التيمم فعلى هذا يصلي الضحى بتيمم الفجر وقد تبطل إال
تقدمت الروايتان األخريان الثاين القدرة على استعمال املاء إما أن جيده إن كان عادما أو يقدر على استعماله إن 

طهور املسلم إذا مل جيد املاء عشر سنني فإذا وجد  كان مريضا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الصعيد الطيب
املاء فليمسه بشرته فإن ذلك خري وقد تقدم مث إن وجده قبل الصالة بطل التيمم قوال واحدا وكذلك إن رأى ما 

يدل على املاء أو ظن وجود املاء فإنه يلزمه الطلب ويبطل تيممه يف أحد الوجهني وإن وجده بعد الصالة بطل أيضا 
  يصلي به صالة أخرى وإن وجده يف الصالة بذل تيممه أيضا يف ظاهر املذهب فال 

وكان قبل ذلك يقول ميضي فيها وال يبطلها فحمل اخلالل وصاحبه املسألة قوال واحدا ألن الرجوع عنه وجوده 
هاد ثان خبالف كعدمه وأثبت ابن حامد وغريه املسألة على روايتني ألن القول األول قاله باجتهاد فال ينتقض باجت

نسخ الشارع وكذلك كل رواية علم الرجوع عنها وذلك ألن الصالة حال ال جيب فيها استعماله كما بعد الفراغ 
وألنه عمل صح بالبدل فال يبطل بوجود املبدل عنه كحكم احلاكم بشهود الفرع ال يبطل بوجود شهود األصل 

االنتقال إليه كما لو وجد األصل اهلدى بعد الشروع يف وألنه وجد املبدل منه بعد الشروع يف البدل فلم جيب 
صوم املتمتع أو الرقبة بعد الشروع يف صوم الكفارة وألنه ال ميكن من الوضوء إال بإبطال الصالة وذلك منهي عنه 

منها إال بقوله تعاىل وال تبطلوا أعمالكم وهني النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي خييل إليه احلدث يف الصالة أن خيرج 
باستيقان احلدث فعلى هذا لو خرج منها لنجاسة أصابته أو غري ذلك مل يكن له أن يعيدها بذلك التيمم قوال واحدا 

فإن مل جيد من املاء إال ما يكفيه إلزالة النجاسة أعاد التيمم ألن األول قد بطل بطلب املاء ولو نوى اإلقامة يف 
ناء على جواز التيمم يف احلضر وإنه ال إعادة عليه قاله القاضي فعلى هذا إن الصالة مث رأى املاء مل تبطل الصالة ب

قلنا ال يتيمم يف احلضر أو يعيد بطلت هنا ألهنا غري معتد هبا واألول أصح لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم الصعيد 
ه عليه السالم يف احلديث الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني فإذا وجدت املاء فأمسه بشرتك وقول

  وجعلت لنا تربتها طهورا إذا مل جند املاء 

فجعله طهورا بشرط عدم املاء واحلكم املشروط بشرط يزول بزواله وأمر بأن ميسه بشرته إذا وجده وهذا يعم 
واقض املصلي وغريه ولو افترق احلكم لبينه وألن ما أبطل الطهارة خارج الصالة أبطلها يف الصالة كسائر الن

وتقريب الشبه أن هذه طهارة ضرورة ورؤية املاء تبطلها خارج الصالة فكذلك داخلها كانقطاع دم املستحاضة 
وانتهاء مدة املسح وألنه قد بطل تيممه فلزمه اخلروج من الصالة كما و كان مقيما أو نوى اإلقامة والدليل على أن 

 جيد املاء أنه لو مضى فيها ومل يفرغ حىت عدم املاء مل جيز له تيممه بطل مع قوله الصعيد الطيب طهور املسلم إذا مل
أن ينتقل حىت يتيمم مع قولنا ميضي فيها على أشهر الوجهني وكذلك يف املشهور ال جيوز له أن يزيد على ركعتني يف 

الة لزمه فعله التنقل املطلق الذي مل ينوه عددا وألن الطهارة باملاء فرض كان عاجزا عنه فإذا قدر عليه يف الص



كالعاري إذا وجد الثوب واملريض إذا قدر على القيام وأما كونه ال جيب فيها الطلب فإمنا ذاك إذا شك يف وجود 
املاء ألنه قد دخل يف الصالة بيقني فال خيرج منها بشك كالذي خييل إليه احلدث فأما إن رأى ما يدل على وجود 

لزمه الطلب فإن وجد املاء وإال استأنف التيمم وشهود الفرع قد مت  املاء مثل ركب ال خيلون من ماء وحنو ذلك
  العمل املقصود هبم فنظريه هنا أن جيد املاء بعد الفراغ 

ونظري مسألة التيمم أن يقدر على شهود الفرع يف أثناء كلمة فإنه ال ينفذ حكمه هبم وأما قوهلم وجد املبدل منه بعد 
ليس هو الصالة فال يصح الوصف يف الفرع وإن قالوا بعد الشروع يف العمل الشروع يف البدل هنا هو التيمم و

  بالبدل مل يصح األصل 
  وثانيها أنه إذا شرع هنا يف البدل وهو التيمم مث وجد املبدل وهو املاء انتقل إمجاعا 

بة واهلدي ال يبطل وثالثها إن وجود املبدل منه هنا يبطل البدل فال ميكن إمتامه واالكتفاء به وهناك وجود الرق
  الصوم فأمكن إجزاؤه فنظري هذا بدل يفسد بوجود مبدله 

ورابعها أنه منتقض بالصغرية إذا اعتدت بالشهور مث حاضت يف أثنائها لتنتقل إىل املبدل وهو االقراء وهذا نص أمحد 
الف الصيام وأما ابطال واحلاق مسألتنا هبذا أوىل ألن العدة والصالة يبىن آخرمها على أوهلما فتفسد بفساده خب

الصالة هنا فهو مل يبطلها وإمنا بطلت حبكم الشرع كما لو سبقه احلدث أو وجد السترة يعيد منه ولو فرضنا أنه 
أبطلها لغرض صحيح ليأيت هبا على وجه الكمال مل يكن ذلك حمذورا فإذا قلنا خيرج فإنه يستأنف الصالة بعد 

ه رواية أنه يتطهر ويبين كما يقول فيمن سبقه احلدث على إحدى وضوئه يف املنصوص وخرج القاضي وغري
الروايتني وفرق آخرون بني هذا وبني من سبقه احلدث بأن هذا كان املانع موجودا حني ابتداء الصالة وهو احلدث 

قه احلدث وإمنا جازت الصالة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده وهنا مل يكمل املقصود فيبقى املانع حباله خبالف من سب
وكذلك الطريقان يف املستحاضة إذا انقطع دمها يف أثناء الصالة ومن ابتدأ الصالة عاريا مث وجد السترة يعيد منه 

وكذلك املاسح إذا انقضت مدته يف أثناء الصالة إن قلنا املسح ال يرفع احلدث وإن قلنا يرفعه فهو كاحلدث السابق 
ا ويتخرج أن يبىن يف صالة اجلنازة وإن كان خياف أنه إن خرج وتطهر وال فرق بني صالة العيد واجلنازة وغريمه

فات الوقت وهو يف السفر مل خيرج يف أشهر الوجهني وإن كان يف احلضر خرج كما لو كان خارج الصالة ومن 
الصحيح صلى بال ماء وال تراب مث وجد أحدمها وقلنا ميضي يف اليت قبلها فقيل تبطل هنا ألهنا صالة بغري طهارة و

أنا إن قلنا ال يعيدها مضى فيها وإن قلنا يعيدها قطعها كاحملبوس يف املصر إذا وجد املاء يف أثناء صالته واملتيمم من 
الربد إذا قدر على املاء املسخن يف أثناء صالته وكذلك كل من تلزمه اإلعادة فإنه خيرج ومن ال تلزمه فإنه ميضي 

  ناء وإن ميم امليت مث وجد املاء يف أث

الصالة عليه فقيل يقطع قوال واحدا وقيل هي كاألوىل وحيث جاز له املضي فهو واجب عليه يف أحد الوجهني ألن 
إبطال الصالة ال جيوز إال لواجب وقال الشريف أبو جعفر القطع أوىل ملا فيه من االختالف وكاملكفر إذا انتقل من 

طل تيممه يف أشهر الوجهني وكذلك لو خرج الوقت قبل أن الصوم إىل العتق وإذا خرج الوقت وهو يف الصالة ب
يصليها ألن خروج الوقت مبطل للتيمم كالقدرة على استعمال املاء واآلخر ال تبطل بناء على أن التيمم لفعل 
ث الصالة ال لوقتها وأنه ميضي فيها إذا شرع فيها بالتيمم ولو قدر على استعمال املاء يف أثناء قراءة أو وطء أو لب

يف املسجد أو مس مصحف قطعه قوال واحدا ألن بعضه ال يرتبط ببعض وإن كان يف أثناء طواف فهو كالصالة إال 
أن نقول املواالة فيه ليست واجبة ومن مل جيد ماء وال ترابا أو وجدمها وعجز عن الوضوء والتيمم إما لقروح ببدنه 



ي على حسب حاله ملا روت عائشة رضي اهللا عنها أهنا وإما لعجزه عن فعل الطهارتني وعدم من يطهره فإنه يصل
استعارت من أمساء قالدة فهلكت فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجاال يف ظنها فوجدوها فادركتهم 

الصالة وليس معهم ماء فصلوا بغري وضوء فلما أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شكوا ذلك إيه فانزل اهللا 
  تيمم رواه اجلماعة إال الترمذي تعاىل آية ال

فصلوا بغري طهارة للضرورة فكذلك كل من عجز عن الطهارة وألنه شرط من شرائط الصالة فإذا عدم عجز عنه 
  فعل ما يقدر عليه كسائر الشرائط فال إعادة عليه يف إحدى الروايتني ويف األخرى يعيد اختارها 

ء على أنه عجز عن األصل والبدل فلم يسقط الفرض عنه كما لو عجز القاضي بناء عى العذر النادر وقد تقدم وبنا
يف الكفارات عن األصول واألبدال أما فعل ما ال جيب من قراءة أو وطء أو مس مصحف أو صالة نافلة فال جيوز 

ألن له أن إال بطهارة ألنه ال حاجة إليه ولو قيل جبوازه لتوجه بناء على أن التحرمي إمنا ثبت مع إمكان الطهارة و
يزيد يف الصالة على أداء الواجب على ظاهر قول أصحابنا حىت لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاحتة فكذك فيما 

يستحب خارج الصالة إذا اجتمع حي وميت كالمها مفتقر إىل الغسل وهناك ماء مبذول ألوالمها به فامليت أوىل به 
ئض أوىل به يف أقوى الوجهني ومن عليه جناسة أوىل منهما وهو أوىل يف أقوى الروايتني اختارها أبو بكر وغريه واحلا

من امليت يف أحد الوجهني وإن قلنا امليت أوىل من اجلنب والصحيح أن امليت أوىل به بكل حال ألنه ال ترجى له 
أوىل  الطهارة باملاء بعد ذلك وإن اجتمع جنب وحمدث واملاء يكفي احملدث وال يفضل منه شيء دون اجلنب فهو

وإن كان يكفي اجلنب لصغر خلقه وال يفضل منه شيء أوال يكفي واحدا منهما أو يكفي احملدث وحده ويفضل منه 
شيء فاجلنب أوىل ألن حدثه أغلظ وهو حمتاج إىل استعمال املاء كله وإن كان يكفي كال منهما وحده ويفضل منه 

لباذل بينهما أو يعطيه ملن شاء على ثالثة أوجه فأما إن شيء فهل يقدم احملدث أو اجلنب أو يتساويان حبيث يقرع ا
كان ملكا ألحد هؤالء فهو أوىل به وإن اشتركا اقتسموه واستعمل كل واحد نصيبه ألنه ال يلزم الرجل بذل ما 
طر حيتاج للطهارة لطهارة غريه وإن كان املاء مباحا فهو كاملبذول ألنه مىت وجده أحدهم كان أحوج إليه مبنزلة املض

  وغريه 

إذا وجد فاكهة مباحة وقيل الحظ فيه للميت ألنه ال جيد شيئا وإمنا جيده األحياء واألول أوجه ألن تغسيل امليت 
أوجب على األحياء فإذا وجدوه كان صرفه إىل ما وجب عليهم للميت أوىل وألهنم يستفيدون بذلك الصالة عليه 

الف املاء املغصوب ألنه مل ميكله أحد هكذا ذكر كثري من ولو بادر اجملروح فتطهر به أساء وصحت طهارته خب
أصحابنا ومحلوا مطلق كالم أمحد رضي اهللا عنه على ذلك وقد قال اإلمام أمحد يف قوم يف سفر ومعهم من املاء ما 
يشربون ومعهم ما يغتسل به وقد أصابت رجال منهم جنابة ومعهم ميت أعجب إيل أن يغسل امليت وتيمم اجلنب 

الء قوم مشتركون يف املاء وقد يقدم امليت وهو إما أن يكون له نصيب يف املاء أوال يكون له شيء وقد قدمه فهؤ
بنصيب األحياء حىت بنصيب اجلنب وهو يف نفس هذه املسألة قد م اجلنب يف رواية أخرى وهذا فيما إذا كان املاء 

يئا بل ال بد من تيممه فكان ختصيص واحد باملاء مشتركا ألن نصيب كل واحد ال يكفيه لطهوره وال يستبيح به ش
وآخر بالتيمم أوىل من تيمم كل واحد وتشقيص طهارته أال ترى أن الشرع قد حكم فيما إذا أعتق شخص من 

عبيد أن جيمع احلرية كلها يف شخص واحد والرق يف آخر ملصلحة ختليص احلرية وامللك وإن كان فيه إسقاط حق 
ال أيضا فيمن معه ماء بأرض فالة وهو جنب ومعه ميت إن هو اغتسل باملاء بقي امليت وإن املشترك من احلرية وق

غسل امليت بقى هو قال وما أدري ما مسعت يف هذا شيئا وتوقفه هنا خيرج على الروايتني هناك وظاهر الرواية أن 



الذي ميلكه كما جيب اغتساله امليت ال شيء له يف املاء ووجهه هذا أن تغسيل امليت واجب على احلي من املاء 
  خبالف احليني وهذا أيضا داللة على املسألة األوىل 

  باب احليض

احليض مصدر حاضت املرأة حتيض حيضا وحتيضا إذا جرى دمها ويسمى الدم حيضا وهو دم خلقة وجبلة وكتب 
يغذى يف الرحم بدم الطمث فإذا اهللا على بنات آدم حبكمه غذاء الولد ونباته فالولد خيلق من ماء الرجل واملرأة مث 

ولد حتول الدم لبنا فريضع منه فإذا خلت الرحم من ولد اجتمع الدم مث خرج يف أوقات معلومة قال بعضهم ولذلك 
وصى النيب صلى اهللا عليه و سلم برب األم ثالث مرات وبرب األب مرة واحدة واألصل يف ثبوت أحكام احليض 

  يذكر يف أثناء املسائل إن شاء اهللا تعاى الكتاب والسنة واإلمجاع على ما 

  مسألة

ومينع عشرة أشياء فعل الصالة ووجوهبا وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس املصحف واللبث يف املسجد 
والوطء يف الفرج وسنة الطالق واالعتداد باألشهر ويوجب الغسل والبلوغ واالعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل 

الطالق ومل يبح سائرها حىت تغتسل وجيوز االستمتاع من احلائض مبا دون الفرج لقول النيب صلى اهللا عليه الصيام و
  و سلم اصنعوا كل شيء إال النكاح 

يف هذا الكالم فصول أحدها أن احلائض ال حيل هلا أن تصلي وال تصوم فرضا وال نفال فإذا طهرت وجب عليها 
  قضاء الصوم املفروض دون 

وهذا مما اجتمعت عليه األمة وقد روى اجلماعة عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة فقلت هلا ما بال  الصالة
احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة فقالت أحرورية أنت فقالت ليس حبرورية ولكين أسأل فقالت كنا حنيض 

ضاء الصالة ومعىن قوهلا أحرورية أنت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بق
االنكار عليها أن تكون من أه حروراء وهي مكان ينتسب إليه اخلوارج وإمنا قالت ذلك ألن من اخلوارج من كان 

  يأمرها بقضاء الصالة لفرط تعمقهم يف الدين حىت مرقوا منه 
صم قلن بلى متفق عليه وقال وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أليست إحداكن إذا حاضت مل تصل ومل ت

للمستحاضة إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة والصوم واجب يف ذمتها حني احليض وكذلك على املسافر وكل من 
لزمته العبادة قضاء فإهنا وجبت يف ذمته كما جيب الدين املؤجل يف ذمة املدين وكذك يفعلها قضاء لكن ذلك 

بل التمكن مل يكن عاصيا فإذا انقطع دمها صح الصوم يف املعروف من مشروط بالتمكن منها فيما بعد فإن مات ق
املذهب كما يصح صوم اجلنب ألن الطهارة غري مشروطة للصوم ومل تصح صالهتا لكن جتب يف ذمتها ألهنا صارت 

  قادرة عى فعلها 

  الفصل الثاين



هللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ال جيوز هلا أن تطوف بالبيت ملا أخرجاه يف الصحيحني عن عائشة رضي ا
  قال هلا ملا حاضت وهي حمرمة اقضي ما يقضي احلاج إال أنك ال تطويف بالبيت حىت تطهري متفق عليه 

  ويف لفظ ملسلم حىت تغتسلي 
  وملا قالت إن صفية بنت حيي قد حاضت قال 

ا مل حتسبهم وألن الطواف بالبيت صالة كما أحابستنا هي قالت إهنا قد أفاضت قال فال إذن فلو كان طوافها جائز
تقدم واحلائض ال جيوز هلا أن تصلي وألن الطواف ال يصح إال يف املسجد احلرام واحلائض ال جيوز هلا أن تلبث يف 

املسجد توضأت أو مل تتوضأ فإن خالفت وطافت مل جيز هلا الطواف يف أشهر الروايتني ويف األخرى جتربه بدم 
  حرمي كما جيرب بالدم من ترك شيئا من الواجبات وفعل شيئا من احملظورات مع التحرمي واإلمث وجيزؤها مع الت

  الفصل الثالث

أنه ال جيوز هلا قراءة القرآن ومس املصحف واللبث يف املسجد ألن حدثها كحدث اجلنب وأغلظ لقيام سبب 
تكون كاجلنب وهلا العبور يف املسجد لكن  احلدث وسواء يف ذلك ما قبل االنقطاع وما بعده ألن أحسن أحواهلا أن

إن كان دمها جاريا فإهنا تتلجم لتأمن من تلويث املسجد وقيل ال تدخله إال ألخذ شيء منه دون وضع شيء فيه 
للحاجة إىل ذلك وقد تقدمت األحاديث يف جواز ذلك وأما اللبث فيه بالوضوء فيجوز إذا انقطع دمها وأما قبل فال 

  ن طهارهتا ال تصح وسبب احلدث قائم ولذلك مل يستحب هلا الوضوء لنوم أو أكل وحنو ذلك جيوز نص عليه أل

  الفصل الرابع

أنه حيرم وطؤها يف الفرج فأما االستمتاع منها فيما دون الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج فال بأس به 
زلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن لقول اهللا سبحانه وتعاىل ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعت

واحمليض إما أن يكون إمسا ملكان احليض كالقبل واملنبت فيختص التحرمي مبكان احليض وهو الفرج أو هو احليض 
وهو الدم نفسه لقوله أذى أو نفس خروج الدم الذي يعرب عنه باملصرد كقوله والالئي يئسن من احمليض فقوله على 

ر يف احمليض حيتمل مكان احليض وحيتمل زمانه وحاله فإن كان األول فمكان احمليض هو الفرج وإن كان هذا التقدي
  املراد فاعتزلوا النساء يف زمن احمليض فهذا االعتزال حيتمل اعتزاهلن مطلقا كاعتزال احملرمة والصائمة 

  راد باآلية لوجوه وحيتمل اعتزال ما يراد منهن يف الغالب وهو الوطء يف الفرج وهذا هو امل
أحدها أنه قال هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض فذكر احلكم بعد الوصف حبرف الفاء وذلك يدل على أن 

الوصف هو العلة ال سيما وهو مناسب للحكم كقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاين فاجلدوا 
عتزاهلن من اإليذاء إضرارا أو تنجيسا وهذا خمصوص بالفرج فيختص كل واحد منهما مائة جلدة فإذا كان األمر با

  مبحل سببه 
وثانيها أن اإلمجاع منعقد على أن اعتزال مجيع بدهنا ليس هو املراد كما فسرته السنة املستفيضة فانتفت احلقيقة 

  املعنوية فتعني محله على 

قصود يف الغالب وهو الفرج ألنه يكىن عن اعتزاله باعتزال احلقيقة العرفية وهو اجملاز اللغوي وهو اعتزال املوضع امل
املرأة كثريا كما يكىن عن مسه باملس واالفضاء مطلقا وبذلك فسره ابن عباس فيما رواه ابن أيب طلحة عنه يف قوله 



ز وغريهم فاعتزلوا النساء يف احمليض بقوله فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه عبد بن محيد وابن حزم وأبو بكر عبد العزي
  يف تفاسريهم 

  فأما اعتزال الفرج وما بني السرة والركبة فال هو حقيقة اللفظ وال جمازه 
وثالثها أن السنة قد فسرت هذا االعتزال بأنه ترك الوطء يف الفرج فروى أنس أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة 

اهللا عليه و سلم عن ذلك فأنزل اهللا  منهم مل يؤاكوها ومل جيامعوها يف البيوت فسأل أصحاب رسول اهللا صلى
ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اصنعوا كل شيء إال النكاح ويف لفظ إال 

اجلماع رواه اجلماعة إال البخاري واجلماع عند االطالق هو االيالج يف الفرج فأما يف غري الفرج فليس هو 
يسمى به توسعا عند التقييد فيقال اجلماع فيما دون الفرج لكونه بالذكر يف اجلملة  كاجلماع وال نكاح وإمنا

وكذلك مجيع األحكام املتعلقة باجلماع إمنا تتعلق باإليالج ال سيما االستمتاع يف الفرج فما فوق السرة جائز إمجاعا 
 صلى اهللا عليه و سلم كان إذا وروى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب
  أراد من احلائض شيئا القى على فرجها شيئا وعن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم سئل عن ما حيل للرجل من امرأته احلائض فقال جتنب شعار الدم رواه ابن بطة 
ا خيشى منه مواقعة احملظور ألن وألنه حمل حرم لألذى فاختص التحرمي مبحل األذى كالوطء يف الدبر وال يقال هذ

األذى القائم بالفرج ينفر عنه كما ينفر عن الوطء يف الدبر ولذلك أبيح له ما فوق اإلزار إمجاعا مث إنه إذا أراد 
ذلك ألقى على فرجها شيئا كما جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لئال يصيبه األذى ولو روعي هذا فحرم مجيع 

صائمة واملعتكفة ومع هذا فاألفضل أن يقتصر يف االستمتاع على ما فوق اإلزار ألنه هو الغالب بدهنا كاحملرمة وال
  على استمتاع النيب صلى اهللا عليه و سلم بأزواجه 

قالت عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بازار 
يباشرها متفق عليه وعلى حنوه من حديث ميمونة وألنه أبعد له عن اإلملام باملوضع امعتاد خبالف  يف فور حيضتها مث

الدبر فإنه ليس مبعتاد والفرج املباح يغين عن الدبر فال يفضي إليه مث القرب منه ضروري وهنا ليس هناك فرج مباح 
  مع ما يف ذلك من اخلروج من اختالف العلماء وال ضرورة فنهاب اإلملام به على العادة السابقة أو يلوثه الدم 

  فصل

وال جيوز وطؤها بعد انقطاع الدم حىت تغتسل ألن اهللا تعاىل قال وال تقربوهن حىت يطهرن أي حىت ينقطع دمها فإذا 
  تطهرن أي 

ن اغتسلت باملاء وهكذا فسره ابن عباس فيما رواه عنه ابن أيب طلحة وكذلك قال جماهد وغريه وقال اسحاق ب
راهوية أمجع أهل العلم من التابعني على أن ال يطأها حىت تغتسل وأكثر أهل الكوفة يقرؤون حىت يطهرن بالتشديد 

وكلهم يقرؤون احلرف الثاين فإذا تطهرن والتطهر إمنا يكون فيما يتكلفه ويروم حتصيله وذلك ال يكون إال يف 
قال وإن كنتم جنبا فاطهروا فهم منه االغتسال فإن قيل فعى  االغتسال فأما انقطاع الدم فال صنع هلا فيه وهلذا ملا

قراءة األكثرين ينتهي النهي عن القراءتني بانقطاع الدم ألن الغاية هنا تدخل يف املغيا ألهنا حبرف حىت فإذا مت انقطاع 
ع الدم زال ذلك التحرمي الدم فقد انتهت الغاية قلنا قبل االنقطاع النهي عن القربان املطلق فال يباح حبال فإذا انقط

املطلق ألهنا قد صارت حينئذ مباحة إن اغتسلت حراما إن مل تغتسل ويبني هذا الشرط قوله فإذا تطهرن وهبذا تبني 



أن قراءة األكثر أكثر فائدة وهذا كقوله تعاىل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا 
فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم اخللفاء الراشدون أن املطلق أحق بزوجته حىت إليهم أمواهلم وأيضا 

تغتسل من احليضة الثالثة فإذا كان حدث احليض موجب بقاء العدة فألن يقتضي بقاء حترمي الوطء أوىل وأحرى فإن 
  مل جتد ماء تيممت فإن وجدت املاء عاد التحرمي كما يف التيمم للصالة وغريها 

   فصل
وإذا وطأ احلائض وجبت عليه الكفارة يف ظاهر املذهب وعنه ال جتب بل يستغفر اهللا تعاىل محال للحديث الوارد فيه 

على االستحباب مع ما فيه من االضطراب فأنه وطء حرام ال ألجل عبادة فلم يوجب كفارة كالزنا والوطء يف 
زيد بن اخلطاب عن مقسم عن ابن عباس عن النيب صلى الدبر ووجه األوىل ما روى عبد احلميد بن عبد الرمحن بن 

اهللا عليه و سلم يف الذي يأيت امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود مسعت أمحد بن 
  حنبل يقول 

 ما أحسن حديث عبد احلميد فيه قيل له فتذهب إليه قال نعم وقال اسحاق بن راهوية هذه السنة الصحيحة اليت
  سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غشيان احلائض 

وقد رواه اإلمام أمحد بإسناد جيد من حديث قتادة عن مقسم وألنه وطأ فرجا ميلكه حرم لعارض فجاز أن يوجب 
  الكفارة كالوطء يف الصيام 

ن الكفارة ماحية للذنب واإلحرام وطرده االعتكاف وإن قلنا به وإال قلنا حرم لسبب عارض من جهة اهللا وهذا أل
وزاجرة عنه فال يشرع يف الكبائر وحنوها مما تأبد حترميه كالزنا والوطء يف الدبر فإنه أعظم من أن يكفر والدعي إليه 
أقوى من أن يكتفي فيه بالكفارة فأما إذا كان التحرمي عارضا فرمبا دعت النفس إىل العادة فشرعت الكفارة ماحية 

رة عن معاودته وهلذا أغىن وجوهبا عن العتزير يف أحد الوجهني ويشرع التعزير فيما ال للذنب فإنه أهون وزاج
كفارة فيه وهبذا أوجبنا الكفارة يف وطء رمضان واإلحرام ومل تكن العلة يف األصل افساد العبادة فقط ألنا نوجبها 

ا وجربا وال شيء يف الفرع جيرب يف اإلحرام الفاسد والصوم الفاسد يف رمضان وإمنا وجبت يف األصل زجرا وحمو
  فلهذا خفت 

  فصل

وهو خمري بني التكفري بدينار أو نصف دينار يف أشهر الروايتني على ظاهر احلديث الصحيح يف ذلك وعنه إن كان يف 
اقبال الدم فدينار وإن كان يف إدباره فنصف دينار محال للتقسيم يف موضعيني وقد روى عبد الكرمي ابن أيب املخارق 

ن مقسم عن ابن عباس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الذي يقع على امرأته وهي حائض قال ع
إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفوه فليتصدق بنصف دينار رواه الترمذي وال شيء عليه إذا وطىء 

  بعد انقطاع الدم يف املنصوص من 

  أخف والوجه اآلخر فيه الكفارة لبقاء التحرمي الوجهني إذ ال نص فيه وحرمته 
وملا روى ابن جريج قال أخربين عبد الكرمي وغريه عن مقسم عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل يف 
احلائض تصاب دينارا فإن أصاهبا وقد أدبر الدم عنها ومل تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و 



أمحد يف املسند ورواه أبو داود موقوفا على ابن عباس واملعتمد هي الرواية األوىل لصحتها ونصف الدينار  سلم رواه
الزائد إذا أخرج دينارا فهو من الكفارة املقدرة املأمور هبا وإن جاز تركه خبالف ما زاد على ذلك فإنه صدقة حمضة 

فارة املقدرة املأمور لقوله الصدقة تطفىء اخلطيئة وإن أخرج على جهة التكفري فهو مرغب فيه ليس هو من الك
وقوله أتبع السيئة احلسنة متحها وقول حذيفة فتنة الرجل يف أهله وماله تكفرها الصالة والصيام والصدقة واألمر 

أن ال باملعروف والنهي عن املنكر وهذا كما خيري احلاج بني أن يبيت الليلة الثالثة مبىن ويرمي اجلمرة من الغد وبني 
يفعل وكمن وجب عليه اهلدي فأن أخرج سبع بدنة جاز وإن أخرج بدنة فهو هدي أيضا وهو أفضل ومن وجبت 

  عليه بنت خماض فأخرج 

حقه جاز وكان اجلميع زكاة والزائد عى ذلك ال يوصف بالوجوب عند بعض أصحابنا أن الواجب ال جيوز تركه 
يف قوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع  وقد مسى اهللا تعاىل ما زاد على الواجب تطوعا

خريا يعىن أكثر من مسكني فهو خريا له وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم للذي وجبت يف ماله بنت خماض ذلك 
الذي عليك فإن تطوعت خبري منه قلبناه منك وآجرك اهللا عليه ووصفه بعضهم بالوجوب وإن جاز تركه كما يف 

كعتني الزائدتني يف صالة السفر كما قال بعضهم يف الواجب الذي ليس مبقدر مثل القيام والركوع والسجود إذا الر
طوله زيادة على ما جيزىء وأكثر ما فيه أنه جيب باختيار املكلف وهذا جائز كما جيب إمتام اإلحرام إذا شرع فيه 

احبه وهذا ألنا خنريه بني أن يتركه أو يفعله على صفة وجيب على العامي األخذ بأحد القولني إذا اختار تقليد ص
الوجوب كما خيري بني ترك نوافل العبادات وبني أن يفعلها على الوجه املشروع فتكون الصفة واجبة بشرط فعل 

  األصل وإن مل تكن واجبة إذا ترك األصل 
  فصل 

أو هبما وكذلك الناسي كالعامد يف املنصوص  وجتب الكفارة على العامل واجلاهل سواء كان جاهال باحليض وبالتحرمي
من الوجهني ويف اآلخر ال جيب قاله ابن أيب موسى وغريه ألنه معذور وألهنا كفارة صغرى فلم جتب مع السهو 

ككفارة اليمني واألول أشهر ألن احلديث عام وقد روى حرب عن عبد احلميد بن عبد الرمحن أن عمر بن اخلطاب 
رية له فقالت إين حائض فكذهبا فوقع عليها فوجدها حائضا فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عنه أتى جا

  فذكر ذلك له فقال له يغفر اهللا لك أبا حفص تصدق بنصف 

دينار وألن احملرم أو الصائم إذا وطىء ناسيا وجبت الكفارة يف املشهور من الروايتني وكذلك هنا فإن وطأها طاهرا 
الوطء فإن استدام لزمته الكفارة وإن نزع يف احلال انبىن على أن النزع هل هو مجاع وفيه قوالن  فحاضت يف أثناء

ألصحابنا أحدمها هو مجاع فإذا قال المرأته أنت طالق ثالثا إن جامعتك مل جيز له أن جيامعها أبدا يف إحدى الروايتني 
 فنزع يف احلال لزمته الكفارة كما اختاره ابن خشية أن يقع النزع يف غري ملك وإذا طلع عليه الفجر وهو موجل

حامد والقاضي فعلى هذا تلزمه الكفارة هنا على الوجه املنصوص وهو اختيار ابن حامد ألن أكثر ما فيه أنه معذور 
واملعذور تلزمه الكفارة يف النزع كما تلزمه يف الصيام واإلحرام وعلى الوجه الذي اختاره ابن أيب موسى ال كفارة 

  ليه ع
والقول الثاين ليس النزع جبماع فال شيء عليه هنا كما ال يفسد صومه بالنزع عند أيب حفص وال يأمث به يف اليمني 

  على إحدى الروايتني وهل جتب الكفارة بوطء الصيب واجملنون على وجهني 
ؤه إال املضروب ألن وجتب من الذهب اخلالص قال مجاعة من أصحابنا وسواء كان تربا أو مضروبا ويتوجه أن جيز



الدينار اسم للمضروب خاصة وهلذا يلزمه ذلك يف الدية ولو كان ماله دنانري فأخرج عنها مكسرا لزمه أن خيرج 
الفضل بينهما يف الزكاة وجيوز أن يعطيها لواحد ومجاعة ألنه مل ينص على عدد فأشبهت النذر وإخراج القيمة هنا 

  الدراهم عن الدنانري وقيل جيوز هنا وإن مل جيزئه هناك كاخلراج واجلزية كإخراجها يف الزكاة والكفارة وكذلك 
وأما املصرف فهو مصرف الكفارات يف أحد الوجهني وهم الفقراء واملساكني وكل من يعطى من الزكاة خباصة 

  كابن السبيل والغارم ملصلحة 

قة هل تسقط بالعجز على روايتني نفسه واملكاتب ويف الوجه اآلخر هم املساكني خاصة وكذلك كل صدقة مطل
ذكرمها القاضي إحدامها تسقط واختارها ابن حامد وغري ككفارة الوطء يف رمضان وألنه حق مايل ليس ببدل وال 

له بدل فأشبه صدقة الفطر واملال لقوله صلى اهللا عليه و سلم ال صدقة إال عن ظهر غىن والثانية أهنا ال تسقط 
  مني والظهار واإلحرام واختارها بعضهم ككفارة الي

  فصل

وأما املرأة فال جيب عليها إن كانت مكرهة وهي اليت اضجعت قهرا أو وطئت وهي نائمة إذ ال فعل هلا فأما 
املطاوعة ففيها وجهان خترجيا على الصوم واحلج لكن املنصوص هنا هو الوجوب وهو الصحيح يف اجلميع لكن 

حلد ففي الكفارة أوىل وأما النائمة واليت ضربت حىت مكنت فهل تلحق متكينها من وطء الرجل مبنزلة الوطء يف ا
باملطاوعة أو املغلوبة على نفسها على وجهني ويتخرج أن جتب على املكرهة أيضا ويتحملها الزوج أو ال يتحملها 

ء النفساء كما يف احلج والصيام فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى وقيل الكفارة الواحدة يشتركان فيها وجيب يف وط
  ما جيب يف وطء احلائض نص عليه ألهنا مثلها 

فأما الوطء يف الدم املشكوك فيه فال جيوز وأما الكفارة فينبغي إن تبني أنه حيض كاملبتدأة واملعتادة واملنتقلة عادهتا أو 
حاضة ووطء العائد دمها بعد انقطاعه يف احليض والنفاس إذا تكرر ذلك فعليها الكفارة وإال كان كوطء املست

املستحاضة حرام يف إحدى الروايتني إال أن خياف العنت ألنه دم أذى فاشبه احليض ويف األخرى ال حيرم كدم 
  القروح واجلروح يف الفرج ومل يذكر فيه كفارة 

  الفصل اخلامس

ساء فطلقوهن أن احليض مينع سنة الطالق فإذا طلقها يف حالة احليض كان مبتدعا بذلك لقوله تعاىل إذا طلقتم الن
لعدهتن يعين طاهرا من غري مجاع وعن عبد اهللا بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم فتغيظ فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال لرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض 
  سها فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء رواه اجلماعة فتطهر فإن بدا له أن يطقها فليطقها قبل أن مي

وألنه إذا طلقها حائضا مل حتسب متاما احليضة من القروء فتتربص بعد تلك احليضة بثالثة قروء ويف ذلك تطويل 
قطع الدم كان للعدة وذلك اضرار هبا وقد قيل إن احليض مظنة الزهد فيها والتفرقة عنها فرمبا يعقبه الندم فإذا ان

الطالق سنة نص عليه وذكر أبو بكر عبد العزيز فيها قولني يعين روايتني إحدامها أنه بدعة حىت تغتسل وهو اختيار 
بعض أصحابنا ألن يف رواية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعمر مر عبد اهللا فلرياجعها فإذا اغتسلت من 

شاء ميسكها فليمسكها فإهنا العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء رواه  حيضتها األخرى فال ميسها حىت يطلقها وإن



  الدارقطين 
وهذه الرواية تفسري الرواية األخرى وتبني أن املسيس والطالق إمنا يكون بعد االغتسال وألن ما قبل االغتسال يف 

  حكم احليض يف حترمي الوطء 

الق وابتداء العدة وطرد ذلك إذا قلنا إن حضت حيضة فأنت طالق وبقاء العدة وجواز الرجعة فكذلك يف حترمي الط
ووجه األول ظاهر حديث ابن عمر يف الرواية املشهورة وألنه يصح فيه صومها وجتب فيه الصالة فأشبه ما بعد 

  االغتسال 

  الفصل السادس

عاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن أنه مينع االعتداد باألشهر إذا حصلت الفرقة يف احلياة ويوجب االعتداد به لقوله ت
ثالثة قروء وقوله سبحانه والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن فأمر 

بثالثة قروء إمنا هو لذوات القروء ومفهوم قوله تعاىل والالئي يئسن والالئي مل حيضن أن من ليست من اآليسات وال 
بسوى ذلك وهو احليض فأما املتوىف عنها زوجها فعدهتا أربعة أشهر وعشرا سواء صغرية أو آيسة  من الصغار تعتد

  أو ممن حتيض لقوله والذين يتوفون منكم اآلية فعم ومل خيص 

  الفصل السابع

أنه يوجب الغسل وهذا إمجاع ملا روت عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش كانت تستحاض فسألت النيب صلى اهللا 
و سلم فقال إمنا ذاك عرق وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه عليه 

البخاري وقد تقدم امره للحائض باالغتسال من حديث أم سلمة وعائشة وأمساء وغريهن وألن اهللا سبحانه وتعاىل 
  طهرن أخرب أن احلائض ليست بطاهر لقوله وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا ت

وأمر بالطهارة للصالة بقوله يف سياق آية الوضوء وإن كنتم جنبا فاطهروا إىل قوله ولكن يريد ليطهركم مع قوله 
صلى اهللا عليه و سلم ال يقبل اهللا صالة بغري طهور أخرجه مسلم فعلم بذلك أن صالهتا قبل التطهر صالة بغري 

الغسل أوىل واملوجب له عند بعض أصحابنا انقطاع الدم طهور فال تصح وألن حدثها أغلظ من حدث اجلنب فهي ب
ألن ما قبل ذلك ال يصح اغتساهلا فال يكون الغسل واجبا وعند بعضهم املوجب له خروج الدم وانقطاعه شرط 
لصحته كما جيب الغسل والوضوء خبروج اخلارجات قبل انقطاعها وإن كانت الطهارة ال تصح إال بعد انقطاعها 

كان عليها غسل جنابة وهي حائض مل جيب عليها ألنه ال يفيد شيئا لكن إن كانت اجلنابة قد  وهذا أقيس ولو
أصابتها قبل احليض يستحب هلا أن تغتسل غسلها من اجلنابة وإن كانت حائضا نص عليه يف مواضع ألهنا تستفيد 

  ة وبقي حدث احليض بذلك ارتفاع حدث اجلنابة الواجب قبل احليض ومىت اغتسلت صح وارتفع حدث اجلناب

  الفصل الثامن

أنه يوجب البلوغ مبا روت عائشة رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال يقبل اهللا صالة حائض 
إال خبمار رواه اخلمسة إال النسائي وألنه باحليض تصلح املرأة أن تكون أما فحصل به االدراك والبلوغ كاالنزال 



 من املرأة اللذين خيلق منهما االنسان فحصل البلوغ به كاملين وألن بلوغ األشد هو استكمال وألنه أحد األصلني
  االنسان قواه واحليض واإلمناء قوى آخر البدن حصوال فيه حيصل بلوغ األشد 

  مسألة

  وأقل احليض يوم وليلة 
  ام األصل يف هذا الكالم أن األمساء اليت علقت األحكام هبا يف الشرع ثالثة أقس

أحدها ما بني حده ومقداره بالشرع كأعداد الصالة ومواقيتها ونصب الزكوات وفرائضها وعدد الطوفات وحنو 
  ذلك 

  وثانيها ما يعلم حده ومقداره من جهة اللغة كالليل والنهار والربد والفجر والسنة والشهر وحنو ذلك 
 ما تعرفه الناس ويعتادونه كاجلود والقبض والتفرق وثالثها ما ليس له حد يف الشرع وال يف اللغة فالرجوع فيه إىل

  وحنو ذلك واحليض شبيه 

هبذا القسم فإن الدم اخلارج من الفرج قسمان دم حيض ودم عرق وال بد من الفصل بينهما لترتيب أحكام احليض 
  على عدم احليض دون الدم اآلخر 

وغري ذلك من اإلنسان ودم االستحاضة دم فساد وال شك أن دم احليض دم طبيعة وجبلة مثل خروج املين والبول 
ومرض وعرق فإذا خرج الدم على الوجه املعتاد يف النساء كان دم حيض وإن خرج من العادة كان استحاضة 

مبنزلة اجلرج والغالب على النساء أهنن حيضن ستا أو سبعا وقد وجد كثريا من حتيض أقل من ذلك قال عطاء بن أيب 
ن كانت حتيض يوما ومن كانت حتيض مخسة عشر يوما وذكر اسحاق بن راهوية عن بكر رباح رأيت النساء م

  املزين أنه قال 
حتيض آمائي يومني وذكر عبد الرمحن بن مهدي عن امرأة يقال هلا أم العال قالت حيضيت منذ آباد الدهر يومان فلم 

ها أهنا مل تزل حتيض يوما ال تزيد عليه تزل على ذلك حىت قعدت عن احليض وقا الشافعي رأيت امرأة أثبت يل عن
وأثبت يل عن نساء أهنن مل يزلن حيضن أقل من ثالثة أيام وقال اسحاق قد صح يف زماننا عن غري واحدة أهنا قالت 
حيضيت يومان قال وقالت امرأة معروفة من أهلنا مل أفطر منه عشرين سنة يف رمضان إال يومني وقال أبو عبد اهللا 

ي كان من نسائنا من حتيض يوما ومن حتيض مخسة عشر يوما فإذا كان هؤالء العلماء قد أخربوا بذلك الزبري املصر
أعلم أن يف النساء من حتيض اليوم واليومني كثريا فصار ذلك أمرا معروفا معتادا يف النساء وكذلك قال اخلالل 

  مذهب أيب 

لكن اختفلت الرواية يف هذا اليوم فعنه هو يوم بليلته  عبد اهللا ال ختالف فيه أن أقل احليض يوم وأكثره مخسة عشر
كما ذكره الشيخ وعنه يوم بدون ليلته اختاره أبو بكر ألن األوزاعي قال عندنا امرأة حتيض بكرة وتطهر عشية 

وألن األصل يف كل دم خارج أن يكون حيضا ألن دم االستحاضة دم عارض لعلة واألصل عدمها واألوىل اختيار 
أكثر أصحابنا ألن اليوم املطلق هو بليلته وألن ذلك هو ثبت تكرره يف النساء ما دون ذلك مل ينقل إال عن اخلرقي و

واحد فال يثبت العرف والعادة به كما مل تثبت العادة حق املرأة مبرة واحدة فأما ما دون اليوم إذا وجد فال يكون 
واآليسة وألن احليض مينع الصوم والصالة كما يف حيضا ألنه مل يثبت يف ذلك حيض معتاد فأشبه دم الصغرية 

  األحاديث واجملة الواحدة ال متنع ذلك 



  مسألة 
  وأكثر مخسة عشر يوما 

هذا هو املشهور عنه وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يوما ملا ذكره عبد الرمحن بن مهدي قال أخربتين امرأة ثقة 
نساء املاجشون أهنن كن حيضن سبع عشرة واألول أشهر عند من جرياين أهنا حتيض سبعة عشر وحكى أيضا عن 

  أصحابنا ألن حيض اخلمسة عشر هو الذي كثر وجوده يف النساء كما تقدم وقال أمحد حدثين حيىي بن 

آدم قال مسعت شريكا يقول عندنا امرأة حتيض كل شهر مخسة عشر يوما وقال ابن املبارك قال األوزاعي ومالك بن 
امرأة حتيض قال أحدمها مخسة عشر يوما وقال اآلخر حتيض يوما واحدا حيضا معتدال وقا  أنس كانت عندنا

الشافعي أثبت يل عن نساء أهنن مل يزلن حيضن مخسة عشر يوما وقال اسحاق بن راهوية مسعنا من النساء من حيضن 
عن العلماء واستيقنوا ذلك أحد عشر يوما أو اثين عشر يوما أو أربعة عشر يوما أو مخسة عشر يوما كل ذلك صح 

  عن نسائهم وغريهن 
وما زاد على ذلك فنادر ال يبين عليه قال عبد الرمحن بن مهدي مل يبلغنا أن امرأة حاضت أكثر من مخسة عشر يوما 
إال واحدة حاضت سبعة عشر يوما وقال اسحاق لست أرى ما زاد على اخلمسة عشر يصح كصحة اخلمسة عشر 

عشر هي إمجاع أهل العلم وما عقلوه وقد احتج على ذلك مبا رواه ابن أيب حامت يف سننه عن  يوما وقال يف اخلمسة
عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن أما 

  عمرها ال تصلي ناقصات العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل وأما نقصان دينها فإهنا متكث شطر 

والشطر النصف فهذا يدل على أن النصف هو منتهى نقصان دينهن إذ لو كان أكثر من ذلك لذكره يف معرض 
بيان نقص دينهن وألنه لو مل يرد ذلك لذكر إما الغالب أو األقل وهذا يدل أيضا على أن أقل الطهر مخسة عشر 

ص الدين فإن قيل بل أعترب الغالب ألن غالب األعمار من يوما إذ لو كان أقل من ذلك لذكره ألنه الغاية يف نق
الستني إىل السبعني فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي ترك الصالة حنو ربعه فيسلم النصف قلنا ما تركت من الصالة 

قبل البلوغ يشتركن فيه هن والرجال فال جيوز أن يعد من نقص دينهن وأما قبل البوغ ليس اإلنسان من أهل 
  كليف أصال فال يوصف منعه من الصالة بنقص دين الت

  مسألة

  وأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عشر يوما وال حد ألكثره 
أما أكثر الطهر فال حد له ألن من النساء من تطهر الشهر والسنة كما أن منهن من ال حتيض أبدا وأما أقله فثالثة 

حابنا أكثره مخسة عشر وحكاه ابن أيب موسى والقاضي عشر وهذا هو املشهور من املذهب وقالت طائفة من أص
وغريمها رواية عن أمحد ملا سبق وسلك طائفة من أصحابنا طريقه يف ذلك وهو أن اهللا جعل عدة اآليسة والصغرية 

  ثالثة أشهر يف مقابلة القروء الثالثة اليت هي عدة من احليض كل شهر مقابل قرء أو ال 

احليض والطهر ألن أقلهما يكون أقل من ذلك وال يف مقابلة أكثرها أو أقل وأكثر  جيوز أن يكون يف مقابله أقل
الطهر ألن أكثر الطهر ال غاية له فبقي أن يكون يف مقابلة أقل الطهر وأكثر احليض مث منهم من قال أكثر احليض 

ض سبعة عشر وعنه أنه مخسة عشر فأقل الطهر مخسة عشر وقال أبو بكر وغريه أقل الطهر ثالثة عشر فأكثر احلي



ليس بني احليضتني شيء مؤقت وهو على ما تعرف املرأة من عادهتا وإن كانت إثىن عشر يوما أو عشرة أيام ألنه ال 
يؤقت يف ذلك فريجع فيه إىل العادة كأكثر الطهر ووجه املشهور ما احتج به اإلمام أمحد ورواه عن علي رضي اهللا 

ا زوجها فزعمت أهنا حاضت يف شهر ثالث حيض طهرت عند كل قرء وصلت عنه أن امرأة جاءت إليه قد طلقه
فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من باطنة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته شهدت أهنا حاضت 

  يف شهر ثالثا وإال فهي كاذبة فقال على قالون معناه بالرومية جيد 
ي كذلك وال يعرف هلم خمالف وال ميكن يف شهر ثالث حيض إال بأن تكون وذكر اسحاق عن عطاء وابراهيم النخع

الثالثة عشر طهرا كامال فيثبت هبذا احلديث أن الثالثة عشر طهرا صحيح فاصل بني احليضتني وما دون ذلك مل 
لناه حيضة يثبت فيه توقيف وال عادة فلم جيز أن جنعل الدم املوجود يف طرفه حيضتني إال بدليل خبالف ما إذا جع

  واحدة فإن األصل عدم التعدد والتغاير واهللا أعلم 

  مسألة 
  وأقل سن حتيض له املرأة تسع سنني 

  هذا هو املشهور يف املذهب 
وقد روي عنه يف ابنة عشر إذا رأت الدم فليس حبيض قال القاضي فعلى هذه الرواية يكون أول زمن احليض أول 

ا روي عن مكحول عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذراري زمن االحتالم وهو اثنتا عشرة سنة مل
املسلمني يوم القيامة حتت العرش شافع ومشفع من مل يبلغ اثنيت عشرة سنة ومن بلغ ثالث عشرة سنة فعليه وله 

  رواه أبو بكر والشافعي يف الغيالنيات 
رأة تسع سنني فهي امرأة ورواه القاضي أبو يعلى عن ووجه األول ما ذكره البخاري عن عائشة قالت إذا بلغت امل

ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أتى على اجلارية تسع سنني فهي امرأة ويف إسناده نوع جهالة 
ن لكنه إذا م يكن حجة وحده فقد أيده قول صحايب ولوال أن التسع ميكن فيها البلوغ ملا كانت املرأة ببلوغها وأل

املرجع يف ذلك إىل املوجود والعادة ومل يعرف حيض معتاد قبل استكمال التسع فإن ندر وجود دم فهو دم فساد 
  فأما بعدها فقد وجد حيض وحبل وقال 

الشافعي أقل من مسعته من النساء حتيض نساء هتامة حتيض لتسع سنني وقال أيضا أرأيت جدة هلا إحدى وعشرين 
  سنة حجر عليها 

  مسألة

  أكثره ستون سنة و
ال خيتلف املذهب أن النقطاع احليض غاية إذا بلغتها املرأة مل حتض بعدها بل يكون الدم حينئذ دم فساد ألن اهللا 

تعاىل قال والالئي يئسن من احمليض ولو أمكن أن احليض ال ينقطع أبدا مل ييئسن أبدا وألنه مل يوجد حيض معتاد يف 
من ذلك فهو دم فساد كالصغرية وهذه الغاية ستون سنة يف إحدى الروايات ألن  بنت املائة وحنوها فإن وجد شيء

  ما قبل ذلك قد وجد فيه حيض معتاد بنقل نساء ثقات 
والثانية مخسون لقول عائشة إذا بلغت املرأة مخسني سنة خرجت من حد احليض ذكره اإلمام أمحد ورواه الدارقطين 



عد مخسني سنة قالوا وهذا تقدير ال يدرك بالرأي فيشبه أن يكون توقيفا والثالثة ولفظه لن ترى املرأة يف بطنها ولدا ب
  ستون يف نساء العرب ألن نساء 

  العرب أشد جبلة وأسرا وقد ذكر الزبري بن بكار يف مجلة النسب عن بعضهم أنه قال 
د اهللا بن زمعة ولدت موسى بن ال تلد اخلمسني إال عربية وال تلد لستني إال قرشية وقال أن هند بنت عبيدة بن عب

  عبد اهللا بن حسني بن حسن وهلا ستون سنة 
وجعل اخلرقي ما بني اخلمسني إىل الستني دما مشكوكا فيه هل هو حيض أو استحاضة لتعارض العادة اليت توجب 

أن يكون حيضا وقول عائشة الذي ظاهره التوقيف فتصوم فيه وتصلي جلواز أن ال يكون حيضا صحيحا 
  ستحاضة وتغتسل إذا انقطع الدم وتقضي الصوم جلواز أن يكون حيضا صحيحا كامل

  مسألة 
  واملبتدأة إذا رأت الدم لوقت حتيض يف مثله جلست فإذا انقطع ألقل من يوم وليلة فليس حبيض 

مرض وذلك ألن احليض هو شيء كتبه اهللا على بنات آدم وال بد للمرأة يف الغالب منه ودم االستحاضة دم فساد و
لعارض واألصل هو الصحة والسالمة فيجب بناء الدم على األصل واحلاق الفرد باألعم األغلب فلذلك جتلس عن 

الصالة أول ما ترى الدم فإن انقطع ألقل من يوم وليلة عى املشهور فهو دم فساد ألن احليض ال يكون أقل من 
  ذلك فتقضي ما تركت فيه من الصالة 

  مسألة

  يعرب أكثر احليض فهو حيض  وإذا جاوز ذلك ومل
ال ختلو املبتدأة إما أن ينقطع دمها ليوم وليلة ويستمر هبا فإن انقطع فهو حيض تغتسل النقطاعه وتصري طاهرا يف 

مجيع األحكام وال يكره لزوجها وطؤها كاملعتادة إذا طهرت لعادهتا وعنه يكره وطؤها حىت يتكرر هبا ذلك مرتني أو 
ها ألهنا ال تأمن معاودة الدم يف حال الوطء وال مشقة عليه يف االمتناع فيكره وطؤها ثالثا فتطهر أيام حيض

كالنفساء إذا انقطع دمها لدون األربعني فعلى هذا يترك الوطء إىل متام أكثر احليض كما قالوا يف النفساء هذا 
اختيار أكثر أصحابه بأهنا حتتاط موجب تعليل القاضي وصرح به غريه وإن استمر هبا فاملشهور عن اإلمام أمحد وهو 

فتغتسل عقب اليوم والليلة جلواز أن يكون املستمر دم استحاضة وتصوم الفرض وتصلي يف هذه األيام مث إن انقطع 
ألكثر احليض فما دونه اغتسلت غسال ثانيا الحتمال أن يكون حيضا فإن استمر هبا الدم ثانية وثالثة على وجه 

تقضي ما صامت فيه أو طافت فيه من الفرض ألنه وقع يف أيام احليض فيجعل ما زاد على واحد تبينا أنه دم حيض ف
احليض املتيقن مشكوكا فيه حىت يصري معتادا وإن انقطع دمها يف الشهر الثاين ألقل احليض تبينا أنه يف الشهر األول 

وإمنا هو كدم االستحاضة وألن دم فساد فال تقضي الصوم والطواف فيه ألهنا فعلته يف دم مل حيكم بأنه حيض 
اختالف العادة يؤثر فيما ثبت أنه حيض ففيما مل يثبت أنه حيض أوىل وهكذا إن زاد يف الشهر الثاين على حيض 
الشهر األول أو تقدم فإن الزيادة دم فساد ألهنا مل تتكرر وقد ذكر أبو بكر وأكثر أصحابنا يف هذه املسألة ثالث 

جتلس الدم مجيعه ما مل تعرب أكثر احليض اختاره الشيخ رمحه اهللا هنا وهو اقيس يف بادىء روايات أخر إحداهن أهنا 
الرأي ألن األصل يف الدم اخلارج أن يكون حيضا ما مل يقل دليل على فساده وال دليل هنا ألنه موجود يف زمن 



كان دم حيض قبل اليوم والليلة اإلمكان املعتاد وألن أول الدم جلسته ألنه يف وقت اإلمكان فكذلك آخره وألنه 
  واألصل يف بقائه على ما كان وألن النساء مل يزلن حيضن على عهد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه ومل ينقل أهنن كن يؤمرن يف أثناء احليضة األوىل والثانية باالغتسال عقب 
لنساء ستا أو سبعا كما جتلسه املستحاضة ألن الدم يوم وليلة ولو فعلن ذلك لنقل والثانية أهنا جتلس غالب عادات ا

  املوجود يف هذه األيام يظهر أنه حيض خبالف ما بعد ذلك فاحتطنا له 
والثالثة أهنا تقصد عادة نسائها مثل أمها وأختها وعمتها وخالتها ألن احليض هو من باب الطبائع واجلبالت وبنوا 

  راك يف ذلك من غريهم األب الواحد واألم الواحدة أقرب إىل االشت
وقال القاضي املذهب عندي رواية واحدة أهنا جتلس أقل احليض وإمنا الروايات يف املبتدأة املستحاضة وطريقة 

اجلمهور أقوى ألن أبا بكر أثبت ذلك عن أمحد وحكوا عنه ألفاظا تدل على ذلك وقد قال بعضهم إذا كان قد 
ع انفصاله بدم فاسد لكونه صاحلا له فالصاحل الذي م يتصل بدم جعل ما زاد على األقل حيض يف املستحاضة م

فاسد أوىل وهذه األولوية ال جتيء على املذهب ألهنا مىت استحيضت فليس هلا وقت ترتقبه متيز فيه دم احليض عن 
وم أوىل غريه وال سبيل إىل جعل الزائد مشكوكا فيه أبدا إلفضائه إىل احلرج العظيم وليس االحتياط بأن تصلي وتص

من االحتياط بأن ال تصلي وتقضي الصوم وقد تبينا أن بعض هذا الدم حيض وبعضه استحاضة فلهذا عدلنا إىل 
الفرق بني دم احليض واالستحاضة خبالف ما إذا مل يتجاوز أكثر احليض فإنه دائر بني أن يكون حيضا أو استحاضة 

املشهور وألن هذا الدم ال تبىن عليه االستحاضة على  فأمكن االحتياط فيه النكشاف األمر فيما بعد وهذا وجه
أصلنا فلم يكن حيضا كسائر الدماء الفاسدة وألنه ليس قبله عادة وال نتيقن أن بعده عادة واحليض الصحيح 

  حاصل بدونه وهو دائر بني احليض واالستحاضة فلم تترك الصالة املتيقنة بشيء مشكوك فيه خبالف 

رأة أهل للحيض وقد رأت الدم وال بد أن يكون منه ما هو دم حيض ويستحيل أن يكون الدم اليوم والليلة فإن امل
خارج يف وقت اإلمكان مجيعه استحاضة وأمرناها أن جتلس أول ما رأته وإن جاز انقطاعه قبل اليوم ألن األصل 

  جريانه واستمراره فإن االنقطاع خالف األصل 

  فصل

ذا قلنا أهنا ال جتلس ما زاد على أقل احليض حىت تصري عادة وقلنا العادة املعتربة أن فعلى الرواية املشهورة عن أمحد إ
تتكرر ثالث مرات فقالت طائفة من أصحابنا يف املرة الرابعة تعمل هبا فعلى هذا إذا تكرر الدم يف األشهر الثالثة 

ومل تصم وتقضي ما حاضت من عى قدر واحد جلسته يف الشهر الرابع ومل تغتسل إال حني االنقطاع ومل تصل 
الفرض يف تلك احليضات وإن اختلف قدر الدم جلست القروء واملتفق عليه فلو رأت شهراسبعا وشهرا ستا وشهرا 

مخسا جلست يف الرابع اخلمس ألهنا صارت عادة وسواء كان االختالف مرتبا أو غري مرتب فاملرتب أن تكون 
 الشهر األول مخسا ويف الثاين ستا ويف الثالث سبعا أو بالعكس فتكون الزيادة والنقص على ترتيب مثل أن حتيض يف

العادة مخسا على إحدى الروايتني ويف األخرى ستا وغري املرتب مثل أن حتيض ستا مث مخسا مث سبعا فال تكون العادة 
شهر الثاين فيبطل كونه إال اخلمس ال تردد يف أحد الوجهني ألن يف اليوم السادس مل يتكرر متواليا بل انقطع يف ال
  حيضا وال بد يف العادة من التكرر املتوايل ويف الوجه اآلخر جتري فيه الروايتان وال جيوز 



وطؤها يف هذا الدم وأجزنا وطء املستحاضة ألن هذا الدم أسوأ أحواله أن يكون مشكوكا فيه فيجب االحتياط 
ا وطوافها واعتكافها هنا موقوفا ويف املستحاضة صحيحا بترك الوطء فيه كما أحتيط بالصالة فيه وهلذا كان صومه

وقال القاضي وابن عقيل إذا أثبتنا العادة بثالث مرات فإنا نتبعها يف املرة الثالثة وإن أثبتناها مبرتني عملت هبا يف 
فوجب العمل به  املرة الثالثة وكالم أمحد يقتضي هذا وهو أشبه ألن العادة يف املرة الثالثة كأقل احليض يف أول مرة

  من أول زمنه 

  مسألة

  فإذا تكرر ثالثة مبعىن واحد صار عادة 
هذا أشهر الروايتني وعنه أنه يصري عادة بتكرار مرتني فتبين عليه املبتدأة يف املرة الثالثة أو يف املرة الثانية على 

ول أصح ألن النيب صلى اهللا عليه و اختالف الطريقني ألن العادة مشتقة من العود وذلك حيصل يف املرة الثانية واأل
سلم ملا رد املستحاضة إىل عادهتا قال اجلسي قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها وقال اجلسي قدر ما كانت 

تسحبك حيضتك وقال لتنظر ما كانت حتيض يف كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتدد بذلك وال يقال كانت تفعل 
رة أو مرتني وقال يف حديث آخر جتلس أيام اقرائها وأقل ما تكون األقراء كذا إال ملا دام وتكرر دون ما وجد م

  ثالثة وألن الثالث آخر حد القلة وأول حد الكثرة وهلذا 

قدر هبا أشياء كثرية مثل جيار املصارة وخيار املخدوع ومدة اهلجرة واإلحداد على غري الزوج وإقامة املهاجر مبكة 
العادة مشتقة من العود إمنا يصح لو كان الشرع هو الذي علق احلكم باسم  بعد قضاء نسكه وغري ذلك وقوهلم

العادة والعادة من ألفاظ الفقهاء وهذا كما يقول بعضهم أقل أمساء اجلموع إثنان ألن اجلمع الضم وذلك موجود يف 
و راعينا االشتقاق فإن اإلثنني وإمنا يصح هذا لو كان العرب مست هذه األلفاظ مجوعا وإمنا هذه تسمية النحاة مث ل

العادة ال حتصل بعود مرة ألن أصلها عودة فلما حتركت الواو وانفتح ما قبلها قبلت الفا وهذه صيغة مبالغة فال 
حيصل ذلك إال بتكرار العود وأقل ما يتكرر فيه العود مرتني بعد األوىل وسواء كانت األشهر الثالثة متوالية أو 

ستا مث مخسا فإهنا جتلس اخلمس فإن حاضت يف الشهر الرابع ستا صارت هي العادة متفرقة حىت لو حاضت سبعا مث 
  كتكررها ثالث مرات هذا أحد الوجهني 

ويف الثاين ال تثبت العادة إال بتوايل أشهر احليض ألهنا ملا حاضت بعد ذلك ستا صار اليوم السادس حيضا مبتدئا ال 
العادة إذا نقصت يف بعض األشهر فإن كانت حتيض عشرا فحاضت يف معتادا وهذا أشبه باملذهب ألن من أصلنا أن 

  شهر سبعا مث استحيضت يف عقب ذلك فإهنا تبين على سبع 

  مسألة 
  وإن عرب ذلك فالزائد استحاضة 

املستحاضة هي اليت خيرج منها دم احليض وليس حبيض بل هو دم عرق وفساد ملرض أو احنالل طبيعة أو غري ذلك 
رق حكمه حكم احليض ألنه شبيه بدم اجلرح والفصاد وحنو ذلك وليس هو دم اجلبلة الذي كتبه اهللا وهذا الدم يفا

  على بنات آدم وخلقه حلكمة غذاء الولد وتربيته وهو ثالثة أقسام 
أحدها أن تعلم أنه دم استحاضة كالدم تراه الصغرية والعجوز الكبرية أو الذي جياوز أكثر احليض فإن الذي جياوز 

  ر احليض يعلم أنه استحاضة أكث



  وثانيها أن تقوم االمارة على أنه دم استحاضة من العادة أو التمييز أو غريها 
وثالثها أن يلتبس األمر ويشتبه كما سنذكر إن شاء اهللا تعاىل وهذا الذي يشتبه على قسمني منه ما يعلم أن بعضه 

أدم حيض هو أم دم استحاضة وهذا هو املشكوك  حيض وبعضه استحاضة وقد اختلط هذا هبذا ومنه ما ال يدري
فيه فصارت الدماء ثالثة أصناف منها ما حيكم بأنه حيض ومنها حيكم بأنه استحاضة ومنها ما يشك فيه فمىت عرب 

الدم يف املبتدأة أكثر احليض فهي مستحاضة جيري عليها حكم املستحاضات كاملعتادة ثبت يف حقها حكم 
يف أصح الوجهني ويف االخر وهو قول القاضي قدميا ال يثبت يف حقها حكم املستحاضة االستحاصة يف أول مرة 

حىت يتكرر مرة أو مرتني على اختالف الروايتني ألنه يرجى انكشاف حاهلا قريبا حبدوث عادة هلا فتجلس على قوله 
  يوما وليلة يف ظاهر املذهب يف األشهر الثالثة على قولنا ال 

ث ومن الثالث أو الرابع جتلس كما جتلسه املستحاضة وهو ست أو سبع يف املشهور وإن تبني تثبت العادة إال بثال
أن بعض ما جتلسه كان حيضا فتقضي صومه كغري املستحاضة والوجه األول أصح وقد نص على معناه وهو الذي 

فتغتسل عند انقضاء اختاره عامة أصحابنا حىت القاضي أخريا مث إن كانت جلست أكثر احليض كما ذكره الشيخ 
زمن احليض وتلتزم حكم املستحاضة من حينئذ ألهنا قبل ذلك مل تكن تعلم أهنا مستحاضة فإذا استمر هبا الدم يف 
الشهر الثاين عملت إما بالتمييز أو بالغالب كما سيأيت وما تركته من الصالة يف الشهر األول يف الزمن الذي تبني 

ميز أو بالغالب فإهنا تقضيه وإن كانت جلست أقله فإهنا تقضي ما صامت يف املدة أهنا كانت فيه استحاضة إما بالت
  اليت تبني أهنا حيض فكذلك إن جلست غالبة أو عادة نسائها 

  مسألة

  وعليها أن تغتل عند آخر احليض 
ند آخر هذا على ما ذكره وهو أهنا تغتسل عند آخر الذي قعدته أوال فكذلك كل استحاضة فإن عيها أن تغتسل ع

احليض ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فاطمة بنت أيب حبيش إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت 
  فاغتسلي وصلي رواه البخاري 

وال جيب عليها يف مدة االستحاضة غسل وإمنا عليها أن تتوضأ ألن يف حديث فاطمة وتوضأي لكل صالة ومل يأمرها 
  ضوء فهو استحاضة وإن اغتسلت كل يوم غسال من الظهر إىل بالغسل وحيث ما جاء الو

الظهر فهو أفضل من الوضوء ألنه ما من يوم إال وميكن أن دم احليض قد انقطع فيه واألفضل من ذلك أن تغتسل 
ثالثة أغسال غسال جتمع به بني الظهر والعصر وغسال جتمع به بني املغرب والعشاء وغسال تصلي به الفجر فتكون 

صلت بطهارة حمققة وأشد ما قيل فيها أن تغتسل لكل صالة ملا روي عن عائشة قالت استحيضت زينب بنت قد 
جحش فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتسلي لكل صالة رواه أبو داود وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن 

ها بالغسل عند كل صالة فلما عمرو استحيضت فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسألته عن ذلك فأمر
جهدها ذلك أمرها أن جتمع بني الظهر والعصر بغسل واملغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل رواه أمحد وأبو داود 
وألن وقت كل صالة جيوز أن يكون قد انقطع دم احليض ال سيما يف املتحرية ألن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع 

ألصفر واألمحر دم حيض وألنه وإن كان استحاضة حمققة فهو شبيه بدم احليض فجاز أن جلواز انتقال العادة وكون ا
  يستحب معه الغسل كاحلجامة وأوىل 



  مسألة 
  وتغسل فرجها وتعصبه 

ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لفاطمة قإذا أدبرت احليضة فاغسلي عنك الدم وصلي وقال حلمنة أنعت لك 
  قالت إنه أكثر من ذلك قال فاختذي ثوبا قالت هو أشد من ذلك قال الكرسف فإنه يذهب الدم 

فتلجمي وقال يف حديث أم سلمة للمستحاضة لتستثفر بثوب قال اخلطايب هو أن تشد ثوبا حتتجز به ميسك موضع 
 الدم ملنع السيالن فقد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بغسل الدم وأمر مبا يوجب حبس الدم عن السيالن من

احتشاء أو شد أو تعصيب حسب اإلمكان وذلك ألنه جناسة وحدث أمكنت الصالة بدوهنا فوجب االحتراز منه 
كغري املعذور وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم مل يضر وملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت 

لدم والصفرة والطست حتتها وهي اعتكفت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة من ازواجه فكانت ترى ا
  تصلي رواه البخاري 

وعن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لفاطمة بنت أيب حبيش اجتنيب الصالة أيام حميضك مث اغتسلي 
  وتوضأي لكل صالة وصلي وإن قطر الدم على احلصري رواه أمحد وابن ماجة والدارقطين 

ي وجرحه يشخب دما احتج به اإلمام أمحد ورواه هو وغريه وقال اسحاق وكان عمر رضي اهللا عنه ملا طعن يصل
  كان زيد بن ثابت به 

سلسل البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ وال يبايل ما أصاب ثوبه وألن هذا أقصى ما ميكنه وال يكلف 
به ويدوم ففي إجياب اإلعادة مشقة وجيب اهللا نفسها إال وسعها وال إعادة عليه ألنه فعل ما أمر به وألنه عذر يتصل 

إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صالة كالوضوء يف أحد الوجهني سواء ظهر الدم يف ظهر العصابة أو كان 
بباطنها واآلخر ال جيب وهو أقوى ألن يف غسل العصائب كل وقت وجتفيفه أو إبداله بطاهر مشقة كبرية خبالف 

   عليه و سلم ملا أمرها بالوضوء لكل صالة مل يذكر غسل الدم وعصب الفرج الوضوء وألن النيب صلى اهللا

  مسألة

  وتتوضأ لكل صالة وتصلي 
ومجلة ذلك أنه ال جيوز أن تتوضأ إال بعد دخول الوقت فإذا توضأت صلت به ما شاءت من الفروض والنوافل وعنه 

بينهما ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  ال جتمع بوضوء واحد فرضني لكن إذا غتسلت فلها أن جتمع بالغسل
لفاطمة وتوضئي لكل صالة وجوز اجلمع بني الصالتني بغسل واحد حلمنة بنت جحش وسهلة بنت سهيل واملشهور 

األول ألنه إذا جاز أن جتمع بني الفرضني بغسل واحد جاز بوضوء واحد ألن احلدث قائم يف املوضعني وإمنا كان 
يكون اخلارج دم حيض وقوله توضئي لكل صالة أي لوقت كل صالة من الصلوات  الغسل أفضل خشية أن

  املعهودة ملا روى ابن بطة بإسناده عن محنة بنت جحش أهنا كانت هتراق 

  الدم وأهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل لوقت كل صالة 
أراد أهنا تتوضأ لفعل كل صالة مطلقا ملا جاز ذلك وألن الصالة الراتبة ألنه جيوز هلا اجلمع بني نوافل وفرض ولو 

هي املشهورة فأما الفوائت واجملموعة فنادرة فإذا قيل توضأ عند كل صالة انصرف اإلطالق إىل املعهود وهلذا ملا قال 



مواقيتها وال جيوز  أنس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ لكل صالة مل يفهم إال الصلوات اخلمس يف
طهارهتا قبل الوقت ألهنا طهارة ضرورة فلم جيز يف وقت االستغناء عنها كالتيمم وأوىل ألن سبب احلدث هنا خارج 

  عند التطهر وبعد خبالف التيمم فإن القائم هناك احلدث وألنه حكم مقيد بالضرورة فيقدر بقدها كأكل امليتة 
ب االستنجاء إال ما عفي عنه للضرورة وال ضرورة قبل الوقت فإذا خرج وألن احلدث اخلارج ينقض الوضوء ويوج

الوقت انتقضت طهارهتا كما تنتقض بدخوله لو توضأت قبل ذلك يف أحد الوجهني اختاره القاضي والوجه اآلخر 
ال بزوال وهو ظاهر كالم أمحد أهنا ال تبطل خبروج الوقت وإمنا تبطل بدخوله فإذا توضأت للفجر مل يبطل وضوؤها إ

الشمس ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرها أن تغتسل لوقت كل صالة وتتوضأ لكل صالة وذلك يقتضي بقاء 
طهارهتا من الوقت إىل الوقت وألن كلما دخل وقت صالة فهي مأمورة بالوضوء هلا فوجب عليها وجاز أن تصلي 

بعد الوقت فإذا توضأت فإهنا تنوي رفع احلدث املتقدم  مبا شاءت بعد ذلك تبعا فال فرق بني ما تفعله يف الوقت أو
أو استباحة الصالة من احلدث املتأخر فإن نوت رفع احلدث فقط مل يكن ألن سبب احلدث دائم فال يرتفع هكذا 

  ذكره بعض أصحابنا وكالم غريه يقتضي أنه ال جيب عليها ذلك ألهنم قالوا هذه الطهارة 

ر فيها جتدد احلدث بل يتعقب هذا احلدث طهارهتا فتكون حمدثة وإن أجزنا هلا الصالة ترفع هبا حدثا سابقا وال يوث
مع احلدث ألنه مل ميكن يف حقها أكثر من ذلك وإن نوت االستباحة فقط أجزأ ألنه يعم االستباحة من احلدثني 

الطهارة ترفع احلدث الذي ويتضمن ارتفاع احلدث املتقدم وال جيب أن تنوي الطهارة للفريضة مثل التيمم ألن هذه 
أوجبها وهو املتقدم واحلدث املتجدد بعد ذلك معفو عنه للضرورة فال يوجب طهارة أخرى واألفضل أن تصلي يف 
عقب الطهارة إحترازا عن احلدث والنجاسة بعد اإلمكان إال أن تؤخرها لبعض مصاحلها كانتظار مجاعة أو إقامة أو 

ة فقد قيل ال جيزؤها ألنه أمكن التحرز عن ذلك فأشبه ما لو مل حيكم الشد تكميل سترة فإن أخرهتا لغري مصلح
والصحيح أنه جيزىء ألن الطهارة مقيدة بالوقت كما تقدم وألنه جيوز هلا أن تطيل القراءة والتسبيح يف الصالة 

ا وألن طهارهتا باقية فجاز هلا التأخري كصالة املغرب خبالف ما بعد خروج الوقت فإنه ال جيوز مد الصالة إليه عمد
  يف حق النوافل اليت مل تصلها تبعا مع تأخريها فالأن يبقى لفرض الوقت أوىل 

  مسألة 
  وكذلك حكم من به سلس البول ومن يف معناه 

يعين كل من به حدث دائم ال ينقطع قدر ما يتوضأ ويصلي كسلس البول واملذي والريح واجلرح الذي ال يرقأ 
ؤالء يتوضؤون لكل صالة ومينعون احلدث بقدر الطاقة مث من كان حدثه خبروج جناسة وجب والرعاف الدائم قال ه

تطهريها إن أمكن كاجلريح ومن مل ميكنه أن يعصب على جرحه عصابا مل يكن عليه شيء فإن عمر رضي اهللا عنه 
  صلى وجرحه يثغب دما 

ة غريهم سوى احلدث الدائم مثل أن يبول وألن هذا حدث دائم فأشبه املستحاضة وينقض طهارهتم ما ينقض طهار
أحدهم أو ميس ذكره ألنه يف هذا احلدث مبنزلة الصحيح فأما احلدث الدائم فإن كان متواصال أو يقطع تارات 

اليتسع الوضوء والصالة مل تبطل الطهارة كما تقدم ألنه لو أبطل الطهارة مطلقا ملا أمكنت الصالة معه وإن انقطع 
  والصالة فهو على قسمني  قدرا يتسع الوضوء

أحدمها أن ينقطع عن برء بأن ال يعود بعد ذلك فيتبني هبذا االنقطاع بطالن طهارته ألن احلدث اخلارج قبل 
االنقطاع كان مبطال للطهارة وإمنا عفي عنه للضرورةفمىت زالت الضرورة ظهر أثره وكذلك احلدث القائم ببدن 



برء أو غري برء مل حيكم بأنه برء ألن األصل عدم الربء وبقي بال سبب  املتيمم فإن انقطع ومل تعلم هل هو عن
االستحاضة فرن مل يعد وتبني أنه كان عن برء حكمنا ببطالن كل صالة صلتها بعد هذا االنقطاع إذا كان قد وجد 

ما فيها أهنا قبله حدث بعد الطهارة ألنا تبينا أهنا صلت بعد انتقاض وضوئها انتقاضا يوجب الوضوء وأفضى إىل 
جاهلة باحلدث وال فرق يف بطالن الصالة بني العامل باحلدث واجلاهل به يعم إن كان صاحب هذا احلدث إماما فهو 

كمن أم قوما ناسيا حلدثه أو جاهال به وإن كان هذا االنقطاع يف الصالة فهو على الطريقني الذي يذكر أن فيما بعد 
ويعود فإن كان زمن هذا االنقطاع معلوما وقد صار عادة لزمها أن تتحرى  الثاين أن ينقطع عن غري برء بل ينقطع

وتتطهر وتصلي فيه ومىت انقطع على هذا الوجه بطلت طهارهتا ألهنا أمكنها الصالة بطهارة صحيحة من غري مشقة 
هو الصحيح فأما إن عرض هذا االنقطاع ملن عادته اتصال احلدث فكذلك يف أحد الوجهني ذكرمها اآلدمي وغريه و

عند كثري من أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل ألن الضرورة زالت به فيظهر حكم احلدث كاملتيمم إذا رأى املاء 
سواء وجد هذا االنقطاع يف الصالة أو خارجها ألن ما كان حدثا خارج الصالة كان حدثا فيها وقد خرجها ابن 

 غريه التخريج ألن احلدث هنا قد وجد بعد الطهارة ومل يوجد عنه حامد وغريه على رواييت املتيمم إذا رأى املاء وأىب
  بدل يبىن على حكمه وقد قدر على شرط العبادة فيها فأشبه العاري إذا وجد 

السترة واملصلي بالنجاسة إذا قدر على إزالتها يف الصالة السيما وهنا مبطالن بطالن طهارة احلدث ومحل النجاسة 
تأنف وقد خرج القاضي وجها وغريه أنه يبين كما خرجه يف التيمم مث إذا انقطع ومل يعلم وإذا خرج وتطهر فإنه يس

هل هو انقطاع متسع أو غري مستع مل حيكم ببطالن الوضوء حىت ميضي زمن ميكن فيه الوضوء والصالة ألن 
وليست هنا طهارة  االنقطاع الذي يوجب الطهارة مشكوك فيه والجيوز له أن يصلي به الحتمال دوامه واستمراره

متيقنة ألن احلدث وجد بعدها واملسوغ الصالة معه وهو دوامه مشكوك فيه فأشبه املتيمم إذا شك يف عدم املاء قبل 
الدخول يف الصالة مل جيز له أن يصلي حىت يستربئ فإن خاف وصلى واتسع االنقطاع تبينا بطالن صالته لبطالن 

رة حباهلا وكذلك الصالة ألنا تبينا أهنا وقعت بطهارة يف أحد الوجهني ويف طهارته وإن مل يتسع االالنقطاع فالطها
اآلخر اليصح وهو أقيس ألنه شرع يف الصالة مع املخالفة فلم يصح وإن أصاب كمن شك يف الطهارة فصلى مث 

ة بال احتهاد تيقن الطهارة وماسح اخلف إذا شك يف انقضاء املدة مث صلى مث تبني بقاؤها وكذلك لو صلى إىل القبل
وال تقليد مث تيقن أنه أصاب أو حكم احلاكم أو أفىت املفيت أو قال يف القرأن أو شهد الشاهد بغري الطريق املشروع 

وتبني أنه أصاب أو حكم احلاكم أو أفىت املفيت أو قال يف القرآن أو شهد الشاهد بغري الطريق املشروع وتبني أنه 
  قطعها مبجرده يف أشهر الوجهني  أصاب وإن كان االنقطاع يف الصالة

كما منع من ابتدأ الصالة معه فإن أمتها واتسع زمن االنقطاع تبينا بطالهنا وإال خرج فيها الوجهان واألظهر أنه 
يتمها هنا ألن االنقطاع حمتمل أن يكون متسعا وحيتمل أن يكون ضيقا فال تبطل به الصالة املتيقنة كاملتيمم إذا طلع 

يف الصالة ومل يعلم أن معهم ماء ولو كان هلا عادة بانقطاع ضيق فاتسع االنقطاع فهو كما لو  عليه ركب وهو
عرض االنقطاع املتسع ابتداء لكن إذا تطهرت هنا كانت الطهارة صحيحة يف نفسها فلو لبست عليها خفا كانت 

كان هلا املسح خبالف ما لو جرى قد لبسته على طهارة صحيحة حىت لو عاد الدم بعد ذلك مث انقطع انقطاعا متسعا 
الدم قبل اللبس مث انقطع االنقطاع املعترب فإنا نتبني أنه ملبوس علي حدث هذا كله إذا عرض االنقطاع واختلف ومل 

  يكن له وقت معلوم 



وقدر معلوم يبىن عليه فيصري مثل العادة بل تقدم تارة وتأخر أخرى وضاف مرة واتسع أخرى ووجد مرة وعدم 
كذلك أيضا عند كثري من أصحابنا إال إنه إذا وجد مل مينع من الدخول يف الصالة معه وال املضي فيها حىت أخرى ف

يتبني أنه متسع ألهنا قد ألغت االنقطاعني من الطويل والقصري فليس إحلاقه بأحدمها أوىل من اآلخر وألن األنقطاع 
  الضيق قد صار عادة فأشبه ما لو مل تعد غريه 

ين أن هذا االنقطاع اليبطل مطلقا وقال أمحد بن القاسم سألت أبا عبد اهللا فقلت إن هؤالء يتكلمون الوجه الثا
بكالم كثري ويوقنون بوقت يقولون إذا توضأت للصالة وقد انقطع الدم مث سال بعد ذلك ذلك قبل أن تدخل يف 

قوال آخر قال لست أنظر يف انقطاعه الصالة تعيد الوضوء ويقولون إذا كان الدم سائال فتوضأت مث انقطع الدم 
حني توضأت سال الدم أم يسل إمنا آمرها أن تتوضأ لكل صالة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة حىت يدخل 
وقت الصالة األخرى فقد نص على أن االنقطاع حني الوضوء ال عربة به ومل يفرق بني طويلة وقصريه وإنه سال 

  بعده دم أو مل يسل 
هذا أنه إذا انقطع طويال فتوضأت فيه ومل تصلي حىت سال الدم فطهارهتا باقية وإن اتسع االنقطاع وأن ومقتضى 

السائل بعد ذلك الينقض الوضوء حىت خيرج الوقت سواء انقطع بعد ذلك أو مل ينقطع وأنه الفرق بني وضوئها 
الوضوء فيه واجبا خبالف السيالن  وهو منقطع أو هو سائل ولو كان االنقطاع قد نقض الطهارة املاضية لكان

  فاختلف أصحابنا يف 

هذا الكالم بعد اتفاقهم على أن ظاهره أن انقطاع احلدث اليبطل الطهارة فتأوله القاضي على االنقطاع القليل 
املعتاد ومنهم من أقرة على ظاهره وهم أهل الوجه الثاين لكن منهم من قال ال أثر هلذا االنقطاع العارض أو 

تلف املعتاد وأن طهارهتا صحيحة ما مل ينقطع انقطاع برء أوخيرج الوقت إال أن يكون وقت االنقطاع معلوما املخ
واسعا كما تقدم قال أبو احلسن اآلمدي وهو الظاهر وهو اختيار الشيخ صاحب الكتاب ومنهم من قال أما 

ا ال تلتفت إليه وهذه الطريقة يف اجلملة أشبه االنقطاع للعارض فإهنا تفعل فيه كما تقدم وأما املتكرر واملختلف فإهن
بكالم أمحد وأشبه بالسنة فإن احلكم لو اختلف هبذا االنقطاع وجودا وعدما لبينه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

للمستحاضات فإنه يعرض كثريا هلن مث تكليفها كلما انقطع الدم حلظة أن تنظر هل يعود بعد مدة متسعة أو ضيقة 
عظيمة مث فيه تقدير الطهارة بالفعل الذي ال ينضبط وإن قوهلم قدر ما يسع الوضوء والصالة خيتلف ذلك فيه مشقة 

باختالف بعد املاء من املتوضئ وقربه وسرعته وبطاؤه ونشاطه وكسله وكذلك الصالة مث مباذا يقدرون هذا الوضوء 
ة وتسبيحة واحدة يف الركوع والسجود أم والصالة بأقل ما جيزئ من املتوضئ مرة مرة واالقتصار على الفاحت

بالوضوء والصالة الكاملتني فإن كان األول فنحن جنوز هلا مع قيام الدم أن تصلي صالة كاملة فألن جيوز ذلك إذا 
انقطع وخشيت عوده بطريق األوىل فكذلك الثاين فإنه جيوز هلا تطويل األوىل مث لو كان إذا انقطع الدم وجب عليها 

صالة به ومل يتسع الوقت للقدر اجملزئ ملا جاء تكميل الوضوء والصالة كمن خشي أنه إن توضأ ثالثا الوضوء وال
  وصلى صالة كاملة خرج الوقت مل جيز أن يصليها مث إهنا ال 

تعلم قدر الزمان إال مبضيه وحينئذ يفوت املقصود فكيف تكلفه وإن وجب عليها الضوء ثانيا فال فائدة فيه لقيام 
عه وهي التنسب يف ذلك إىل تفريط مث تقدير الزمان بفعل قليل للواحد إمنا يعلم حبرز وفرض وذلك خيتلف احلدث م

  باختالف أراء الناس ومواقيت العبادات حدود هللا الجيوز تعديها فكيف يفوض إىل الناس 



  مسألة

 تكن معتادة وهلا متييز وهو أن فإذا استمر هبا الدم يف الشهر اآلخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادهتا وإن مل
  يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أمحر فحيضها زمن األسود الثخني 

أما إذا استمر هبا الدم فال خيلوا إما أن يكون هلا عادة حمفوظة يعلم قدرها ووقتها أوال فإن كان هلا عادة رجعت إىل 
الدم يف مجيعها أسود أو أمحر أو بعضه أسود وبعضه أمحر  عادهتا فجلست قدر ما كانت حتبسها حيضتها سواء كان

يف أشهر الروايتني وهي اختيار أكثر األصحاب وإن مل تكن معتادة إما أن تكون مبتدأة أو ناسية لعادهتا أو غري ذلك 
ن الدم فإهنا ترد إىل التمييز فإن دم احليض أسود ثخني مننت حمتدم ودم املستحاضة أمحر رقيق أو أصفر فتجلس أم

األسود إذا مل يزد على أكثر احليض ومل ينقض عن أقله وعنه أهنا ترد إىل التمييز أوىل فإن مل يكن هلا متييز بأن كان 
الدم كله أسود أو أمحر وزاد األسود على أكثر احليض أو نقص عن أقله ردت إىل العادة وهذا اختيار اخلرقي فإن 

  كان زمن العادة كله أسود 
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وما سواه أمحر عملت بذلك بال شبهة ملا روت عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت يا رسول اهللا إين استحاض 
وإذا أدبرت  فال أطهر أفأدع الصالة فقال إمنا ذلك دم عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة

  فاغسلي عنه الدم وصلي رواه اجلماعة إال ابن ماجة 
وعن عروة بن الزبري عن فاطمة بنت أيب حبيش أهنا كانت تستحاض فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كان 
دم احليض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضأي وصلي فإمنا هو عرق 

رواه أبو داود والنسائي وألنه خارج يوجب الغسل فريجع إىل صفته عند اإلشكال كاملين املشتبه باملذي وكان أوىل 
من العادة ألنه عالمة يف متيز الدم حاضرة والعادة عالمة منقضية واألول أصح ملا ورت عائشة رضي اهللا عنها أن أم 

كت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدم قال هلا حبيب بنت جحش اليت كانت حتت عبد الرمحن بن عوف ش
  امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك مث اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صالة رواه مسلم 

وعن القاسم عن زينب بنت جحش أهنا قالت للنيب صلى اهللا عليه و سلم إهنا مستحاضة فقال جتلس أيام أقرائها مث 
وتغتسل وتصلي وتؤخر املغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما مجعيا  تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر

  وتغتسل للفجر رواه النسائي وعن أم سلمة أهنا 

استفتت رسول صلى اهللا عليه و سلم يف امرأة هتراق الدم فقال لتنظر قدر األيام والليايل اليت كانت حتيضهن من 
أمحد وأبو داود وابن ماجة وعن عائشة أهنا سألت رسول اهللا  الشهر فتدع الصالة مث تغتسل ولتستغر مث تصلي رواه

صلى اهللا عليه و سلم المرأة فسد حيضها واهريقت دما ال تدري ما تصلي قالت فأمرين أن آمرها فلتنتظر قدر 
 الليايل واأليام مث لتدع الصالة فيهن وتقدرهن مث تغتسل وحتسن طهرها مث لتستثفر مث تصلي رواه أبو داود وألن
العادة طبيعة ثابتة فوجب الرد إليها عند التغري لتمييز دم اجلبلة من دم الفساد وألن االستحاضة مرض وفساد 

والفاسد هو ما خرج من عادة الصحة والسالمة وهلذا يستدل على سقم األعضاء خبروجها عن عادهتا وقدمنا العادة 
قضايا متعددة ولو كان العمل بالتمييز مقدما لبدإ به وألنه مل على التمييز ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفىت به يف 

يستفصل واحدة منهم عن حال دمها وترك االستفصال يوجب عدم اجلواب جلميع صور السؤال وألنه يبعد أن ال 
يكون فيهن مميزة وألن الدم املوجود يف العدة هو حيض يف غري املستحاضة بكل حال فكذلك يف املسحتاضة خبالف 

دم األسود وألن الدم الزائد على العادة حادث مع االستحاضة فكان استحاضة كما زاد على أكثر الدم وهذا ألن ال
احلكم إذا حدث وهناك سبب صاحل له أضيف إليه وألن الدم األسود إن كان أقل من العادة فالصفرة والكدرة يف 

أن يكون استحاضة وألن املشهور عندنا أن الدم زمن العادة حيض وإن كان أكثر فال دليل على أنه حيض الحتمال 
إذا تغري أول مرة عن حاله ال يلتفت إليه حىت يتكرر فيصري عادة يف املبتدأة واملعتادة مع أنه صاحل اليكون حيضا 

  فلئن يعمل بالعادة املتقدمة 

لنيب صلى اهللا عليه ها أن فاطمة بنت أيب حبيش سألت اBمع االستحاضة أوىل وأما حديث فاطمة فقد روت عائشة
و سلم فقالت إين استحاض فال أطهر أفأدع الصالة فقال ال إن ذلك دم عرق ولكن دعي الصالة قدر األيام اليت 
كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي رواه البخاري فقد ردها تارة إىل التمييز وتارة إىل العادة واهللا أعلم أنه أمرها 



بالتمييز كذلك قال اإلمام أمحد أهنا نسيت أيامها وقد تقدم ذكر العادة اليت يرجع  بالعادة أوال فلم يقطعها فأمرها
إليها وإهنا ال تثبت إال بثالث يف ظاهر املذهب وتثبت العاد بالتمييز فإذا رأت دما أسود مخسة أيام يف ثالثة أشهر 

من الدم األسود ولكن الهل تقدم هذه وما فيه دم أمحد متصل وهي مبتدأة أو ناسية مث صار دما مبهما فإهنا جتلس ز
العادة على التمييز بعدما أثبتنا التمييز بأول مرة على وجهني مثل أن ترى يف الشهر الرابع مخسة أمحد مث أسود 
وثالثة أمحر مث أسود فقيل حيضها من أول األسود قدر عادهتا ألن األسود مينع األمحر قبله أن يكون حيضا ألن 

لعادة فيكون أقوى منها وقيل حيضها من األمحر ألنه صادف زمان العادة ومن أصلنا أن العادة التمييز أصل هذه ا
  مقدمة على التمييز 

  فصل

والعادة على قسمني متفقة وخمتلفة فاملتفقة أن يكون أربعة أيام مثال من أول يوم كل شهر فيعمل هبا وأمال املختلفة 
إن كانت علي ترتيب مثل أن حتيض يف الشهر األول ثالثة ويف فعلى قمسني مضبوطة وغري مضبوطة فاملضبوطة 

الثاين أربعة ويف الثالث مخسة مث حتيض ثالثة مث أربعة مث مخسة فإذا استحيضت قعدت هكذا علي الترتيب فتجلس يف 
  شهر 

لت االستحاضة بقدمر يومني مث تبين على ذلك فإن ليم تعلم شهر االستحاضه جلست اليقني وهو ثالثة واغتس
عقيبها غسال واحدا يف أحد الوجهني ويف الثاين جتلس أكثره ألن هذه متحربة فتجلس أغلب عادات النساء أو أكثر 

احليض يف رواية لكن هنا ال جيوز أن يراد على أكثر عادهتا ألنه ليس حيضا بيقني وال يلزمها إال غسل واحد 
  كاملتميزة 

رتيب مثل أن حتيض يف أول شهر مخسة ويف الثاين ثالثة ويف الثالث وكذلك إن كان شيئا مضبوطا معتادا على غري ت
أربعة وتسمى العادة الدائرة وأما اليت ليست مضبوطة مثل أن حتيض تارة ثالثة وتارة مخسة وتارة أربعة أو أقل أو 

نقصت عادهتا كمن أكثر وال يتسق على نظام فإهنا جتلس األقل املتفق عليه ألنه عادة بيقني والزائد مشكوك فيه ولو 
عادهتا عشرة فرأت سبعة وطهرت فإهنا طاهر فإذا استحيضت يف الشهر اآلخر جلست السبعة ألهنا هي العادة 

  القريبة وألن الثالثة طهر متيقن يف الشهر الذي يعقبه شهر االستحاضة فلم يكن حيضا كما زاد على العادة 
  فصل 

جتاوز أكثر احليض مثل أن يكون حيضها عشرة أيام يف أول الشهر فترى فإن تغريت العادة بتقدم أو تأخر أوزيادة مل 
احليض قبلها أو بعدها أو أكثر منها مل تلتفت إىل ذلك يف املشهور من املذهب حىت يتكرر ثالثا أو مرتني بل يكون 

تضيه مشكوكا فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم إن تكرر على معىن واحد فإن يئست قبل ذلك وانقطع حيضها تق
كطهر املستحاضة املشكوك فيه وقيل تقتضيه كصوم النفاس املشكوم فيه وال يقرهبا زوجها وتغتسل عند انقطاع 

  الدم يف آخر العادة إن كان يف أثر العادة كما قلنا يف املبتدأ ألن هذا الدم مبنزلة ما زاد على أقل احليض وأوىل 

ثر احليض ملا ذكره البخارى يف صحيحه إن نساءكن يبعثن إيل وقد روى عنه ما يدل على أنه حيض ما مل جياوز أك
عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول ال تعجلن حىت ترين العصة البيضاء تريد بذلك الطهر من احليضة 
نتها فاعتربت حصول النقاء اخلالص ومل تأمرهن بالعادة وعن فاطمة بنت املنذر قالت كنا يف حجر جديت أمساء بنات ب

فكانت إحدنا تطهر من احليضة مث لعل احليضة تنكسها بالصفرة فتأمرنا أن نعتزل الصالة ما رأيناها حىت ال نرى إال 



  البياض خالصا رواه سعيد وألن األصل يف الدم اخلارج أن يكون دم حيض ألن دم االستحاضة دم مرض وفساد 
صلى اهللا عليه و سلم قال يف املرأة ترى ما يريبها بعد  ووجه األول ما روت عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا

الطهرة إمنا هو عرق أو قال عروق رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة وقالت أم عطية كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد 
ة فلم الطهر شيئا رواه أبو داود وهذا يدل على أن الزائد على الطهر املعتاد ليس حبيض وألنه دم زائد على العاد

يثبت حىت مييز بالتكرار كالزائد على العادة يف حق االستحاضة وهذا آلن الصالة ثابتة يف ذمتها بيقني وخروجه على 
العادة يورث الشك فيه فوجب االحتياط فيه فأما إن نقص عن العادة فإن الطهر يثبت بذلك ألن الطاهر ال تكون 

  الطهر قبل كمال العادة طهر  حائضا قط وعلى ذلك حيمل حديث عائشة وأمساء ألن

صحيح إذا رات النقاء اخلالص فإن الصفرة والكدرة يف العادة حيض ويدل على ذلك ما روى حرب عن عائشة 
  قالت إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت 

  فصل

ينقص األمحر عن أقل أما التمييز فمن شرطه أن ال يزيد الدم األسود على أكثر احليض وال ينقص عن أقله وأن ال 
الطهر وال بد فيه من اختالف لون الدم فتكون أقراءه هو احليض والباقي استحاضة فإذا رأت مخسة اسود ومخسة 

أمحر ومخسة أصفر فاألسود هو احليض واألمحر واالصفر استحاضة وال يشترط يف الرجوع إىل التمييز تكرره يف 
وهو قول القاضي يف بعض املواضع وابن عقيل وغريمها ويف اآلخر ال اقوى الوجهني وهذا ظاهر كالم أمحد بل نصه 

بد من تكرره كالعادة وهو قول القاضي يف بعض املواضع واآلمدي وغريمها ال سيما إذا قدمنا العادة عليه فلو رأت 
ول مرة جتلس املبتدأة يف أول كل شهر مخسة أسود والباقي أمحر فاحليض أيام الدم األسود على الوجه األول لكن أ

يوما وليلة ألن استحاضتها مل تكن معلومة مث يف الشهر الثاين جتلس الدم األسود كله وتقضي ما فعلته يف مدة الدم 
األسود أول مرة من صيام وطواف واعتكاف وعلى الوجه الثاين جتلس يوما وليلة ثالث مرات على املشهور من 

لس اخلمسة يف الشهر الرابع أو الثالث على اختالف الوجهني سواء الروايتني فإن تكرر مبعىن واحد صار عادة فتج
كان دمها أوسود أو امحر ألنه زمن عادة فتقدم على التمييز ولو رأت املبتدأة مخسة أيام أمحر مث اسود ومل جيز األسود 

دم آخر عليها  أكثر احليض فحيضها زمن الدم االسود وال يضره تقدم األمحر عليه كما ال يضر زمن العادة تقدم
وعلى قولنا أن التمييز ال يفتقر إىل تكرار وإن قلنا يفتقر إىل تكرار فإهنا جتلس يوما وليلة أو ثالثة وإن جاوز أكثر 

  احليض 

فقيل حتيض من أول الدم االمحر ألنه ليس هلا متييز صحيح فكانت كمن اتفق لون دمها وقيل حتيض من أول الدم 
احليض ولو كان األمحر املتقدم أكثر من الطهر الكامل بقدر حيضة مثل أن تكون ستة األسود ألنه أشبه تكون دم 

عشر يوما وباقي الشهر أسود فعلى وجهني أحدمها حتيض من اول األسود كاليت قبلها والثاين حتيض من أول األمحر 
  يوما وليلة وحتيض االسود ألنه ميكن أن يكونا حيضتني 

أكثر من يوم وليلة رواية واحدة ألهنا لو حيضت غالب احليض وحنوه لنقص ما بني  قال القاضي وال حتيض على هذا
احليضتني عن أقل الطهر وهو يفتقر حبيضها من أوله إىل تكرره على وجهني ولو كان األمحر مع األسود أكثر من 

لغالب ضعف شهر فقيل ليس هلا متييز صحيح ألن الغالب أن يف كل شهر حيضة وطهرا فإذا خالف التمييز ا
  والصحيح أنه متييز صحيح كما لو كان زمنه أكثر من غالب احليض 



  فصل 
واألمحر كاألسود يف غري املستحاضة ألنه دم مثله وقيل يعترب السواد يف حق املبتدأة فال تكون بالغة باألمحر لقول 

ن السواد دليل احليضة واألول هو النيب صلى اهللا عليه و سلم دم احليض أسود يعرف وألن املبتدأة ال عادة هلا فيكو
املشهور ألن األمحر إذا جاء يف العادة بدل األسود كان حيضا فإذا مل خيالف صفة متقدمة فهو أوىل بذلك خبالف 

الصفرة والكدرة فإنه ال جتيء احليضة منها وحدها قط فأما الصفرة والكدرة فهي يف زمن العادة حيض يتقدمها محرة 
  وفيما خرج عن العادة ليست حبيض تكررت منها أو مل تتكرر بل يكفي فيها الوضوء  وسواد أو مل يتقدمها

وعنه ما يدل على أهنا إن تكررت كانت حيضا واختاره القاضي يف اجملرد وابن عقيل ألهنا بالتكرر تصري كما لو 
ة والكدرة من ألوان الدم كانت يف العادة خبالف ما تراه بعد الطهر فإهنا ال تلتفت إليه لو كان دما وألن الصفر

فأشبه السواد واحلمرة وقد روى عن أمساء بنت أيب بكر ما يشبه ذلك ووجه األول قوله يف اليت ترى ما يريبها بعد 
الطهر إمنا هو عرق أو عروق وقالت أم عطية كنا ال نعد الكدرة والصفرة شيئا رواه البخاري ويف لفظ أليب داود 

  ل الطهر حيض بعد الطهر وهذا يبني أنه قب
كما رواه امحد عن عائشة إن نساءكن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إليها فتقول ال تعجلن حىت ترين 
القصة البيضاء قال أمحد القصة شيء يتبع احليضة أبيض ال يكون فيه صفرة وال كدرة وقال أيضا تدخل القطنة 

مة الطهر وقال يف رواية أخرى القصة البيضاء إذا استدخلت فتخرج عليها نقطة بيضاء تكون على أثر الدم هي عال
  القطنة فخرجت بيضاء ليس عليها شيء وكذلك قال األزهري 

والقصة بضم القاف القطنة اليت حتشوها املرأة فإذا خرجت بيضاء ال تغري عليها فهي القصة ورواه البخاري عن 
  عائشة قالت يف الصفرة 

ض فهي بقية من احليض ال تصلي حىت ترى الطهر األبيض وإذا رأت الطهر األبيض والكدرة إذا كانت واصلة باحلي
  مث رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك فإمنا تلك الترية تتوضأ وتصلي 

قال اسحاق بن راهوية إذا رأت الطهر األبيض مث رأت صفرة أو كدرة مستلزما حبيضها يف أيام أقرائها فذلك حيض 
  كله 

أهل العلم يف ذلك وروى حرب عن عائشة قالت إذا رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة توضأت قال وال اختالف بني 
وصلت وإن رأت دما أمحر اغتسلت وصلت وهذا يبني أن حكمه خمالف حلكم الدم األمحر تكرر أو مل يتكرر وألنه 

رأت املبتدأة صفرة عدم اللون والعادة فضعف كونه حيضا وهو وحده ال يكاد يتكرر وإن فرض ذلك فهو نادر ولو 
أو كدرة مل تلتفت اليه ملا تقدم وقد روى ذلك عن عائشة وقال القاضي وغريه جتلسه بناء على أن اليوم والليلة 
للمبتدأة كالعادة للمعتادة وبىن على هذا بعض أصحابنا أهنا لو رأت الصفرة والكدرة خارج العادة كان حكمها 

  على رواية ملا روي عن أمساء حكم الدم العبيط يف أهنا حتسبها حيضا 
  واألول هو املنصوص عنه اذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضا ال سيما إذا وردت على طهر متيقن 

  مسالة وإذا كانت مبتدأة أو ناسية لعادهتا فحيضها من كل شهر ستة أيام أو

  سبعة ألنه غالب عادات النساء 



يض غالب حيض النساء ستا أو سبعا سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادهتا ظاهر املذهب أن من ال عادة هلا ال متييز حت
وعنه أهنا حتيض أقل احليض ألن ما زاد على ذلك حيتمل احليض واالستحاضة والصالة ثابتة يف ذمتها بيقني فال 

  تتركها بالشك ال سيما ومن أصلنا أنا حنتاط بذلك قبل االستحاضة بقي حال االستحاضة أوىل 
املبتدأة أهنا حتيض أكثر احليض ألن األصل يف اخلارج أن يكون دم حيض فتعمل بذلك ما مل تتيقن كونه  وعنه يف

استحاضة وال تتيقن ذلك إال مبجاوزة األكثر وعنه أهنا حتيض مثل حيض نسائها من أمها وأختها وعمتها وخالتها 
خرج القاضي يف الناسية مثل هاتني الروايتني ألهنا ألن اشتراك األقارب يف األمور العادية والقوى الطبيعية أقرب مث 

مستحاضة ال عادة هلا وال متييز وامتنع غريه من التخريج تفريقا بينهما بأن حيضها أكثر احليض أو ما زاد على 
غالب عادات النساء يفضي إىل املشقة عليها إذا انكشف األمر وذكرت العادة ألهنا تقضي حينئذ ما تركته من 

خبالف املبتدأة فإنه ال يرجى انكشاف حيضها واألول أصح ملا روت محنة بنت جحش أهنا قالت يا رسول الصلوات 
اهللا إين استحضت حيضة كبرية شديدة فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصيام فقال أنعت لك الكرسف فإنه 

فتلجمي قالت إمنا أثج ثجا فقال  يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاختذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قال
سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من اآلخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال هلا إمنا هذه ركضة من 

ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهللا مث اغتسلي حىت إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك جيزيك وكذلك فافعلي يف كل شهر كما فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثالثا 

حتيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلني مث 
ي وتغتسلني تصلني الظهر والعصر مجيعا مث تؤخرين املغرب وتعجلني العشاء مث تغتسلني وجتمعني بني الصالتني فافعل

مع الفجر وتصلني فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وهذا أعجب األمرين إيل رواه امحد 

  وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وكذلك صححه اإلمام أمحد 
ستة أيام أو سبعة مث اغتسلي غسال وصلي ويف لفظ ألمحد وابن ماجة تلجمي وحتيضي يف كل شهر يف علم اهللا 

وصومي ثالثا وعشرين أو أربعا وعشرين وهذه املرأة مل تكن متميزة وال معتادة إذ لو كانت كذلك لردها إليه ومل 
تكن مبتدأة ألهنا كانت تعجوزا كبرية قد حاضت قبل ذلك هكذا قال اإلمام أمحد واسحاق مث مل يسأهلا هل حاضت 

ض ولو اختلف احلال لسأهلا وألن الست أو السبع أغلب احليض فيلحق املشتبه بالغالب إذ األصل قبل ذلك أو مل حت
  احلاق الفرد باألعم األغلب دون النادر 

  فصل 
والتخيري بني الست والسبع ختري حتر واجتهاد فأيهما غلب على قلبها أنه أقرب إىل الصواب فعلته وجوبا يف أحد 

ا رأت أن قد طهرت واستنقأت ولئال تكون خمرية يف اليوم السابع بني كون الصالة الوجهني لظاهر قوله حىت إذ
  واجبة أو غري واجبة ويف الثاين ختري إرادة ومشيئة فأيهما شاءت فعلت على ظاهر لفظ أو 

  فصل

ملشهور مث الناسية ثالثة أقسام أحدها املتحرية وهي الناسية للعدد والوقت فتحيض ستة أيام أو سبعة كما تقدم يف ا
إن علمت شهرها وهو الزمان الذي هلا فيه طهر وحيض مثل أن تقول كنت أحيض يف كل شهر حيضه ال أعلم 



قدرها وال وقتها جعلنا ذلك شهر حيض هلا يف كل شهر هاليل مث إن ذكرت زمن افتتاح الدم مثل أن ينقطع عنها 
هر الوجهني كأنه عادة يف خامس الشهر فتجلس من الدم مدة مث يعود ويستمر هبا فإهنا جتلس من حني عودة يف أظ

كل شهر يف خامسه املدة املضروبة والوجه الثاين جتلسه بالتحري كغريها وإن مل تذكر افتتاح الدم وطال عهدها به 
جلست من أول كل شهر يف أحد الوجهني ويف اآلخر جتلسه بالتحري قاله أبو بكر وابن أيب موسى وهو أصح ألن 

طريق وال يعارضه غريه خبالف الصورة األوىل فإن أول الدم أحق أن يكون حيضا من آخره فإن مل التحري هنا 
يغلب على ظنها شيء جلست من أول الشهر وجها واحدا ألن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم للمستحاضة 

عا وعشرين دليل على حتيضي يف علم اهللا ستا أو سبعا يف كل شهر مث اغتسلي وصلي وصومي ثالث وعشرين أو أرب
  أن احليض قبل الطهر وأنه حمسوب من أول الشهر 

الثانية أن تكون ناسية لعادهتا ذاكرة لوقتها مثل أن تقول كنت أحيض يف العشر األول من الشهر وال أعلم عدده 
إين كنت يف فتجلس ستا أو سبعا يف املشهور من أول العشر يف أحد الوجهني وبالتحري يف أقوامها وإن قالت أعلم 

أول الشهر حائضا وال أعلم آخر احليض حيضناها ذلك اليوم وما بعد وإن قالت كان آخر الشهر آخر حيضيت 
حيضناها ذلك اليوم وما قبله وإن قالت كنت يف أول الشهر حائضا ال ادري هل كان أول حيضي أو آخره 

  ما قبله وما بعده كما تقدم حيضناها ذلك اليوم وما بعده يف أحد الوجهني ويف اآلخر تتحرى في

الثالثة أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها فإن مل حتدد هلا وقتا أصال كأن تقول حيضي مخسة أيام ال أدري مىت هي 
فإهنا حتيض اخلمس من أول الشهر يف أحد الوجهني ويف اآلخر تتحرى لوقتها وشهرها إن عرفته عمل به وإن مل 

اء وهو ثالثون يوما وإن علمت هلا وقتا مثل أن تقول حيضيت يف العشر األول أو يف تعرفه فهو الشهر الغالب للنس
النصف األول وهي مخسة أيام وال أعلم عينها فهذه كل زمان تيقنت فيه الطهر فهي طاهر وكل زمان تيقنت فيه 

له وطريق معرفة ذلك احليض فهي حائض وكل زمان اشتبه عليها فإهنا جتلس منه قدر عادهتا إما بالتحري أو من أو
أهنا إذا تيقنت احليض يف أيام فإن كانت أيام احليض بقدر تلك األيام أو اقل جاز أن يكون يف أول تلك األيام وجاز 
أن يكون يف آحرها فليس هنا حيض متيقن وال طهر متيقن فتجلس قدر احليض أما من أول تلك األيام أو بالتحري 

أليام فالزائد على النصف ومثله من وسط تلك األيام حيض بيقني ال بد يف وإن كان احليض أكثر من نصف تلك ا
أي وقت فرضت ابتداء احليض فال بد أن يدخل الوسط فيه مثال ذلك أن تقول كنت أحيض سبعة أيام من العشر 

على  األول فإن األربعة الوسطى حيض بيقني وهي الرابع واخلامس والسادس والسابع ألهنا داخلة يف زمن احليض
كل تقدير والثالث الباقية من حيضها جتلسها إما من أول الشهر أو بالتحري على اختالف الوجهني وهي حيض 

مشكوك فيه وتبقى الثالثة األخر وهي طهر مشكوك فيه وإن قالت حيضي عشرة من النصف األول من الشهر فإن 
حيض بيقني واخلمس األول واألواخر مشكوك الزائد على النصف إذا أضافته كان مخسة أيام فهذه اخلمس الوسطى 

  فيها فتجلس إحدى اخلمستني بالتحري أو األقل منهما 

  فصل 
والطهر يف أثناء احليضة طهر صحيح إذا رأت النقاء اخلالص حبيث ال يتغري لون القطنة إذا احتشت هبا وإن كانت 

الفترات واللحظات وما مل تر فيه القصة البيضاء أقل من يوم يف املشهور عنه وعنه أن ما دون اليوم ال يلتفت إليه ك
وعنه أنه ليس الطهر يف أثناء احليضة بطهر صحيح بل حكمه حكم الدم ألن دم احليض يستمسك مرة وينقطع 

أخرى وليس بدائم اجلريان فلو كان وقت االنقطاع طهر مل تسقط عنها الصالة حبال وألنه لو كان طهرا صحيحا 



  حيض صحيح تام فتنقضي العدة بثالث من هذا اجلنس  كان ما قبله وما بعده
واألول املذهب لقول ابن عباس يف املستحاضة إذا رأت الدم البحراين فال تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة 
فلتغتسل وتصلي رواه أبو داود وألنه ليس جعل النقاء اخلالص حيضا تبعا ملا يتخلله من الدم يف العادة فأما 

يستمسك فيها دم احليض فال حيصل فيها النقاء اخلالص وال ترى معه القصة البيضاء فعلى هذا إذا اللحضات اليت 
رأت يوما دما ويوما طهرا ومل جياوز جمموعها أكثر احليض اغتسلت أيام النقاء وصلت وصامت وضمت النقاء إىل 

احليض فهي مستحاضة سواء  الدم فكان جمموعها حيضا بشرط أن ال ينقص عن أقل احليض وأما إن جاوز أكثر
حصل النقاء بعد أكثر احليض أو اتصل الدم بأكثر احليض وقال القاضي وإن مل تكن معتادة فإن النقاء يف السادس 

عشر يفصل بني دم احليض واالستحاضة ألن هذا الدم مل يتصل بدم فاسد وال حالف عادة متقدمة فوجب أن يكون 
  حيضا ووجه األول أن 

مل يتصل بدم فاسد فلم يتصل بدم صحيح فعارض األمران وكان كما لو اتصل هبما ولو اتصل هبما هذا الدم وإن 
  كان اجلميع استحاضة فكذلك إذا انفصل عنهما وهذه تسمى امللفقة 

  مسألة

  واحلامل ال حتيض إال أن ترى الدم قبل والدهتا بيومني أو ثالثة فيكون دم نفاس 
عندنا دم فساد ألن اهللا تعاىل جعل دم احليض غذاء للجنني فإذا خرج شيء فقد  أما الدم الذي تراه احلامل فإنه

خرج على غري الوجه املعتاد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إن اهللا قد رفع احليض عن احلبلى وجعل الدم زرقا 
رحام روامها أبو للولد وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال إن اهللا رفع احليض عن احلبلى وجعل الدم مما تغيض األ

حفص ابن شاهني وروى األثرم والدارقطين عن عائشة رضي اهللا عنهما يف احلامل ترى الدم فقالت احلامل ال حتيض 
وتغتسل وتصلي فأمرهتا بالغسل ألهنا مستحاضة واملستحاضة يستحب هلا الغسل وألن الشرع جعل احليض عالمة 

اء فلو جاز اجتماعهما ملا كان عالمة على عدمه وإلن طالق احلائض على براءة الرحم من احلمل يف العدة واالسترب
حمرم والطالق بعد تبني احلمل جائز فلو كان الدم الذي تراه احلامل حيضا ملا جاز الطالق فيه ملا يلزمه من ختصيص 

بسبب الوالدة  العمومات واخلروج عن القياس فأما الذي تراه قبل الوضع بيومني أو ثالثة فهو نفاس ألنه دم خارج
  فكان نفاسا كاخلارج بعدها وهذا 

ألن احلامل ال تكاد ترى الدم فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد ال سيما إن كان قد ضرهبا املخاض 
وهذه اليومان والثالثة وإن جعلناها نفاسا فليست من املدة بل أول املدة من حني الوضع ألن يف احلديث كانت 

نفاسها ويف اآلخر كم جتلس النفساء إذا ولدت فأما إذا خرج بعض الولد فالدم قبل انفصاله حمسوب من  تقعد بعد
  املدة وفيه وجه أنه ال حيسب حىت ينفصل مجيعه 

  باب النفاس

  وهو الدم اخلارج بسبب الوالدة وحكمه حكم احليض 
ا خرج الولد تنفست الرحم فخرج خبروجه دم النفاس هو دم احليض احملتقن يف الرحم الفاضل من رزق الولد فلم



وحكمه حكم احليض فيما يوجبه من الغسل وحيرمه من الوطء والعبادات ويسقطه من الصالة ألنه هو دم احليض 
فأما الوالدة العرية عن الدم ففيها وجهان أحدمها جيب فيها الغسل ألهنا مظنة خروج الدم غالبا فأقيمت مقامه 

وم مع احلدث وانتقال املين مع ظهوره والثاين ال جيب ألن وجوب الغسل هنا ليس كالوطء مع اإلنزال والن
مبنصوص وال يف معناه واحلكمة هنا ظاهرة منضبطة فيجب تعليق احلكم هبا دون املظنة وألنه كان منيا فانعقد 

  واستحال فلم جيب فيه غسل كالعلقة واملضغة 

  مسألة

  وأكثره أربعون يوما 
الدم أكثر من أربعني يوما مل تكن نفساء وحكي عنه أن أكثره ستون ألنه قد روي عن عطاء  يعين أهنا إذا رأت

  واألوزاعي أن ذلك وجد 
واألول هو املذهب ملا روت مسة األزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء جتلس على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم أربعني يوما 

  لف ويف لفظ تقعد بعد نفاسها رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الك
  قال اخلطايب أثىن حممد بن امساعيل على هذا احلديث 

وعن أم سلمة أهنا سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم كم جتلس املرأة إذا ولدت قال جتلس أربعني يوما إال أن ترى 
سر احلديث األول ويبني أن ذلك أمر من النيب صلى اهللا عليه و سلم إال إن الطهر قبل ذلك رواه الدارقطين وهذا يف

كان ذلك عادة النساء فإنه يستحيل يف العادة اتفاق عادة أهل بلدة يف النفاس ويكون ذلك بيان أقصى ما جتلسه 
بن عمرو وبيان ما جتتنب فيه زوجها من الوطء وقد حكى اإلمام أمحد ذلك عن عمر وابن عباس وأنس وعائذ 

  وعثمان بن أيب العاص وأم سلمة وال يعرف هلم من الصحابة خمالف 

وقال إسحاق هو السنة اجملتمع عليها وقال الطحاوي مل يقل بالستني أحد من الصحابة وإمنا هو قول من بعدهم 
قة مثل ذلك مث مضغة وألن األربعني هي املدة اليت ينتقل فيها االنسان من خلق إىل خلق فإنه يبقى نطفة أربعني مث عل

مثل ذلك فإذا كان طور خلقه يكمل يف األربعني فأن خيرج الدم يف األربعني أوىل وكذلك كثريا ما خيرج يف أقل 
منها فعلى هذا مىت جاوز الدم أكثر النفاس فما يف مدة النفاس نفاس وال يكون استحاضة يف مدة النفاس وما زاد 

بأن يصادف عادة احليض أو أن يتصل بعادة احليض ويتكرر أو يكون بينه على األربعني إن أمكن أن يكون حيضا 
وبني عادة احليض طهر كامل أو يتكرر فهو حيض وإال فهو استحاضة وهذا خبالف احليض فإنه إذا جاوز األكثر 

ترى الطهر ثبت حكم املستحاضة فيه كله ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر النفساء أن تقعد أربعني يوما إال أن 
قبل ذلك وهذا يدل على أهنا إذا مل تر الطهر تقعد األربعني دون ما بعده من غري إلتفات إىل عادة أو متييز وألن 

العربة بكونه نفاسا ووجوده يف مدة األربعني فقط سواء تكرر أو مل يتكرر وسواء تغري لونه أو مل يتغري ألن دم النفاس 
تلف باختالف الولد يف خلقه ومكثه وألن احليض يتكرر كثريا وتقصر مدته هو ما فضل عن غذاء الولد وذلك خي

  خبالف النفاس فإن اعتبار العادة فيه يؤدي إىل حرج عظيم ومشقة 
وإذا ولدت توأمني فأول مدة النفاس وآخرها من األول وعنه أن أوله من األول وآخره من الثاين اختارها بعض 

  عد وضع األول ما مل جتاوز أكثر النفاس فإذا وضعت الثاين استأنفت له أصحابنا فتجلس ما تراه من الدم ب



مدة أخرى ودخلت بقية مدة األوىل يف مدته إن كانت باقية ألنه ولد فاعتربت له املدة كاألول وكاملنفرد وألن 
اختارها أبو بكر الرحم تتنفس به كما تنفست باألول فكثر الدم بسبب ذلك فيجب اعتبار املدة له وعنه رواية ثالثة 

أن اول املدة وآخرها من الثاين ألهنا قبل وضعه حامل وال يضرب هلا مدة النفاس كما قبل األول وهلذا ال تنقضي 
العدة إال بوضعها فعلى هذه الرواية ما قبل وضع الثاين كما قبل وضع احلمل املنفرد إن كان قبل يومني أو ثالثة فهو 

ثر من ذلك مل يلتفت إليه وهذا بعيد على أصلنا ووجه األوىل وإليها صغى أكثر نفاس وليس من املدة وإن كان أك
أصحابنا أن الدم اخلارج عقب وضع األول دم تعقب والدة فكان نفاسا كدم الولد الفذ وهذا ألن الرحم تنفست 

لواحد ال يوجب به وانفتح ما استد منها فكان بسببه فيكون نفاسا وإذا كان أوله منه فكذلك آخره ألن احلمل ا
مدتني كالولد الواحد إذا خرج منقطعا وألن خروج الولد األول كظهور بعض الولد فأول املدة حمتسبة من حني 

ظهور البعض فكذلك آخرها كما قلنا يف ظهور بعض الولد فإن آخر املدة يتبع أوهلا إما من حني ظهور البعض أو 
  من حني انفصال اجلميع 

  مسألة 
   رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة وال حد ألقله مىت

وهذا ملا تقدم من حديث أم سلمة ملا سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم كم جتلس املرأة إذا ولدت قال جتلس اربعني 
  إال أن ترى الطهر قبل ذلك 

ومن ومل يفصل بني مدة طويلة أو قصرية وقال الترمذي أمجع أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
بعدهم على أن النفساء تدع الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك وأل الدم اخلارج عقب الوالدة خرج 

بسببها فكان نفاسا سواء كان قليال أو كثريا إذ ليس يف تقديره هنا نص وال اتفاق وال قياس صحيح وألن من 
ا واملرجع يف ذلك إىل ما وجد وقد روي أن امرأة ولدت النساء من ال ترى الدم أصال ومنهن من ترى قليال أو كثري

على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل تر دما فسميت ذات اجلفاف وذكر اإلمام أمحد عن عبد الرمحن بن مهدي 
قال كانت عندنا امرأة تسمى الطاهر تلد أول النهار وتطهر آخره فإذا انقطع بدون األربعني اغتسلت وصلت 

  خالف ملا تقدم لكن يف حد الطهر روايتان كما يف طهر امللفقة  وصامت بال
  إحدامها ال بد أن يكون يوما وما دون ذلك ال يلتفت إليه 

والثانية ال فرق بني القليل والكثري إذا رأت النقاء اخلالص ويكره وطؤها إىل متام األربعني يف املشهور عنه كراهة 
رمي وعنه أنه مباح ألنه وطء بعد الطهر والتطهري فأشبه الوطء إذا انقطع تنزيه وعنه ما يدل على أهنا كراهة حت

ألكثره ووطء احلائض إذا انقطع دمها لعادة ووجه األول ما رواه اإلمام أمحد رمحه اهللا عن علي بن أيب طالب وعائذ 
  بن عمرو وعبد اهللا بن 

نفساء إال بعد األربعني وال يعرف هلم خمالف يف عباس وعثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنهم أهنم قالوا ال توطأ ال
  الصحابة رضي اهللا عنهم 

وقد روي ابن شاهني عن معاذ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا رأت الطهر فيما دون األربعني صامت 
  وصلت وال يأتيها زوجها إال بعد األربعني 

لكن تصوم وتصلى بعد الطهر إمجاعا مث إن قيل هو حرام وحديث أم سلمة املتقدم ظاهر العموم يف مجيع النفساوات 
فلظاهر اآلثار وإن قيل هو مكروه وهو املشهور فأن النقاء اخلالص املبيح لفعل العبادات وفرضها قد وجد وإمنا كره 



قد خوفا أن يصادفه الدم حني الوطء أو خوفا أن ترى الدم بعد الوطء فإن من الناس من جيعل اجلميع نفاسا فيكون 
  وطء نفساء فإن أكثر النفاس هو الغالب 

ومثل هذا ما لو انقطع دم احلائض املعتادة لدون العادة فإهنا تكون طاهرا تغتسل وتصلي وتصوم ويف كراهية الوطء 
روايتان كهاتني الروايتني واملنع يف النفاس أشد ألن العادة يف اجلملة قد تتغري وتنقص خبالف األربعني للنفساء فإنه 

  شرعي ويف املبتدأة إذا انقطع دمها لدون  حد

األكثر روايتان أيضا كذلك لكن رواية عدم الكراهة هنا مرجحة ألن عود الدم يف زمان العادة كثري خبالف بلوغ 
  احليض أكثر املدة فإنه قليل وخبالف النفاس فإن أغلبه أكثره والعادة غري معتربة كما تقدم لعدم انتظامها 

  مسألة

   مدة األربعني فهو نفاس أيضا فإن عاد يف
هذا إحدى الروايتني عنه ألنه دم يف مدة النفاس فكان نفاسا كاألول وكما لو اتصل وعلى هذا سواء حصل بني 
األول والثاين طهر كامل أو مل حيصل وسواء كان الثاين قليال أو كثريا ألنه مضموم إىل األول قال ابن أيب موسى 

ها إعادة ما صامته وطافته من الفرض يف الطهر بني املدتني هذا مبىن على أن الطهر يف فعلى هذه الرواية جيب علي
اثناء النفاس ليس بطهر صحيح واملشهور يف املذهب خالفه وعليه تبىن أحكام امللفقة والرواية األخرى وهي 

فاس واالستحاضة واحليض املشهورة عنه اختارها أكثر أصحابنا أن هذا الدم دم شك ألنه قد تعارض فيه أمارة الن
ألن كونه موجودا يف مدة النفاس يوجب كونه نفاسا وكونه بعد طهر صحيح يبقى ذلك كما لو رأته بعد أيام مع 

الوالدة اليت ال دم معها فأنه ال يكون نفاسا بل إما حيض إن قام دليله وإال استحاضة فكذلك احتيط فيه للعبادات 
مساك عن الوطء فأما إن بلغ الثاين أقل احليض وصارت مدة احليض فهذا ال الواجبة وقضاء الصوم والطواف واال

يكون استحاضة بل هو إما حيض أو نفاس وحكمهما واحد يف ترك العبادات وقضاء الصوم وسواء كان بينه وبني 
اس فال كما لو الدم األول طهر كامل أو مل يكن ألن الطهر الكامل إمنا يشترط بني حيضتني فأما بني دم احليض والنف

  رأت دما بعد األربعني بيوم أو يومني وقال القاضي يف بعض كتبه إن كان الدم الثاين أقل من يوم وليلة فهو دم فساد 

ألنه ليس بنفاس النقطاع حكمه وليس حبيض ألنه أقل من مدته وإن بلغ يوما وليلة فهو مشكوك فيه ألنه صاحل 
قدم طهر صحيح ال تقضي ما صامت فيه كالطهر يف أثناء احليضة على للحيض ومل يتكرر وبكل حال فالطهر املت

ظاهر املذهب وإن كان أقل من يوم ففيه روايتان كما تقدم وإن انقطع دم احلائض يف أثناء العادة مث عاد وقلنا أن 
ليس حبيض حىت احليض ال يثبت إال بالتكرار على ظاهر املذهب ففيه روايتان إحدامها أنه حيض يف العادة والثانية 

يتكرر ألنه بانقطاعه خرج عن العادة وعوده فيها يشبه انتقاله عن زمن العادة وحيض املبتدأة أكثر من يوم فإن صار 
عادة قضت ما صامت فيه وإن مل يتكرر كان دم فساد وال حرج عليها يف الصالة اليت صلت فيه خبالف العادة يف 

  دم العادة هناك كما تقدم مدة النفاس فأنه ال يرجى انكشاف أمره لع

  فصل



والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما بني فيه شيء من خلق االنسان مثل يد أو أصبع وذلك إذا نكس يف 
اخللق الرابع فإن القت مضغة ال ختطيط فيها أو علقة فليس بنفاس وعنه أنه نفاس باملضغة دون العلقة وخرجوا 

نه مبدأ خلق آدمي على رواية انقضاء العدة وثبوت االستيالد به فأما النطفة فال أثر وجها أنه نفاس فيهما إذا علم أ
هلا قوال واحدا وحيث قلنا ليس هو نفاس يكون كما لو رأته غري احلامل إن صادف زمن العادة فهو حيض وإن مل 

لق امسكت عن العبادات يصادفها كان مشكوكا فيه حىت يتكرر إال أن تكون مبتدأة وبكل حال فإذا رأته على الط
ألن الظاهر أهنا تضع ما يثبت فيه حكم النفاس مث إن تبني بعد الوضع أنه ليس بنفاس وال هو حيض قضت ما 

تركت من الواجبات وإن مل يتبني شيء بأن يكون قد دفن قبل الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس كما نقول يف 
  سائر أنواع التحري 

  رة القسم الثاين كتاب احلجيف بيان مناسك احلج والعم

مجاع معىن احلج يف أصل اللغة قصد الشيء واتيانه ومنه مسي الطريق حمجة ألنه موضع الذهاب واجمليء ويسمى ما 
يقصد اخلصم حجة ألنه يأمته وينتحيه ومنه يف االشتقاق األكرب احلاجة وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء قصده 

غريه ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا القاصد ملصلحته أو ملصلحة 
  حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه 

  وقول يف حاجة اهللا وحاجة رسوله 
  ومعلوم أنه إمنا يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد االنتفاع به وإذا كان 

أهل اللغة احلج القصد ويقول بعضهم هو القصد إىل كذلك فال بد أن يكثر اختالف الناس إليه فكذلك يقول بعض 
  من يعظم ويقول بعضهم كثرة القصد إىل من يعظمه ورجل حمجوج ومكا حمجوج أي مقصود مأيت ومنه قوله 

  حيجون سب الزبرقان املزعفرا ... وأشهد من عوف حلوال كثرية ... 

  قال ابن السكيت يقول يكثرون االختالف إليه 
  ... ال والذي بيته يا سلم حمجوج ... غريمت مت بعدي فقلت هلا قالت ت... وقوله 

مث غلب يف االستعمال الشرعي والعرقي على حج بيت اهللا سبحانه وتعاىل وإتيانه فال يفهم عند االطالق إال هذا 
ل تعاىل النوع اخلاص من القصد ألنه هو املشروع املوجود كثريا وذلك كقوله تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا وقا

وأذن يف الناس باحلج وقال سبحانه فمن متتع بالعمرة إىل احلج وقد بني احملجوج يف قوله تعاىل وهللا على الناس حج 
البيت وقوله تعاىل فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما فإن الالم يف قوله البيت لتعريف الذي 

  ون يف املوضع االخر تقدم ذكره يف أحد املوضعني وعلمه املخاطب

  وفيه لغتان قد قرىء هبما احلج واحلج واحلجة بفتح احلاء وكسرها 
مث حج البيت له صفة معلومة يف الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فإن ذلك كله من متام 

  كرب أو األصغر قصد البيت فإذا أطلق اإلسم يف الشرع انصرف إىل األفعال املشروعة إما يف احلج األ

  مسألة جيب احلج والعمرة مرة يف العمر على املسلم العاقل البالغ احلر



  يف هذا الكالم فصول 
أحدها أن احلج واجب يف اجلملة وهو أحد مباين اإلسالم اخلمس وهو من العلم املستفيض الذي توارثته األمة 

س حج البيت من استطاع إليه سبيال وحرف على وتناقلته خلفا عن سلف واألصل فيه قوله تعاىل وهللا على النا
لإلجياب السيما إذا ذكر املستحق فقيل لفالن على فالن وقد أتبعه بقوله ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني ليبني أن 

من مل يعتقد وجوبه فهو كافر وأنه إمنا وضع البيت وأوجب حجة ليشهدوا منافع هلم ال حلاجة إىل احلجاج كما 
  ملخلوق إىل من يقصده ويعظمه ألن اهللا غين عن العاملني حيتاج ا

وكذلك قوله وأمتوا احلج والعمرة هللا على أحد التأويلني وقوله وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال فأذن فيهم إن 
  لربكم بيتا فحجوه 

لم بين االسالم على مخس وأما السنة فما روى ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وس
شهادة أن ال اله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه ويف 

حديث جربيل يف رواية عمر رضي اهللا عنه أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم ما اإلسالم قال أن تشهد أن ال إله 
  ل اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال إال اهللا وأن حممدا رسو

رواه مسلم وليس احلج يف حديث أيب هريرة املتفق عليه وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل قوله إن اهللا فرض عليكم احلج 
  فحجوا رواه مسلم وغريه وأحاديث كثرية يف هذا املعىن 

  نس بن مالك قال بينما حنن جلوس مع النيب وعن شريك بن أيب منر عن أ

النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد اذ دخل على مجل مث أناخه يف املسجد مث علقه مث قال أيكم حممد والنيب صلى 
اهللا عليه واله وسلم متكىء بني ظهرانيهم فقلنا ها الرجل األبيض املتكيء فقال له الرجل ابن عبد املطلب فقال له 

 صلى اهللا عليه و سلم قد أجبتك فقال الرجل اين سائلك فمشدد عليك يف املسألة فال جتد علي يف نفسك النيب
فقال سل عما بدالك فقال أسألك بربك ورب من قبلك اهللا أرسلك إىل الناس كلهم قال اللهم نعم قال أنشدك 

م قال أنشدك اهللا اهللا أمرك أن تصوم هذا باهللا اهللا أمر أن تصلي الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة قال اللهم نع
الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك باهللا اهللا أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا 

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت مبا جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا 
  به أخو ضمام بن ثعل

بين سعد بن بكر رواه اجلماعة إال مسلما والترمذي عن إمساعيل وعلي بن عبد احلميد وقال رواه سليمان عن ثابت 
  عن أنس 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله وروى مسلم وأمحد والترمذي والنسائي من حديث ثابت عن أنس قال هنينا يف 
ه و سلم عن شيء فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل القران أن نسأل رسول اهللا صلى اهللا علي

فيسأله وحنن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا حممد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن اهللا أرسلك قال 
ما جعل  صدق قال فمن خلق السماء قال اهللا قال فمن خلق األرض قال اهللا قال فمن نصب هذه اجلبال وجعل فيها

قال اهللا قال فبالذي خلق السماء وخلق األرض ونصب هذه اجلبال اهللا أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن 



علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك اهللا أمرك هبذا قال نعم قال وزعم رسولك أن 
اهللا أمرك هبذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا علينا صوم شهر رمضان يف سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك 

حج البيت من استطاع إليه سبيال قال صدق قال مث وىل وقال والذي بعثك باحلق ال أزيد عليهن وال أنقص منهن 
  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن صدق ليدخلن اجلنة 

بن ثعلبة وافدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ا
سلم فقدم عليه فأناخ بعرية على باب املسجد مث عقله ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس يف أصحابه يف 

املسجد وكان ضمام بن ثعلبة رجال جلدا أشعر ذاغديرتني قال فأقبل حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ابه فقال أيكم ابن عبد املطلب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا عبد املطلب قال أحممد سلم وهو يف أصح

قال نعم قال يا ابن عبد املطلب إين سائلك ومغلظ عليك يف املسألة فال جتدن يف نفسك فقال ال أجد يف نفسي سل 
دك اهللا أمرك أن نعبده وحده ال نشرك به عما بدالك قال أنشدك اهللا إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بع

شيئا وأن خنلع هذه األوثان اليت كان آباؤنا يعبدون معه قال اللهم نعم قال فأنشدك اهللا اهلك واله من كان قبلك 
واله من هو كائن بعدك اهللا أمرك أن نصلي هذه الصلوات اخلمس قال اللهم نعم قال مث جعل يذكر فرائض اإلسالم 

الزكاة والصيام واحلج وشرائع اإلسالم كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده يف اليت قبلها حىت فريضة فريضة 
  إذا فرغ 

قال فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وسأودي هذه الفرائض وأجتنب ما هنيتين عنه مث ال 
صلى اهللا عليه و سلم إن صدق ذو العقيصتني يدخل اجلنة  أزيد وال أنقص قال مث انصرف إىل بعرية فقال رسول اهللا

قال فأتة بعرية فأطلق عقاله مث خرج حىت قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال ما بئست 
وإن الالت والعزى قالوا مه يا ضمام اتق الربص اتق اجلذام اتق اجلنون قال ويلكم إهنما واهللا ما يضران وما ينفعان 

اهللا قد بعث رسوال وأنزل عليه كتابا استنقدكم به مما كنتم فيه وإين أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن 
حممدا عبده ورسوله وقد جئتكم من عنده مبا أمركم به وهناكم عنه فواهللا ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته من رجل 

ا لوافد قط كان أفضل من ضمام بن ثعلبه ورواه أمحد وأبو داود من وال إمرأة إال مسلما قال ابن عباس فما مسعن
  طريق ابن اسحاق وهذا لفظ املغازي 

واختلف يف سنة قدومه فقيل كان ذلك يف سنة مخس قاله حممد ابن حبيب وغريه وروى عن شريك عن كريب عن 
سنة مخس وقيل يف سنة سبع ابن عباس رضي اهللا عنهما حديث ابن عباس وفيه بعث بنوا سعد ضماما يف رجب 

  وقيل يف سنة تسع ذكره ابن هشام عن 

أيب عبيدة وذكره أبو اسحاق إبراهيم بن حبيب البصري املعروف باحلاكم يف تارخيه لوامع األمور وحوادث الدهور 
  وزعم ابن عبد الرب أن هذا هو األعرايب الثائر الرأس الذي من أهل جند الذي يروي حديثه أبو طلحة 

ى حنوا منه أبو هريرة وهذا فيه نظر ألن ذاك أوال أعرايب وهذا من بين سعد بن بكر مث ذاك رجل ثائر الرأس ويرو
وهذا رجل له عقيصتان مث ذاك رجل يسمع دوى صوته وال يفقه ما يقول وهذا رجل عاقل جلد مث ذاك ليس يف 

س ذكر احلج إال يف بعض رواياته والذي يف حديثه إال التوحيد والصالة والزكاة والصوم فإن كان هذا هو ذاك فلي



الصحيحني ليس فيه شيء من هذا وال يسعهم أن يتركوه وهو يقول ال أزيد وال أنقص فإن كانت سعد هذه سعد 
بن بكر بن هوازن أظأر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهؤالء كانوا مشركني يوم حنني وكانت حنني يف أواخر 

  م وفد هوازن على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منصرفة وهو سنة مثان من اهلجرة وقد

باجلعرانة عن حصار الطائف فأسلموا ومن النيب صلى اهللا عليه و سلم على سببهم والقصة مشهورة فتكون بنو بكر 
  بن سعد بن بكر قد أوفدت ضماما يف سنة تسع وفيها أسلمت ثقيف أيضا وهذه السنة هي سنة الوفود 

  املسلمون يف اجلملة علي أن احلج فرض الزم وقد أمجع 

  الفصل الثاين

  أن العمرة أيضا واجبة نص عليه أمحد يف مواضع فقال يف رواية األثرم وبكر بن حممد وإسحق بن إبراهيم وأيب طالب 

وحرب والفضل العمرة واجبة والعمرة فريضة وذكر بعض أصحابنا عنه رواية أخرى أهنا سنة ألن اهللا سبحانه 
  تعاىل قال وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومل يذكر العمرة ولو كانت واجبة و

لذكرها كما ذكرنا ملا أمر بإمتامها وبالسعي فيها يف قوله وأمتوا احلج والعمرة هللا وقوله سبحانه فمن حج البيت أو 
بدعاء الناس إىل احلج بقوله تعاىل وأذن يف اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما وكذلك أمر خليله عليه السالم 

الناس باحلج يأتوك رجاال إىل قوله ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات واالختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط 
دون العمرة فعلم أنه مل يأمرهم بالعمرة وإن كانت حسنة مستحبة ألنه صلى اهللا عليه و سلم ملا ذكر معاين اإلسالم 

البيت من استطاع إليه سبيال وقال يف حديث جربيل اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول  قال وحج
اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال ومل يذكر العمرة وسأله ضمام 

حج البيت من استطاع إليه سبيال قال صدق مث بن ثعلبه عن فرائض اإلسالم إىل أن قال وزعم رسولك أن علينا 
وىل مث قال والذي بعثك باحلق ال أزيد عليهن وال أنقص منهن فقال النيب صلى اله عليه وسلم إن صدق ليدخلن 

اجلنة ولو كانت العمرة واجبة النكر قوله ال أزيد عليهن ومل يضمن له اجلنة مع ترك أحد فرائض اإلسالم وألن النيب 
  عليه و سلم ملا حج حجة الوداع كان معه من املسلمني ماال حيصيهم إال اهللا تعاىل وكل قد جاء يؤدى صلى اهللا 

فرض اهللا تعاىل عليه فلما قضى أيام مىن بات باحملصب بعد النفر وخرج من الغد قافال إلىاملدينة ومل يعتمر بعد ذلك 
قد كان فيهم املفرد والقارن وهم ال يرون أنه قد بقي ومل يأمر من معه بالعمرة وال بأن يسافروا هلا سفرة أخرى و

عليهم فريضة أخرى بل قد مسعوا منه أن احلج ال جيب إال يف عام واحد وقد فعلوه فلو كانت العمرة واجبة كاحلج 
  لبني هلم ذلك أو ألقام ريثما أن يعتمر من مل يكن إعتمر 

بد اهللا رضي اهللا عنهما قال أتى النيب صلى اهللا عليه و وعن احلجاج بن ارطأة ع حممد بن املنكدر عن جابر بن ع
  سلم أعرايب فقال أخربين عن العمرة أواجبة هي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال وإن تعتمر خري لك رواه 

  أمحد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الدارقطين من غري طريق احلجاج 
  نه قال العمرة تطوع قال وعن أيب هريرة موقوفا ومرفوعا أ



  الدارقطين والصحيح أنه موقوف على أيب هريرة 
وعن طلحة بن عبيد اهللا أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول احلج جهاد والعمرة تطوع رواه ابن ماجه 

  ويف طريقه احلسن بن حيىي اخلشين عن عمر بن قيس أخربين طلحة بن حيىي عن عمه 

  ن طلحة بن عبيد اهللا أسحق بن طلحة ع
  وعن أيب صاحل احلنفي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احلج جهاد والعمره تطوع رواه الشافعي وسعيد 

  ورمبا احتج بعضهم بقوله دخلت العمرة يف احلج وليس بشيء 

كرار وإمنا وجب مرة وألن العمرة بعض احلج فلم جتب على اإلنفراد كالطوف وهذا ألن احلج مل جيب على وجه الت
واحدة فلو وجبت العمرة لكان قد وجب على االنسان حجتان صغرى وكربى فلم جيز كما مل جيب عليه حج 
وطواف وكل ما يفعله املعتمر فقد دخل يف احلج فليس يف العمرة شيء يقتضي إفراده باإلجياب لكن جعل اهللا 

إلحرام والوقوف والطواف والسعي والرمى واإلحالل املناسك على ثالث درجات أمتها هو احلج املشتمل على ا
وبعده العمرة املشتملة على اإلحرام والطواف والسعي واإلحالل وبعده الطواف اجملرد وألهنا نسك غري مؤقت 

  اإلبتداء واإلنتهاء فلم جتب كالطواف 
ادات احملضة إذا وجبت وألهنا عبادة غري مؤقته من جنسها فرض مؤقت فلم جتب كصالة النافلة وهذا ألن العب

وقتت كما وقتت الصالة والصيام واحلج فإذا شرعت يف مجيع األوقات علم أهنا شرعت رمحة وتوسعه للتقرب إىل 
  اهللا تعاىل بأنواع شىت من العبادة وسبل متعددة لئال ميتنع الناس من التقرب إىل اهللا تعاىل يف غالب األوقات 

  له تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا ووجه األول ما احتج به بعضهم من قو

وعن أيب رزين العقيلي أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال 
  الظعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه اخلمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

ري فأمره بفعلهما عن أبيه ولوال وجوهبما على األب ملا أمره ويف رواية ألمحد إن أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ كب
  بفعلهما عنه لكن ميكن أن يقال إمنا سأله عن جواز احلج والعمرة عن أبيه ألن االبن ال جيب ذلك عليه وفاقا 

ج وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد ال قتال فيه احل
والعمرة رواه أمحد والنسائي وابن ماجه والدراقطين باسناد شرط الصحيح لكن يف لفظ أمحد والنسائي اال خنرج 

  فنجاهد معك وكلمة على تقتضي اإلجياب ال سيما 

وقد سألته عما جيب على النساء من اجلهاد فجعله جهادهن كما روي عن أم سلمة رضي اهللا عنهما قالت قال 
  اهللا عليه و سلم احلج جهاد كل ضعيف رواه أمحد وابن ماجه رسول اهللا صلى 

واحتج أمحد حبديث أيب رزين وحبديث ذكره عن سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر 
  قال جاء رجل 

  تعتمر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أوصين فقال تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج و
قال وعن ابن عباس وابن عمر أهنا واجبة وهذا أمر واألمر لإلجياب ال سيما وهو إمنا أمره مبباين االسالم ودعائمه 

  قال جابر بن عبد اهللا ليس أحد من خلق اهللا تعاىل إال وعليه عمرة واجبة ذكره ابن أيب موسى 



ل عليه السالم ملا جاء يف صورة األعرايب يا حممد ما ويف حديث عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يعين جربي
االسالم فقال االسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج وتعتمر 
ال وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان رواه اجلوزقي يف كتابه املخرج على الصحيحني والدارقطين وق

  هذا 

  إسناد صحيح أخرجه مسلم هبذا اإلسناد 
وهذه الزيادة وإن مل تكن يف أكثر الروايات فإهنا ليست خمالفة هلا لكن هي مفسرة ملا أمجل يف بقية الروايات فإن 

احلج يدخل فيه احلج األكرب واألصغر كما أن الصالة يدخل فيها الوضوء والغسل وإمنا ذكر ذلك باالسم اخلاص 
خشية أن يظن أنه ليس داخال يف األول وقد روى الدارقطين باسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال قال رسول تبيينا 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن احلج والعمرة فريضتان ال يضرك بأيهما بدأت وروى القاضي بإسناده عن قتيبة عن 
  م ابن هليعة عن عطاء عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  احلج والعمرة فريضتان واجبتان 
وروى سعيد بن ايب عروبة يف املناسك عن قتادة أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا هي حجة وعمرة فمن 
قضامها فقد قضى الفريضة ومن أصاب بعد ذلك فهو تطوع وعن قتادة أن عمر بن اخلطاب رمحه اهللا قال يا أيها 

أيها الناس كتب عليكم العمرة يا أيها الناس كتب عليكم أن يأخذ أحدكم من ماله الناس كتب عليكم احلج يا 
فيبتغي به من فضل اهللا فإن فيه الغىن والتصديق وأمي اهللا ألن أموت وأنا ابتغي مبا يل يف األرض من فضل اهللا عز و 

حانه وأذان من اهللا ورسوله جل أحب إىل من أموت على فراشي وأيضا فإن العمرة هي احلج األصغر بدليل قوله سب
إىل الناس يوم احلج األكرب فإن الصفة إذا مل تكن مبينة حلال املوصوف فإهنا تكون مقيدة له ومميزة له عما يشاركه يف 

  اإلسم فلما قال يوم احلج األكرب علم أن هناك حجا أصغر ال خيتص بذلك اليوم ألن احلج األكرب له 

األصغر ال خيتص بوقت وقد روى الدارقطين عن ابن عباس قال احلج األكرب  وقت واحد ال يصح يف غريه واحلج
  يوم النحر واحلج األصغر العمرة 

وأيضا ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بعثه إىل اليمن وأن العمرة احلج األصغر 
  مرو بن حزم عن أبيه عن جده رواه الدارقطين من حديث الزهري عن أيب بكر بن حممد بن ع

وهذا الكتاب ذكر هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلم وهو عند كثري منهم أبلغ من خرب الواحد العدل 
  املتصل وهو صحيح بإمجاعهم 

وإذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد بني أهنا احلج األصغر كما دل عليه كتاب اهللا عز و جل علم أهنا واجبة 
وله وهللا على الناس حج البيت وسائر األحاديث اليت فيها ذكر فرض احلج إما أن يعم احلجني األكرب واألصغر ألن ق

  كما أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يقبل اهللا صالة بغري طهور يعم نوعي 

ك حيصل بوجود الطهور األكرب واألصغر وإما أن تكون مطلقة وال جيوز أن يكون املفروض مطلق احلج ألن ذل
األكرب أو األصغر فيلزم أن تكفيه العمرة فقط وذلك غري صحيح فيجب أن يكون عاما وال جيوز أن يعين احلج 

األكرب فقط ألنه يكون ختصيصا للعام وتقييدا للمطلق وذلك ال جيوز إال بدليل ولو أريد ذلك لقيد كما قيد يف قوله 



أحوج ألن هذا ذكر للمفروض الواجب واإلسم يشملها وذاك أمر بالنداء  يوم احلج األكرب بل الناس إىل التقييد هنا
يوم احلج األكرب والنداء ال ميكن إال يف اجملتمع واإلجتماع العام إمنا يقع يف احلج األكرب السيما وقوله يوم واحلج 

  األصغر ال خيتص به وهبذا جياب عن كل موضع أطلق فيه ذكر احلج 
يها فللبيان والتفسري وقطع الشبهة لئال يتوهم متوهم أن حكم العمرة خمالف حلكم احلج وأما املواضع اليت عطف ف

  وأهنا خارجة عنه يف هذا املوضع ألهنا كثريا ما تذكر باالسم اخلاص وكثريا ما يكون لفظ احلج ال يتناوهلا 
  وأما األحاديث فضعيفة 

ب وأيضا فإهنا عبادة تلزم بالشروع وجيب املضي يف وأما كوهنا ال ختتص بوقت وكوهنا بعض احلج فال مينع الوجو
  فاسدها فوجبت بالشرع كاحلج وعكس ذلك الطواف 

  فصل

وقد أطلق أمحد القول بأن العمرة واجبة وأن العمرة فريضة يف رواية مجاعة منهم أبو طالب والفضل وحرب 
قد سئل عن أهل مكة فقال أهل مكة وكذلك أطلقه كثري من أصحابه منهم ابن أيب موسى وقال يف رواية األثرم و

ليس عليهم عمرة إمنا قال اهللا تعاىل ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام فقيل له إمنا ذاك يف اهلدي يف املتعة 
فقال كان ابن عباس يرى املتعة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إمنا عمرتكم طوافكم بالبيت قيل له 

  كة جيزيهم من العمرة فقال نعم وكذلك قال يف رواية ابن احلكم ليس على أهل مكة عمرة كأن إقامتهم مب

ألهنم يعتمرون يف كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إىل التنعيم أو جتاوز احلرم وقال يف رواية 
ن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام امليموين ليس على أهل مكة عمرة وإمنا العمرة لغريهم قال اهللا تعاىل ذلك مل

إال أن ابن عباس قال يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن حمسر وإذا أراد املكي وغريه العمرة 
أهل من احلل وأدناه التنعيم وألصحابنا يف هذا ثالثة طرق أحدها أن املسألة رواية واحدة بوجوهبا على املكي وغريه 

له ليس عليهم متعة يعين يف زمن احلج ألن أهل األمصار غالبا إمنا يعتمرون أيام املوسم وأهل مكة يعتمرون وأن قو
  يف غري ذلك الوقت قاله القاضي 

قدميا قال ألنه قال ألهنم يعتمرون يف كل يوم يطوفون بالبيت وهذه طريقة ضعيفة الثانية أن يف وجوهبا على أهل 
مطلقا يف رواية واستثىن أهل مكة يف أخرى وهذه طريقة القاضي أخريا وابن عقيل وجدي مكة روايتني ألنه أوجبها 

وغريهم والثالثة أن املسألة رواية واحدة أهنا ال جتب على أهل مكة وأن مطلق كالمه حممول على مقيده وجمملة على 
  مفسره وهذه طريقة أيب 

  أهل مكة  بكر وأيب حممد صاحب الكتاب وهؤالء خيتارون وجوهبا على
ووجه عدم وجوهبا ما روى عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة وعن عمرو بن 

كيسان قال مسعت ابن عباس يقول ال يضركم يا أهل مكة أال تعتمروا فإن أبيتهم فاجعلوا بينكم وبني احلرم بطن 
  واد 

م الطواف بالبيت فإن كنتم ال بد فاعلني فجعلوا بينكم وبني احلرم وعن عطاء إنه كان يقول يا أهل مكة إمنا عمرتك
بطن واد رواهن سعيد وهذا مع قوله إن العمرة واجبة وال يعرف له خمالف من الصحابة وألن اهللا سبحانه قال ذلك 



يكن أهله ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام فجعل التمتع بالعمرة إىل احلج املوجب هلدي أو صيام ملن مل 
  حاضري املسجد احلرام فإذا كان حاضر املسجد احلرام يفارق 

غريه يف حكم املتعة وواجباهتا فارقة يف وجوب العمرة وأيضا فإن العمرة هي زيارة البيت وقصده وأهل مكة 
جنيب منه جماوروه وعامروه باملقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد فإن الزيارة للشيء إمنا تكون لأل

  البعيد عنه وأما املقيم عنده فهو زائر دائما فإن مقصود العمرة إمنا هو الطواف وأهل مكة يطوفون يف كل وقت 
وهؤالء الذين ال جتب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعة على ظاهر كالمه يف رواية األثرم وامليموين يف 

حاضري املسجد احلرام وظاهر قوله يف رواية ابن احلكم واألثرم ايضا إهنا  إستدالله بقوله تعاىل ذلك ملن مل يكن أهله
إمنا تسقط عن أهل مكة وهم أهل احلرم ألهنم هم املقيمون مبكة والطوافون بالبيت فأما اجملاور بالبيت فقال عطاء 

  هو مبنزلة أهل مكة 

  الفصل الثالث

اب املرء على نفسه فيجب يف الذمة بالنذر وجيب القضاء ملا مل أهنما إمنا جيبان مرة يف العمر يإجياب الشرع فأما إجي
  يتمه كما يذكر إن شاء اهللا تعاىل وجيب إمتامها بعد الشروع 

وقد أمجعت األمة على أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة واألصل يف ذلك ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال 
يأيها الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام يا خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

رسول اهللا فسكت حىت قاهلا ثالثا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم رواه أمحد 
  ومسلم والنسائي 

لناس كتب عليكم احلج وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أيها ا
فقام األقرع بن حابس فقال أيف كل عام يا رسول اهللا فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت مل تعملوا هبا ومل تستطيعوا 

أن تعملوا هبا احلج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أمحد والنسائي وأبو داود وابن ماجة ولفظهما أن األقرع ابن 
  حابس سأل النيب 

  و سلم فقال يا رسول اهللا احلج يف كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع صلى اهللا عليه 
وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال ملا نزلت وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال قال املؤمنون 

ام مرتني فقال ال ولو قلت نعم لوجبت يا رسول اهللا أيف كل عام مرتني فسكت مث قالوا يا رسول اهللا أيف كل ع
فأنزل اهللا عز و جل يأيها الذين آمنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم رواه أمحد وابن ماجه والترمذي 

  وقال غريب من 

  هذا الوجه مسعت حممدا يقول أبو البختري مل يدرك عليا وقد احتج به أمحد 

ى اهللا عليه و سلم قال يف خطبته يا أيها الناس إن اهللا كتب عليكم احلج فقال وعن قتادة قال ذكر لنا أن نيب اهللا صل
رجل من أهل البادية يا نيب اهللا أكل عام فسكت عنه نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال يا نيب اهللا أكل عام فقال 

لكفرمت وملا استطعتم فإذا  نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفس حممد بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت



أمرتكم بأمر فاتبعوه وإذا هنيتكم عن شيء فانتهوا عنه فإمنا أهلك من كان قبلكم اختالفهم على أنبيائهم وكثرة 
سؤاهلم أال وإمنا هي حجة وعمرة فمن قضامها فقد قضى الفريضة فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع رواه سعيد بن 

  أيب عروبة يف مناسكه عنه ا ه 

  فصل الرابعال

أنه ال جيب الوجوب املقتضي للفعل وصحته إال على مسلم ألن اهللا سبحانه قال إمنا املشركون جنس فال يقربوا 
املسجد احلرام بعد عامهم هذا فنهاهم أن يقربوه ومنعهم منه فاستحال أن يؤمروا حبجه وألنه ال يصح احلج منهم 

أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه بعثه يف احلجة اليت أمره رسول اهللا وحمال أن جيب ماال يصح ملا روى أبو هريرة أن 
صلى اهللا عليه و سلم قبل حجة الوداع يوم النحر يف رهط يؤذن يف الناس أال ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف 

م للناس احلج بالبيت عريان متفق عليه وكان هذا النداء بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث أبا بكر يقي
ويقطع العهود اليت بينه وبني املشركني وينهاهم عن احلج وبعث عليا رضي اهللا عنه يقرأ سورة براءة وينبذ إىل 

  املشركني 
وعن زيد بن أثيع ويقال يثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة وال يطوف 

  ن واملشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم بالبيت عريان وال جيتمع املسلمو

  عهد فعهده إىل مدته ومن ال مدة له فأربعة أشهر رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن صحيح 
وقد منع اهللا سبحانه املشركني من اليهود والنصارى وغريهم من سكين جزيرة العرب مبالغة يف نفيهم عن جماورة 

  البيت 
  ومن عرف بالكفر مث حج حكم بإسالمه يف أصح الوجهني 

فأما وجوبه عليهم مبعىن أهنم يؤمرون به بشرطه وأن اهللا يعاقبهم على تركه فهو ظاهر املذهب عندنا ألن اهللا تعاىل 
  قال وهللا على الناس حج البيت فهم ومل خيص 

دينا فلن يقبل منه وهو يف االخرة من اخلاسرين قالت  وروى أمحد عن عكرمة قال ملا نزلت ومن يبتغ غري اإلسالم
اليهود فنحن املسلمون فقال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال 

إال  فحجوا فأبو فأنزل اهللا ومن كفر فإن اهللا غين عن العلمني من أهل امللل ويف رواية ملا نزلت ومن يبتغ غري
اإلسالم دينا فلن يقبل منه قالت امللل فنحن املسلمون فأنزل اهللا تعاىل وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه 

  سبيال ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني فحج املسلمون وقعد الكفار 
  وال جيب على الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا يف أقوى الروايتني فلو 

ره زادا وراحلة مث أسلم وهو معدم فال شيء عليه لقوله تعاىل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ملك يف حال كف
ما قد سلف وأما إذا وجب على املسلم فلم يفعله حىت ارتد مث أسلم فهو باق يف ذمته سواء كان قادرا أو عاجزا يف 

  املشهور من املذهب 
روايتني إحدامها عليه أن حيج نص عليه يف رواية ابن منصور وهذا  وإن حج مث إرتد مث أسلم فهل عليه أن حيج على

  اختيار 



القاضي والثانية ال حج عليه وال يصح احلج من كافر فلو أحرم وهو كافر مل ينعقد إحرامه ولو ارتد بعد اإلحرام 
  بطل إحرامه 

  الفصل اخلامس أنه ال حج على جمنون كسائر العبادات

لى جمنون إال أن يفيق لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث علي وعائشة رضي اهللا قال أبو عبد اهللا ال حج ع
  عنهما وغريمها رفع القلم عن اجملنون حىت يفيق وهو حديث حسن مشهور 

وألن اجملنون ليس من أهل اخلطاب والتكليف لعدم العقل والتمييز فلو كان مؤسرا يف حال جنونه فلم يفق إال وقد 
  كن يف ذمته شيء وأما الذي يفيق أحيانا أعسر مل ي

وهل يصح أن حيج باجملنون كما حيج بالصيب غري املميز فيعقد له اإلحرام وليه على وجهني أحدمها يصح قال أبو بكر 
فإن حج الصيب أو العبد أو األعرايب واملعتوه إن ماتوا قبل البلوغ وإن ماتوا فعليهم كما قال رسول اهللا صلى اهللا 

  سلم والثاين ال يصح وهو املشهور  عليه و

  رضي اهللا عنه قال رسول اهللا 
  والثاين ال يصح وهو املشور 

  الفصل السادس

أنه ال حج على الصيب قبل البلوغ لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم ويف لفظ حىت 
  يشب 

الصيب كاجلهاد وقد جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم احلج  وألن احلج عبادة حتتاج إىل قطع مسافة فلم جتب على
  جهاد كل ضعيف وجهاد النساء 

  فإذا كان له مال فلم يدرك إال وقد نفد فال حج عليه 
  وإذا أدرك بالسن وهو إستكمال مخس عشرة سنة أو بإنبات شعر العانة اخلشن ومل حيتلم فهل جيب عليه احلج 

  الفصل السابع

على حر كامل احلرية فأما العبد القن واملعتق بعضه واملكاتب واملدبر وأم الولد فال جيب عليهم احلج أنه ال جيب إال 
ألهنا عبادة يتعلق وجوهبا مبلك املال والعبد ال مال له فلم جيب عليه شيء كالزكاة وألهنا عبادة تفتقر اىل قطع 

  املسافة البعيدة فلم جتب على العبد كاجلهاد 
عبادة تطول مدهتا وتتعلق بقطع مسافة وحتتاج إىل مال والعبد مشغول حبقوق سيده ففي اإلجياب وهذا ألن احلج 

  عليه إبطال حلق سيده 
  وهذه الطريقة مستقيمة إذا مل يأذن له السيد وفيها نظر 

ه أو وألن العبد ناقص بالرق وقد أجتمع عليه حق هللا تعاىل وحق لسيده فلو وجب عليه ما جيب على احلر لشق علي



عجز عنه واحلج كمال الدين وآخر الفرائض وهلذا قال تعاىل ملا وقف النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفة اليوم 
  أكملت لكم دينكم فال جيب إال على كامل مطلق والعبد ناقص األحكام أسري لغريه 

  فصل

كلها شرط لألجزاء عن فقد انقسمت شروط الوجوب هذه إىل ما يشترط الصحة حلج وإىل ماال يشترط لصحته و
  حجة اإلسالم 

وأما اإلستطاعة فهي شرط يف الوجوب وليست شرطا يف األجزاء فصارت الشروط ثالثة أقسام كما قلنا يف شروط 
وجوب اجلمعة منها ما هو شرط يف وجوهبا بنفسه وبغريه ومنها ما هو شرط يف وجوبه بنفسه مث منها ما هو شرط يف 

  ا هو شرط يف صحتها أصال ال تبعا ومنها ما ليس شرطا يف صحتها ال أصال وال تبعا صحة اجلمعة مطلقا ومنها م

  مسألة إذا استطاع إليه سبيال وهو أن جيد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح

  ملثله فاضال عما حيتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام 
  يف هذا الكالم فصول أحدها 

لى من استطاع إليه سبيال بنص القران والسنة املستفيضة وإمجاع املسلمني ومعىن قوله من أن احلج إمنا جيب ع
استطاع إليه سبيال واستطاعة السبيل عند أيب عبد اهللا وأصحابه ملك الزاد والراحلة فمناط الوجوب وجود املال 

احلج وإن كان قادرا ببدنه قال يف  فمن وجد املال وجب عليه احلج بنفسه أو بنائبه ومن مل جيد املال مل جيب عليه
  رواية صاحل إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب احلج 

  وسئل ايضا يف رواية أيب داود على من جيب احلج فقال إذا 

  وجد زادا وراحلة وقال يف رواية حنبل وليس على الرجل احلج إال أن جيد الزاد والراحلة 
ون قد تطوع بنفسه وذلك ملا روى إبراهيم بن يزيد اخلوزي املكي عن فإن حج راجال جتزيه من حجة اإلسالم ويك

حممد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول 
ل يا رسول اهللا اهللا ما يوجب احلج قال الزاد والراحلة قال يا رسول اهللا فما احلاج قال الشعث التفل وقام آخر فقا

  ما احلج قال العج والثج قال وكيع يعين بالعج العجيج بالتلبية والثج حنر البدن 

  رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وإبراهيم بن يزيد قد تكلم فيه بعض أهل احلديث من قبل حفظه 
اهللا عليه و سلم قال الزاد  وعن ابن جريج قال وأخربنيه أن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى

  والراحلة يعين قوله من استطاع إليه 

  سبيال رواه ابن ماجة 
وعن أنس قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم ما السبيل إليه قال الزاد والراحلة رواه ابن مردويه والدارقطين من 

  طرق متعددة ال بأس ببعضها 



  وجابر وغريهم وروى هذا املعىن من حديث ابن مسعود وعائشة 
وعن احلسن قال ملا نزلت وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال قال قيل يا رسول اهللا ما السبيل قال 

الزاد والراحلة رواه أمحد وأبو داود يف مراسيلة وغريمها وهو صحيح عن احلسن وقد أفىت به وهذا يدل على ثوبته 
  عنده واحتج به أمحد 
من ملك ثالمثائة درهم وجب عليه احلج وحرم عليه نكاح اإلماء رواه أمحد وايضا قوله من  وعن ابن عباس قال

  ملك زادا وراحلة تبلغه إىل بيت اهللا ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا 

فهذه األحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة مع 
  لم النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن كثريا من الناس يقدرون على املشي ع

وأيضا فإن قول اهللا سبحانه يف احلج من استطاع إليه سبيال إما أ يعين به القدرة املعتربة يف مجيع العبادات وهو مطلق 
ما مل حيتج إليه يف آية الصوم املكنة أو قدرا زائدا على ذلك فإن كإن املعترب هو األول مل حيتج إىل هذا التقييد ك

  والصالة فعلم أن املعترب قدر زائد على ذلك وليس هو إال املال 

  وأيضا فإن احلج عبادة تفتقر إىل مسافة فافتقر وجوهبا إىل ملك الزاد والراحلة كاجلهاد 
لذين إذا ما أتوك ودليل األصل قوله تعاىل وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إىل قوله تعاىل وال على ا

  لتحملهم اآلية 
  وايضا فإن املشي يف املسافة البعيدة مظنة املشقة العظيمة 

  الفصل الثاين

إنه ال جيب عليه فيما ذكره أصحابنا حىت ميلك الزاد والراحلة أو مثنهما فأما إن كان قادرا على حتصيله بصنعة أو 
ملال مل جيب عليه ذلك سواء قدر على ذلك يف مصره أو قبول هبة أو وصية أو مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت ا

يف طريق مكة ملا تقدم من قوله يوجب احلج الزاد والراحلة يعين وجودمها وقوله من ملك زادا وراحلة تبلغه إىل 
  بيت اهللا فعلق الوعيد مبلك الزاد والراحلة 

لكلف حتصيله ألن الوجوب منتف عند وألن الزاد والراحلة شرط الوجوب وما كان شرطا للوجوب مل حيب على ا
  عدمه 

وألن كل عبادة اعترب فيها املال فإن املعترب ملكه ال القدرة على ملكه أصله العتق واهلدي يف الكفارات ومثن املاء 
  والسترة يف الصالة 

  فصل

احلج عنه وكان املبذول له وينبين على ذلك أنه إذا بذل له ابنه أو غريه ماال حيج به أو بذل له ابنه أو غريه طاعته يف 
معضوبا أو غري معضوب مل يلزمه عند أكثر أصحابنا مثل ابن حامد والقاضي وأصحابه وهو مقتضى كالم أمحد فإنه 

  علق الوجوب بوجود الزاد والراحلة 
  وقال القاضي أبو يعلى الصغري ابن القاضي أيب حازم بن القاضي أيب 



ببذل االبن الطاعة أو املال وال تثبت ببذل غريه املال وهل تثبت ببذل غريه يعلى قياس املذهب أن االستطاعة تثبت 
الطاعة خرجها على وجهني ألن من أصلنا أن االستطاعة على ضربني تارة بنفسه وتارة بنائبه واملال الذي يأخذه 

قال أمحد يف رواية  النائب ليس أجرة عندنا يف أشهر الروايتني وإمنا هو نفقة فيكون قد بذل عمله للمستنيب وقد
حنبل ال يعجبين أن يأخذ دراهم فيحج هبا إال أن يكون الرجل مربعا حبج عن أبيه عن أمه عن أخيه قال النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم للذي سأله إن أيب شيخ كبري ال يستطيع أن يثبت على الراحلة افأحج عنه قال نعم 
يسرف إمنا احلج عمن له زاد وراحلة وال يسرف وال يقتر وال ميشي والذي يأخذ دراهم احلج ال ميشي وال يقتر وال 

  إذا كان ورثته صغارا 

وقال يف رواية أيب طالب إذا كان شيخ كبري ال يستمسك على الراحلة حيج عنه وليه فقد بني أن النائب متربع 
  بعمله عن امليت مع أن احلج واجب على امليت 

بن مباح لألب يأخذ منه ما شاء مع عدم احلاجة فإذا بذل له االبن فقد يؤكد وأيضا من أصلنا أن مال االبن مباح أل
  األخذ 

وقول أمحد إذا وجد الزاد والراحلة جيوز أن يراد باملوجود اململوك واملباح لقوله تعاىل فلم جتدوا ماء ولعل كالمه 
  فيمن جيب عليه احلج بنفسه 

صل باملال املباح كما حتصل باملال اململوك قال ولو بذل له الرقبة قال القاضي أبو يعلى وأصله هذا أن االستطاعة حت
  يف الكفارة مل جيز له الصيام فعلى هذا لو وجد كنزا عاديا وحنوه وجب عليه أن يأخذ منه ما 

  حيج به ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت املال 
اجلواز الشك فيه عندنا وذلك ملا روى عبد اهللا بن  ولو مل يبذل له االبن فهل جيب عليه أن يأخذ من ماله ما حيج فإن

عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري عليه فريضة احلج وهو ال 
يستطيع أن يستوي على ظهر بعرية فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فحجي عنه رواه اجلماعة إال أبا داود 

  والترمذي وهو 
ن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال وقف النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفة وذكر احلديث إىل أن قال مث أتته وع

إمرأة شابه من خثعم فقالت إن أيب شيخ كبري قد أفند وقد أدركته فريضة اهللا يف احلج فهل جيزى أن أحج عنه قال 
يا رسول اهللا مالك لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا نعم فأدى عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال له العباس 

وشابة فخفت الشيطان عليهما ويف لفظ فهل جيزى عنه أن أودى عنه قال نعم فأدى عن أبيك ويف لفظ إن أيب كبري 
  وقد أفند وأدركته فريضة اهللا يف احلج وال يستطيع أداءها فيجزى عنه أن أوديها قال نعم رواه يف حديث طويل أمحد 

الترمذي وقال حديث حسن صحيح ال نعرفه من حديث على إال من هذا الوجه وقد روى بعض احلديث الطويل و
أبو داود وابن ماجه وقد تقدم ايضا حديث أيب رزين العقيلي ملا قال للنيب صلى اهللا علي وسلم إن أيب شيخ كبري ال 

ه اخلمسة وصححه الترمذي وقد احتج به أمحد يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن فقال حج عن أبيك واعتمر روا
  وغريه على وجوب العمرة 

وعن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما قال جاء رجل من خثعم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أيب 
لده قال أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري ال يستطيع ركوب الرحل واحلج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكرب و



  نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك جيزى عنه قال نعم قال فحج عنه رواه أمحد والنسائي 
فقد أقر النيب صلى اهللا عليه و سلم هؤالء السؤال على أن املعضوب عليه فريضة اهللا يف احلج وأمرهم النيب صلى 

مل يستفصل هل له مال حيج به أو ليس له مال وترك اإلستفصال دليل اهللا عليه و سلم بفعلها عنه وشبهها بالدين و
  على عموم اجلواب السيما واألصل عدم املال بل أوجب احلج مبجرد بذل الولد أن حيج فدل 

ذلك على أن بذل االبن موجب وإمنا أقرها النيب صلى اهللا عليه و سلم على األخبار بفرض احلج على املعضوب ملا 
  بذل احلج  رأى الولد قد

وايضا فإن اإلستطاعة حتصل باملباح كما حتصل باململوك وحيصل به الوجوب كما حيصل باململوك بدليل أن الوضوء 
جيب باملاء املبذول واملباح والصالة جتب يف السترة املعارة فيجب أن حيصل احلج أيضا باالستطاعة املبذولة من مال 

ال مطلقا لكن الغالب أنه ال بد أن يطلب منه باذله نوع عوض ولو بالثناء أو أو عمل نعم ما عليه فيه منه ال يبذل بذ
  الدعاء وحيصل عليه به منة فال جيب عليه قبوله كما لو بذلت السترة ملكا أو بذل له أجنيب ماال حيج به أو يكفر به 

ه و سلم إن أطيب ما أكل وبذل االبن ليس فيه منة وال عوض بل هو من كسبه وعمله كما قال النيب صلى اهللا علي
  الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 

وقال أنت ومالك ألبيك وكذلك دعاء االبن بعد موته من مجلة عمله كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا مات 
ج ابن ادم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له فكيف ال جيب عليه أن حي

مع بذل االبن له ذلك وال مؤنة عليه فيه أصال وطرد هذا أنه جيب على األب أن يقبل من مال ابنه ما يؤدي به دينه 
  بل ينبغي أن يكون هذا مسلما بال خالف ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم شبهه بالدين فعلى هذا يشترط يف الباذل 

حج البيت من استطاع إليه سبيال وقد فسر النيب صلى اهللا عليه و  ووجه األول أن اهللا سبحانه قال وهللا على الناس
سلم السبيل بأنه الزاد والراحلة ويف لفظ سئل ما يوجب احلج قال الزاد والراحلة ويف لفظ من ملك زادا وراحلة 

به إال ملك الزاد تبلغه إىل بيت اهللا تعاىل ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا فعلم بذلك أن احلج ال يوج
  والراحلة 

فإن قيل قوله ما يوجب احلج يعين حج املرء بنفسه ومل يتعرض حلج غريه عنه ومل يفرق يف الزاد والراحلة بني أن 
تكون مملوكة أو مباحة وإمنا قال الزاد والراحلة أي وجود ذلك يعم ما وجد مباحا ومملوكا بدليل قوله يف آية 

  الوضوء فلم جتدوا ماء 
ضا فإن اإلستطاعة صفة املستطيع فال بد أن يكون قادرا على احلج وهو ال يصري قادرا ببذل غريه جلواز أن وأي

يرجع الباذل وذلك أن شرط وجوب العبادة ال بد أن يستمر إىل حني انقضائها فإن أوجب على الباذل التزام ما 
  بذل صار الوعد فرضا وإن مل جيب فكيف جيب فرع مل جيب أصله 

ا فإن يف إجياب قبول بذل الغري عليه ضررا عليه ألن ذلك قد يفضي إىل املنة عليه وطلب العوض منه وإن كا وأيض
الباذل ولدا فإنه قد يقول الولد أنا ال جيب علي أن أحج عنك وال أن أعطيك ما حتج به ومن فعل مع غريه من 

  اإلحسان ماال جيب عليه فإنه يف مظنة أن مين به عليه وايضا 
ما حديث اخلثعمية وأيب رزين وحنومها فهو صريح بأن الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء النيب صلى اهللا وأ

عليه و سلم واستفتاؤه متقدم على بذل الولد الطاعة يف احلج ألهنم مل يكونوا يعلمون أن احلج جيزىء عن العاجز 



ج عن الغري وهم ال يعلمون جواز ذلك فإذا كانوا إمنا حىت استفتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فكيف يبذلون احل
بذلوا احلج عن الوالد بعد الفتوى والوجوب متقدم على الفتوى علم أن هذا البذل مل يكن هو املوجب للحج وال 

  شرط يف وجوبه ألن 

ىل النيب الشرط ال يتأخر عن حكمه وصار هذا كما روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن إمرأة من جهينة جاءت إ
صلى اهللا عليه و سلم فقالت إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو 

كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء رواه البخاري وكذلك حديث بريدة يف اليت قالت 
هر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إهنا مل حتج قط أفأحج للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن أمي كان عليها صوم ش

  عنها قال حجي عنها رواه مسلم إىل غري ذلك وشبهه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  بالدين ومل يكن البذل هو املقرر للوجوب 
وال إثبات  وأيضا فإن القوم إمنا سألوه عن أجزاء احلج عن املعضوب وعنه وقع اجلواب ومل يتعرض للوجوب بنفي

  وباتفاق ال جيب على الباذل أن حيج 
وحنن إمنا استدللنا حبديث أيب رزين على وجوب العمرة ألنه استفىت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أداء ما وجب 
على أبيه لتربأ ذمة األب فأمره أن حيج عنه ويعتمر فعلم أن كالمها كان واجبا على األب وإال مل حيتج أن يأمره به 

ما مل يأمره بتكرار احلج والطواف فعند هذا يكون قول السائل عليه فريضة اهللا يف احلج إذا أدركته فريضة اهللا ك
وحنو ذلك كان مللكه الزاد والراحلة وقد بلغ هؤالء أن من ملك الزاد والراحلة فعليه فريضة اهللا يف احلج ومل يعلموا 

اق وإن أضر به وهلك يف الطريق أم يستخلف من حيج عنه حكم العاجز عن الركوب أيسقط عنه أم يتجشم املش
وهلذا جزمت السائلة فقالت إن أيب شيخ كبري عليه فريضة اهللا يف احلج وقال اآلخر أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري 

ال يستطيع ركوب الرجل واحلج مكتوب عليه ولن يقول هذا إال من قد علم أنه مكتوب عليه وواجب فأمرهم 
اهللا عليه و سلم باحلج عن اآلباء ومل يستفصلهم هل ملكوا ماال أم ال لوجهني أحدمها أهنم إمنا سألوه عن النيب صلى 

جواز النيابة وأسقاطها فرض حجة اإلسالم وهذا ال خيتلف احلال فيه بني الواجد واملعدم فلم يكن لإلستفصال وجه 
لك بعد هذا ماال مل جيب عليه حجة أخرى وكل معضوب إذا حج عنه غريه بإذنه أسقط عنه الفرض حىت لو م

  وشبهه النيب صلى اهللا عليه و سلم بالدين يف جواز األداء عن الغري فإن من عليه دين وهو قادر على 

وفائه من ماله أو عاجز عنه إذا أداه غريه عنه بإذنه جاز كذلك احلج والثاين أن يكون قد علم أن احلج وجب على 
علمه صلى اهللا عليه و سلم بأن أماكن أولئك السوال قريبة وأن غالب العرب ال يعدم أحدهم االباء مبلك املال إما ب

بعريا يركبه وزادا يبلغه أو ألنه رأي جزم السائلني بالوجوب خمصصني هلؤالء من دون غريهم من املسلمني فعلم أهنم 
  األسباب  إمنا جزموا لوجود املال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل أو لغري ذلك من

وجيوز أن يكون السوال عنوا بقوله أدركته فريضة اهللا يف احلج وعليه فريضة اهللا يف احلج واحلج مكتوب عليه 
الوجوب العام وهو أن احلج أحد أركان اإلسالم وقد أوجبه اهللا سبحانه على كل مسلم حر عاقل بالغ وهو خماطب 

ل عنه أجزأه ذلك من حجة اإلسالم وإمنا سقط عن غري املستطيع به سواء كان قادرا أو عاجزا وهلذا لو فعله أو فع
السري للعذر ال لكونه ليس من أهل الوجوب خبالف الصيب والعبد واجملنون فإهنم ليسوا من أهل الوجوب وهلذا 



يفرق يف اجلمعه واحلج وغريمها بني أهل األعذار يف كوهنم من أهل وجوب هذه العبادة وإمنا سقط عنهم السعي 
  ليها للمشقة والعذر وهلذا إذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت هبم وبني العبد إ

  واملسافر واملرأة وحنوهم يف كوهنم ليسوا من أهل الوجوب وهلذا إذا حضروا مل جتب عليهم وال تنعقد هبم 
ن الفعل وسبب الفرق بني القسمني أن الوجوب يعتمد كمال الفاعل الذي به يستعد حلمل األمانة ويعتمد إمكا

الذي به ميكن أداؤها فإذا مل يكن اإلنسان من أهل الكمال لنقص عقله أو سنه أو حريته وحنو ذلك مل خياطب بذلك 
الوجوب أصال وليس عليه أن ينظر هل يفعل أو ال يفعل ولو فعل مل حيصل به املقصود وإذا كان كامال تأهل 

نظر يف نفسه هل هو قادر أو عاجز ولو جتشم وفعل حلصل للخطاب وكان عليه أن يعزم على األداء إذا قدر وأن ي
  املقصود فاملعضوب من هذا القسم 

فقول السائل أدركته فريضة اهللا يف احلج جيوز أن يعين به أنه حر عاقل بالغ من أهل الوجوب لكن هو عاجز عن 
ال يصح ذلك فيبقى غري فاعل األداء فإن إستناب فهل يقوم فعل النائب مقام فعله حبيث يكون مبنزلة من فعل أم 

  وهذه طريقة مشهورة يف الكالم 

  فصل 
ومن مل جيد الزاد أو الراحلة إذا إكتسب حىت حصل زادا وراحلة فقد أحسن بذلك وكذلك إن كان يعمل صنعته 
يف الطريق أو يكرى نفسه بطعامه وعقبته ويستحب له احلج على هذا الوجه وجيزيء عنه وإن استقرض وكان له 

   وفاء
  وإن كان يسأل يف املصر أو يف الطريق فقال أصحابنا يكوه له احلج بالسؤال 

  والنصوص عن أمحد أن السؤال لغري ضرورة حرام 
  وإن مل يسأل لكن بذل له مال حيج به أو بذل له أن يركب ويطعم 

والصرب عن املسألة  وإن حج بغري مال ومن نيته أن ال يسأل ويتوكل على اهللا ويقبل ما يعطاه فإن وثق باليقني
  واالستشراف إىل الناس ومل يضيق على الناس 

  وأما إن كان يزعم أنه يتوكل 
  وإن حج ماشيا وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أوال فقد أحسن وهو أفضل من ترك احلج 

  فصل

ا القريب واملكي وحنومها ممن يقدر على وإمنا تعترب الراحلة يف حق من بينه وبني مكة مسافة القصر عند أصحابنا فأم
  املشي فيلزمه ذلك كما يلزمه املشي إىل اجلمعه والعيد فإن كان زمنا ال يقدر على املشي مل يلزمه أن حيج حبوا 

وإما الزاد فيعترب يف حق القريب والبعيد قاله ابن عقيل ألنه ال بد منه وقال القاضي ال يعترب أن جيد الزاد وإمنا يعترب 
  ن حيصل له ما يأكله ولو بكسبه فإن كان مىت تشاغل باحلج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه مل يلزمه احلج أ

  وإن قدر على السؤال 

  الفصل الثالث



أنه يعترب أن جيد الزاد والراحلة باآللة اليت تصلح ملثله من الغرائر وأوعية املاء وأن يكون الزاد مما يقتاته مثله يف هذا 
ما وأدما وأن تكون آالت الراحلة مما تصلح ملثله فإن كان ممن ال ميكنه الركوب إال يف حممل وحنوه حبيث الطريق طعا

خياف السقوط أعترب وجود احململ وإن كان يكفيه الرحل والقتب حبيث ال خيشى السقوط أجزاء وجود ذلك سواء 
ن كان ممن يستحي من الركوب على الزوامل كانت عادته السفر يف احملامل أو على األقتاب والزوامل والرحال وإ

  لكونه كان من األشراف واألغنياء 

واألفضل أن حيج على الرجل والزاملة دون احململ إذا أمكن ملا روى عامر بن عبد اهللا بن أنس قال حج أنس على 
اري والزاملة رحل ومل يكن شحيحا وحدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حج على رحل وكانت زاملته رواه البخ
  هي البعري الذي حيمل متاع الرجل وطعامه وازدمله احتمله والزميل الرديف واملزاملة املعادلة على بعري 

وعن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس قال حج النيب صلى اهللا عليه و سلم على رحل رث وقطيفه 
  تسوى أربعة دراهم أو ال تسوى مث قال 

  فيها وال مسعه رواه ابن ماجه وفيهما كالم  اللهم حجة ال رياء
  وهل يكره احلج يف احململ على روايتني إحدامها ال يكره قال يف رواية صاحل واحملامل قد ركبها العلماء ورخص فيها 

  والثانية يكره قال يف رواية عبد اهللا عطاء كان يكره احملامل للرجل 

  لى احملامل بدعة وظاهرة أنه أفىت بذلك وال يرى هبا للنساء بأسا وقال عطاء القباب ع
وإذا كان حيتاج إىل من خيدمه يف ركوبه وطعامه وغري ذلك اعتربت القدرة عليه بكراء أو شراء ويعترب أن جيدمها يف 

  ملكه أو مها بكراء أو شراء إذا كان ذلك عوض مثلهما يف غالب األوقات يف ذلك املكان وهو واجد له 
سرية على عوض املثل لزمه الشراء والكراء وإن كانت كثرية جتحف مباله مل يلزمه بذهلا وإن وإن وجد ذلك بزيادة ي

  كانت ال جتحف مباله ففيه وجهان 
  وإن كان السعر غاليا يف ذلك العام غالء خارجا عن األمر الغالب فقيل يعترب مثن مثله يف ذلك الوقت 

  يكون على مؤسر باذل أو غائب ميكن إحضاره مل يلزمه ذلك وسواء كان الثمن عينا أو دينا ميكنه اقتضاؤه بأن 

مث إن كان جيد الزاد يف بعض املنازل أو يف كل منزل مل يلزمه محله من مصره بل عليه محلة من موضع وجوده إىل 
  موضع وجوده وإن مل جيد فعليه محلة سواء كان من عادته أن يكون موجودا فيما بينه وبني مكة أوال 

له ولدوابه وعلف الرواحل فمن عادته أن يكون موجودا يف بعض املنال فعليه محلة من موضع وجوده على  وأما املاء
  ما جرت به العادة الغالبة 

فإن مل يكن يف الطريق ماء وال علف فقال القاضي وأبو اخلطاب وأكثر أصحابنا ليس عليه محله من بلده وال من 
  جتر العادة به وال يتمكن من محل املاء لبهائمه يف مجيع الطرق أقرب األمصار إىل مكة ألن هذا يشق ومل 

  وقال ابن عقيل حكم علف البهائم حكم زاده يف وجوب محله إذا مل يكن موجودا يف الطريق 

  الفصل الرابع



  أن جيد ذلك بعد ما حيتاج إليه من قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام 
وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه أو حني وجوبه مل جيب عليه احلج ألن وجوب  فإذا كان عليه دين هللا أو آلدمي

  قضاء دينه متقدم على وجوب احلج وألن قضاء الدين من حوائجه األصلية 
  فإن كان قد ملك الزاد والراحلة مث لزمه الدين بعد ذلك 

  وإن كان الدين مؤجال أو متروكا 
  فإذا أراد أن حيج وعليه دين 

ان الدين على أبيه أو غريه قدم احلج قال أمحد يف رواية أيب طالب إذا كان معه مائتا درهم ومل حيج قط فإنه فإذا ك
  يقضي دينه وال حيج فإن كان على أبيه فليحج الفريضة وإن كان قد حج الفريضة يقضي دين 

جيب على الرجل احلج إذ كان معه أبيه وإن كان األب مل حيج دفع إىل أبيه حىت حيج قال أمحد يف رواية أيب طالب و
  نفقة تبلغه إىل مكة ويرجع وخيلف نفقته ألهله ما يكفيهم حىت يرجع 

وكذلك ذكر ابن أيب موسى السبيل يف الطريق السالكه والزاد والراحلة املبلغان إىل مكة وإىل العود إىل منزله مع 
  نفقة عياله ملدة سفره ومل يعترب وجود ما ينفقه بعد الرجوع 

هذا حممول على من له قوة على الكسب ألن أمحد وابن أيب موسى صرحا بأنه ال يلزمه بيع املنازل اليت يؤجرها و
لكفايته وكفاية عياله وإمنا يبيع ما يفضل عن كفايته وكفاية عياله وال بد أن يترك لعائلته الذين جتب عليه نفقتهم ما 

هلذا يتعلق بالكسب خبالف احلج وألن النيب صلى اهللا عليه و يكفيهم مدة ذهابه ورجوعه ألن وجوب النفقة آكد و
  سلم قال كفى باملرء إمثا أن 

  يضيع من يقوت رواه أبو داود 
  وإن كان فيهم من ال يلزمه بعينه نفقه لكن خياف عليه الضياع كيتيم وأرملة وحنو ذلك 

صناعة أو أجور عقار ودواب أو ريع وقف عليه وال بد أن يرجع إىل كفاية له ولعياله على الدوام إما ربح جتارة أو 
  بعينه ألن 

  فإن أمكنه أن خيذ من وقف الفقراء أو الفقهاء أو بيت ملا وحنوه من مال املصاحل 
واملراد بالكفاية ما حيتاج إليه مثله من طعام وكسوة وحنو ذلك ومن مسكن فإنه ال بد له من السكىن فليس عليه أن 

  أو يف وقف  يبيع مسكنه مث يسكن بأجر
  ولكن إن كان واسعا ميكنه االعتياض عنه مبا دونه من غري مشقة لزمه أن حيج بالتفاوت 

  وإن كان له كتب علم حمتاج إليه مل يلزمه بيعها وإن مل يكن علمها فرضا عليه ألن حاجة العامل إىل علمه 

  ا باع ماال حيتاج إليه فإن كانت مما ال حيتاج إليها أو كان له بكتاب نسختان يستغين عن إحدامه
وإن اراد أن يشتري كتب علم أو ينفق يف طلب العلم فقد قال عبد اهللا سألت أيب عن رجل ملك مخسمائة درهم 
وهو رجل جاهل أحيج هبا أم يطلب العلم فقال حيج ألن احلج فريضة وليس احلديث عليه فريضة وينبغي أن يطلب 

بتداء بفرض العني قبل فرض الكفاية أو النافلة متعني واألول قد تعلم العلم العلم والفرق بينهما هذا مل يتعلم فاال
  وهو مقيد بالكتاب ففي بيع كتبه إخالل مبا قد علمه من علمه 

وإذا كان له خادم حيتاج إىل خدمتها مل يلزمه بيعها قال يف رواية امليموين إذا كان للرجل املسكن واخلادم والشيء 



  نه كفاية ألهله فال يباع فإذا خرج عن كفايته ومؤنة عياله يباع الذي ال ميكنه بيعه أل
وإذا كان به حاجة إىل النكاح فقال أمحد يف رواية أمحد بن سعيد إذا كان مع الرجل مال فإن تزوج به مل يبق معه 
وغريه  فضل وإن حج خشي على نفسه فإنه إذا مل يكن له صرب عن التزويج تزوج وترك احلج وكذلك نقل أبو داود

  وعلى هذا عامة أصحابنا أنه إن خشي العنت قدم النكاح 

  ألنه واجب عليه وال غىن به عنه فهو كالنفقة 
وحكى ابن أيب موسى عن بعض أصحابنا أنه يبدأ باحلج وقد قال أمحد يف رواية جعفر بن حممد يف رجل عنده 

لتزويج قال حيج وال يطيعهما يف ذلك هكذا ذكرها أربعمائة درهم وخياف على نفسه العنت ومل حيج وأبواه يأمرانه با
  أبو بكر يف زاد املسافر مث فصل كما تقدم عن أمحد ووجه ذلك أنه متعني عليه بوجود السبيل إليه 

والعنت املخوف مشكوك فيه وهو نادر والغالب على الطباع خالف ذلك فال يفرط فيما تيقن وجوبه مبا يشك فيه 
  م احلج وأما إن مل خيش العنت قد

وإن قلنا إن النكاح واجب فإن كانت له سرية مل جيب عليه بيعها واستبدال ما هو دوهنا وال جيب عليه أن يطلق 
  إمرأته ليستفضل نفقتها 

  فصل

وال جيب عليه املسري حىت يقدر على املسري بأن يكون يتسع الوقت للسري واألداء فلو وجد ذلك قبل النحر بأيام 
وحنو ذلك مل جيب عليه املسري للحج يف تلك السنة وليس عليه أن يسري إال السري املعتاد وما  وبينه وبني مكة شهر

يقاربه وليس عليه أن حيمل على نفسه ويسري سريا جياوز العادة أو يعجز معه عن حتصيل آلة السفر ملا يف ذلك من 
  لك املشقة اليت ال جيب معها مثل هذه العبادات من اجلمعة واجلماعة وحنو ذ

وأن يكون الطريق خاليا من العوائق املانعة فإن كان فيه من يصده عن احلج من قطاع الطريق كاألعراب واألكراد 
  الذين يقطعون الطريق على القوافل أو كفار أو بغاة مل جيب عليه السعي إىل احلج فإن أمكن قتاهلم 

  ن وإن أمكن بذل خفارة هلم فقال القاضي وأصحابه ال جيب بذهلا وإ

  كانت يسريه لوجهني 
  أحدمها أهنا رشوة فال يلزم بذهلا يف العبادة كالكثرية 

الثاين أهنم ال يؤمنون مع أخذها فإن من استحل أكل املال بالباطل من وفد اهللا مل يؤمن على استحالل قتلهم أو هنبهم 
  أو سرقتهم 

إمكان احلج على بذهلا فلم ميتنع الوجوب مع إمكان والثاين جيب بذل اخلفارة اليسرية قاله ابن حامد ألهنا نفقة يقف 
  بذهلا كاألمثان واألكرية وقد بذل صهيب للكفار مجيع ماله الذي مبكة حىت خلوه 

  يهاجر فأنزل اهللا تعاىل فيه ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا 
  ويف معىن ذلك لو إحتاج أن يرشو الوالة لتخليته أو حلراسة طريقة 

احتاج أن يبذل ماال ملن خيرج معه ليحرسه فهذا ليس برشوة وإمنا هو جعاله أو إجارة ألنه ال جيب عليهم ولو 
اخلروج معه وحفظة وقياس املذهب أن هذا واجب كما جيب على املرأة نفقة حمرمها ألنه احلافظ هلا وكما جيب عليه 



  أجرة من حيفظ رحله من السراق 
  عيدة يبقى فيها سنني وسواء كانت الطريق قريبة أو ب

وسواء كانت الطريق برا أو حبرا إذا كان الغالب عليه السالمة وإن كان الغالب على البحر اهلالك مل جيب السعي 
  إىل احلج وإن كان يسلم قوم 

  ويتلف قم فقال القاضي يلزمه وقال أبو حممد إن مل يكن الغالب السالمة مل يلزمه سلوكه 

  فصل 
ج بنفسه حىت يقدر على الركوب فمىت قدر على الركوب على حالة من األحوال لزمه احلج وال جيب عليه أن حي

  بنفسه فإن عجز عنه ملرض أو كرب مل يلزمه 
واملعترب يف ذلك أن خيشى من ركوبه سقوطه أو مرض أو زيادة مرض أو تباطىء برء وحنو ذلك فأما إن كان تومها 

  تطب وجبنا أو مرة يعتريه أحيانا ويقدر أن يس
مث إن كان ميؤسا من برئة فإنه حيج عن نفسه قال أمحد يف رواية أيب طالب حيج الرجل عن الرجل وهو حي وعن 
املرأة وإذا كان شيخا كبريا ال يستمسك على الراحلة حيج عنه وليه وإذا كانت إمرأة ثقيله ال يقدر مثلها يركب 

هذا الذي أمر فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم اخلثعمية واملريض الذي قد أويس منه أن يربأ فيحج عنهم وليهم و
قالت يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري وقد أدركته فريضة اهللا يف اإلسالم وهو ال يستمسك على الراحلة أفأحج عنه 

  قال نعم حجي عن أبيك 
  فإذا كان الرجل واملرأة ال يقدران على احلج وقد وجب عليهما احلج حج عنهما وليهما 

إحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد اهللا سواء بلغ وهو معضوب أو عضب بعد ذلك و
قبل وجود املال أو بعد وجود املال وظاهر كالم أيب بكر وابن أيب موسى أنه ال جيب ألن ابن أيب موسى ذكر أن 

ة واحملرم للمرأة وخلو الطريق وذكر أبو شروط الوجوب احلرية والبلوغ واإلسالم والعقل والصحة والزاد والراحل
بكر أن احلج جيب على الرجل بثالثة أوصاف بالزاد والراحلة والصحة وعلى املرأة بأربعة أوصاف الزاد والراحلة 

  والصحة واحملرم 
ذلك ملا تقدم من أن اخلثعمية وغريها أخربت أن أباها قد فرض عليه احلج وأقرها النيب صلى اهللا عليه و سلم على 

  وأمرها أن حتج عنه وشبه ذلك بالدين املقضي ولوال أن احلج قد وجب على هذا املعضوب ملا صحح ذلك 
  فإن قيل املراد أنه من أهل وجوب احلج 

  وايضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل ما يوجب احلج فقال الزاد والراحلة ومل يفرق بني القادر بنفسه والعاجز 
اهللا إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل وجب عليه ذلك كما جيب بدل الصوم وهو اإلطعام وبدل وايضا فإن فرائص 

  الكفارات وبدل الوضوء والغسل 

وايضا فإنه من أهل وجوب احلج وهذه احلجة جتزيء عنه ويسقط هبا عنه فرض اإلسالم بنص النيب صلى اهللا عليه و 
وال دنياه ألن النائب إن كان أجريا فال ضرر منه عليه فيه ألن عمله  سلم وقد أمكنته اإلستنابة من غري ضرر يف دينه

يقع مستحقا للمستأجر كاستيجار على البناء واخلياطة والكتابة وإن كان نائبا حمضا فإن النفقة إمنا جتب يف مال 
ود املشاعر املستنيب فال منة عليه يف ذلك يبقى عمل النائب فقط وذلك المنة فيه ألن له عوضا صحيحا يف شه



وعمل املناسك وحضور املوسم وله بذلك عمل صاحل غري إبراء ذمة املنيب من حج الفرض وإمنا بلغ ذلك مبال 
املستنيب فيصريان متعاونني على إقامة احلج هذا مباله وهذا ببدنه فليس ألحدمها منة على االخر خبالف مالو حج 

  عنه مبال نفسه 
  مأمور من جهة الشرع بأن حيج عنه ال سيما إن كان احلاج وليه فإنه 

صلة لرمحه وقضاء حلقه كما هو مأمور بالعقل عنه وواليته يف النكاح وغريه وال منة عليه بذلك وإذا حج عن نفسه 
  أجزأ عنه وإن عويف 

قال يف رواية اسحق بن منصور وأيب طالب إذا مل يقدر على احلج فحجوا عنه مث صح بعد ذلك وقدر فقد قضى عنه 
  ج وال قضاء عليه وعلى هذا عامة أصحابنا احل

فإن وجد الزاد والراحلة ومل جيد من حيج عنه فهو كما لو عاقة عائق أو ضاق الوقت هل يثبت الوجوب يف ذمته 
  على روايتني 

  فصل

 وإن كان العاجز عن احلج يرجو القدرة عليه كاملريض واحملبوس ومن قطع عليه الطريق أو منعه سلطان وحنو ذلك مل
جتز له االستنابة يف فرض احلج عن أصحابنا كما ذكره أمحد ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أذن يف النيابة 

للشيخ الكبري الذي ال يستمسك على الراحلة فأحلق به من يف معناه والذي يرجى أن يقدر على احلج ليس يف معناه 
  لوجوه 

  ا هو عاجز يف احلال فقط والبدل إمنا جيب عند تعذر األصل بكل حال أحدها أن ذاك عاجز يف احلال واملآل وهذا إمن
الثاين إنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إىل البدل وهو الفدية وإن عجز يف احلال فقط مل جيز له االنتقال 

  إىل البدل ولزمه الصوم إذا قدر فاحلج مثله 
  فتسقط حجة اإلسالم الثالث أنه لو جاز ذلك جلاز أن حيج عن الفقري 

  من ذمته ألنه عاجز يف احلال وهو من أهل اخلطاب بالوجوب 
الرابع أن وجوب احلج ال خيتص ببعض األزمنة دون بعض فإذا مل يغلب على الظن دوام العائق جاز أن خياطب فيما 

  بعد وجاز أن ال خياطب فال جيوز األقدام على فعل 

  فصل 
  ت وخلو الطريق والصحة هل هو شرط للوجوب أو للزوم األداء فقط على روايتني إمكان املسري واألداء بسعة الوق

فأما العائق اخلاص مثل احلبس واملرض الذي يرجى برؤه ومنع السلطان فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة 
للوجوب فمات الطريق وهلذا قلنا إذا عرض مثل ذلك يف رمضان مل جيب عليه بعد املوت فدية فإذا قلنا هو شرط 

قبل التمكن أو أنفق ماله أوهلك مل يكن يف ذمته شيء وإن قلنا إمنا هو شرط يف لزوم السعي فإن احلج يثبت يف ذمته 
  فإذا أنفق املال فيما بعد بقي احلج يف ذمته 

ابقائه للحج وإذا مات قبل التمكن أخرج عنه من تركته لكن ال إمث عليه باملوت وعليه االمث بانفاق املال مع امكان 



  وإذا استقر احلج يف ذمته فعليه فعله بكل طريق ميكنه من اكتساب مال أو مشى 
  فإن قلنا مها شرط يف الوجوب وهو قول أيب بكر وابن أيب موسى فألن 

اهللا تعاىل قال وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال بل هو أعجز من أن يقدر على املشي واكتساب 
جز من املعضوب ألنه ال يقدر أن حيج ال بنفسه وال بنائبه بوجه من الوجوه فكيف يبقى احلج يف ذمته وحنن املال وأع

  وإن قلنا إن العبادة جتب يف الذمة قبل التمكن فإمنا ذاك فيما أطلق وجوبه كالصالة والصيام والزكاة 
ري املستطيع بوجه من الوجوه يبني ذلك أن فأما احلج فقد خص وجوبه مبن استطاع إليه سبيال فامتنع إجيابه على غ

السبيل يف األصل هو الطريق والسبب وكل ما يوصل إيل الشيء فهو طريق إليه وسبب فيه فالتقدير من استطاع 
التسبب والتوصل إليه أو من استطاع فعل سبيل أو سلوك سبيل و خيتص الوجوب مبن كان السبيل مستطاعا له أو 

  مقدورا 
  ة احلج قد قيل إهنا نزلت ست ومل حيج النيب وأيضا فإن فريض

صلى اهللا عليه و سلم وال أحد من أصحابه ألن املشركني كانوا يصدوهنم عن البيت ويقيمون املوسم يف غري وقته 
فلم يتمكنوا من فعله قبل الفتح وطرد املشركني مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة فلو كان الوجوب ثابتا يف 

أن حيج عمن مات يف تلك السنني منهم ولبني النيب صلى اهللا عليه و سلم وجوب ذلك يف تركاهتم أو الذمه لوجب 
  سأله أحد منهم كما سألوه عمن أدركته فريضة احلج وهو معضوب 

وإن كانت فريضة احلج قد تأخرت إىل سنة تسع أو عشر فإمنا سبب تأخريها صد املشركني عن البيت واستيالؤهم 
  كن املسلمني من إقامته فامتنع أصل إجياب احلج يف حق الكافة فهو باملنع يف حق اخلاصة أوىل عليه وعدم مت

  وايضا فإنه لو صد عن البيت بعد اإلحرام مل يلزمه إمتام احلج وال جيب 

القضاء يف ذمته يف ظاهر املذهب مع أن إمتامه بعد الشروع أوكد من إبتداء الشروع فيه عد وجوبه فإذا مل جيب 
  لقضاء يف ذمة املصدود عنه بعد اإلحرام فأن ال جيب األداء يف ذمة املصدود قبل اإلحرام أوىل ا

  وإن قلنا ليسا بشرط يف الوجوب وهو قول 
فألن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل ما يوجب احلج فقال الزاد والراحلة وفسر اإلستطاعة بذلك كما ذكر يف غري 

على ذلك بل يعلم أن وجود ذلك موجب للحج وذلك ألن الوجوب يف الذمة إمنا  هذا املوضع فال جتوز الزيادة
يعتمد القدرة على الفعل يف احلال أو يف املال بنفسه أو بنائبه كوجوب الدين يف الذمة وهذا جيب يف ذمته احلج 

املستقبل مثل من يقدر  ليفعله فيما بعد بنفسه إن أمكن وإال بنائبه كاملعضوب حىت لو فرض من ال ميكن احلج عنه يف
عليه بعد آخر سنة حيج الناس فيها مل جيب يف ذمته وهذا ألنه ال فرق بني هذا وبني املعضوب إال أن املعضوب ميكنه 

  اإلحجاج عنه يف احلال خبالف املصدود 
يض ال والتمكن من فعل العبادة إذا ليس بشرط لوجوهبا يف الذمة بدليل أن صوم رمضان جيب على احلائض واملر

  سيما على أصلنا املشهور يف الصالة 

  والزكاة والصوم فإن كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت يف ذمته إذا انعقد سبب وجوهبا 
والزاد والراحلة مبنزلة شهود الشهر يف رمضان ومبنزلة حؤول احلول يف الزكاة فمن ملك ذلك وأمكن فعل احلج 

  أداء أو قضاء وجب عليه 



  مسألة

  مرأة وجود حمرمها وهو زوجها ومن حترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ويعترب لل
  يف هذا الكالم فصالن 

أحدمها أن املرأة ال جيب عليها أن تسافر للحج وال جيوز هلا ذلك إال مع زوج أو ذي حمرم ملا روى ابن عمر رضي 
رأة ثالثا إال معها ذو حمرم متفق عليه ويف لفظ ملسلم اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسافر امل

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم االخر أن تسافر مسرية ثالث ليال إال ومعها ذو حمرم وعن أيب سعيد اخلدري رضي 
حمرم منها  اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تسافر املرأة مسرية يومن أو ليلتني إال ومعها زوجها أو ذو

متفق عليه ويف رواية للجماعة إال البخاري والنسائي ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر سفرا يكون 
  ثالثة أيام فصاعدا إال ومعها أبوها أو إبنها أو زوجها أو أخوها أو ذو حمرم منها 

رأة تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حرمة إال وعن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل الم
مع ذي حمرم عليها متفق عليه ويف رواية ملسلم وغريه مسرية يوم إال مع ذي حمرم ويف رواية له ولغريه ال حيل المرأة 

  مسلمة تسافر مسرية ليلة وإال ومعها رجل ذو حرمة منها ويف رواية أليب داود بريدا 

ا أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو وعن ابن عباس رضي اهللا عنهم
حمرم وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم فقام رجل فقال يا رسول اهللا إن امرأيت خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة 

مع حمرم وال يدخل علها رجل  كذا كذا قال فانطلق فحج مع امرأتك متفق عليه ولفظ البخاري ال تسافر إمرأة إال
  إال ومعها حمرم فقال رجل إين أريد جيش كذا وكذا وإمرأيت تريد احلج قال أخرج معها 

فهذه نصوص من النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حترمي سفر املرأة بغري حمرم ومل خيصص سفرا من سفر مع أن سفر 
ستثنيه بالنية من غري لفظ بل قد فهم الصحابة منه دخول احلج من أشهرها وأكثرها فال جيوز أن يغفله ويهمله وي

  سفر احلج يف ذلك ملا سأله ذلك الرجل عن سفر احلج وأقرهم على ذلك 

وأمره أن يسافر مع امرأته ويترك اجلهاد الذي قد تعني عليه باالستنفار فيه ولوال وجوب ذلك مل جيز أن خيرج سفر 
نساء فإن املرأة ال تسافر يف اجلهاد وال يف التجارة غالبا وإمنا تسافر يف احلج من هذا الكالم وهو أغلب أسفار ال

  احلج وهلذا جعله النيب صلى اهللا عليه و سلم جهادهن 
وقد أمجع املسلمون على أنه ال جيوز هلا السفر إال على وجه يؤمن فيه البالء مث بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما 

  اعتقده حافظا هلا وصاينا 

  ات ورجال مأمونني ومنعه أن تسافر بدون ذلك كنسوة ثق
فاشتراط ما اشترطه اهللا ورسوله أحق وأوثق وحكمته ظاهرة فإن النساء حلم على وضم إال ماذن عنه واملرأة معرضة 

يف السفر للصعود والنزول والربوز حمتاجة إىل من يعاجلها وميس بدهنا حتتاج هي ومن معها من النساء إىل قيم يقوم 
وغري احملرم ال يؤمن ولو كان أتقى الناس فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان باملرصاد وقد قال النيب صلى  عليهن

اهللا عليه و سلم ما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما قال أمحد يف رواية األثرم ال حتج املرأة إال مع ذي حمرم 



  املرأة إال مع ذي حمرم  ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن حتج
  وليس يشبه أمر احلج احلقوق اليت جتب عليها ألن احلقوق الزمة واجبة 

مثل احلدود وما أشبهها وأمر النساء صعب جدا ألن النساء مبنزلة الشيء الذي يذب عنه وكيف تستطيع املرأة أن 
  حتج بغري حمرم فكيف بالضيعة وما خياف عليها من احلوادث 

أن تسافر بغري حمرم إال يف اهلجرة ألن الذي هترب منه شر من الذي ختافه على نفسها وقد خرجت أم  وال جيوز هلا
  كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط وغريها من املهاجرات بغري حمرم ويف حضور جملس احلاكم ألنه 

  ضرورة خياف منه أن يضيع حق املدعى ويف التغريب ألنه حد قد وجب عليها 
  وبني مكة دون مسافة القصر والعجوز اليت ال تشتهي فإن كان بينها 

  وهل احملرم شرط للوجوب أو للزوم واألداء على روايتني 
  إحدامها هو شرط للوجوب وهو قول أيب بكر وابن أيب موسى قال يف رواية ابن منصور احملرم للمرأة من السبيل 

  الفصل الثاين يف احملرم

  عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وقد قال الشيخ هو وزوجها ومن حترم 
وتسمية الزوج حمرما متسك بقوله ال تسافر املرأة إال مع حمرم ويف أكثر الروايات ذو حمرم ومعلوم أهنا تسافر مع 

  الزوج فيتناوله اسم حمرم ورمبا مل يسم حمرما على ما جاء يف أكثر الروايات إال ومعها زوجها أو ذو حمرم منها 
احملرم إما صفة أو مصدر وهو مشتق إما من التحرمي أو من احلرمة فأما الزوج فإهنا مباحة له فإن وسبب هذا أن 

كانت حمرمة عليه لكوهنا معتدة من وطيء شبهة أو حمرمة وهو حمل أو مها حمرمان قد وجب التفريق بينهما لكوهنما 
  يف قضاء حج فاسد ويف معناه سيد األمة فإن كانت حراما عليه 

ن حترم عليه بالنسب من ولدها وابائها وأخوهتا وبين أخوهتا وأعمامها وأخواهلا فكلهم حمارم هلا سواء كان وأما م
سبب النسب نكاحا صحيحا أو فاسدا أو وطء شبهة فان أحكام األنساب الثابته على هذه الوجوه سواء يف 

  األحكام 
  ت عليه فأما بنته من الزنا وأخته وحنو ذلك فال نسب بينهما وإن حرم

  فليس مبحرم هلا يف املنصوص خبالف أمه وكذلك إبنته اليت العن عليها ليس هو حمرما هلا وال ابنه وال أبوه 
  وأما السبب فقسمان صهر ورضاع أما الصهر فأربع زوج أمها وابنتها وأبو زوجها وابنه 

  وأما الرضاع فإنه حيرم منه ما حيرم من النسب وهؤالء كلهم حمارم 
حيرم نكاحها حترميا عارضا كاملطلقة ثالثا وأخت إمرأته وسريته وحنو ذلك فليس هو حمرما هلن ألنه لو كان  وأما من

  حمرما هلن لكان من تزوج أربعا قد صار حمرما جلميع بنات ادم 
  وذلك ألهنا إذا حرمت على التأبيد يئست النفس منها ومل يبق هلا طمع يف 



وال يف املآل خبالف من حترم يف احلال فقط فإن اعتقاد حلها بطريق من الطرق  أن تنظر إليها نظر شهوة يف احلال
تطمع النفس بالنظر إليها ويصري الشيطان ثالثهما يف ذلك ولو كان جمرد التحرمي كافيا يف ذلك لكان حمرما لسائر 

  احملصنات بل لسائر النساء 
  جة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظيم األمث عليها وقال ابن أيب موسى ولو حجت املرأة بغري حمرم أجزأهتا احل

مسألة فمن فرط حىت مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ومجلة ذلك أن من وجب عليه أن حيج بنفسه أو نائبه 
يف حياته ففرط يف ذلك حىت مات وله تركة وجب أن خترج من ماله حجة وعمرة إذا قلنا بوجوهبا وهو املشهور يف 

  املذهب 
من وجب عليه ومل يفرط وهو من كان به مرض يرجى برؤه أو كان حمبوسا أو ممنوعا أو كان بطريقة عاقة وكذلك 

أو ضاق الوقت عن حجة وعمرته أو مل يكن للمرأة حمرم إذا قلنا بوجوب احلج يف ذمتهم ويكون هذا احلج دينا 
عليه يف موضع وأصحابه كما قلنا  عليه خيرج من رأس ماله مقدما على الوصايا واملواريث هذا مذهب أمحد نص

مثل ذلك يف الزكاة والصيام ألن احلج دين من الديون بدليل ماروى عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما قال جاء 
رجل من خثعم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أيب أدركه االسالم وهو شيخ كبري ال يستطيع ركوب 

حج عنه قال أنت أكرب ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه الرحل واحلج مكتوب عليه أفأ
  أكان ذلك جيزيء عنه قال نعم قال فاحجج عنه رواه أمحد والنسائي 

وعن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاءه رجل فقال يا 
رية وإن محلتها مل تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا إن أمي عجوز كب

عليه و سلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاحجج عن أمك رواه النسائي وقال مل يسمع 
سأل رسول اهللا سليمان بن يسار من الفضل ورواه أمحد عن سليمان عن عبيد اهللا عن الفضل بن عباس أن رجال 

صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري ال يثبت على راحلته أفأحج عنه قال 
  أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان جيزيه قال نعم قال فأحجج عن أبيك وهذا أشبه بالصواب ألن الذي 

ما سيأيت من األحاديث وإذا كان مبنزلة الدين دخل يف عموم قوله من يف حديث الفضل إمنا سألت عن أمها وبدليل 
بعد وصية يوصى هبا أو دين فإن اهللا سبحانه عم بقوله أو دين فإهنا نكرة يف سياق معىن النفي ألن قوله من بعد 

اهللا سبحانه وصية يوصى هبا أو دين يف معىن قوله إمنا املرياث بعد وصية أو دين ومل خيصص دين اآلدمي من دين 
  وهلذا لو كان قد نذر الصدقة مبال ومات قبل أن يتصدق أخرج عنه من صلب املال 

وايضا عن بريدة بن احلصيب قال بينما أنا جالس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أتته إمرأة فقالت اين 
ت يا رسول اهللا إنه كان عليها قال! تصدقت على أمي جبارية وإهنا ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك املريث 

صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إهنا مل حتج قط أفأحج عنها قال حجي عنها رواه أمحد ومسلم وأبو 
  داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

نذرت أن وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن إمرأة من جهينة جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت إن أمي 
حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته إقضوا اهللا 



  فاهللا أحق بالوفاء رواه البخاري 
  وعن ابن عباس قال أمرت امرأة سنان بن سلمة اجلهين أن يسأل 

ا أن حتج عنها قال نعم لو كان على أمها دين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أمها ماتت ومل حتج أفيجزيء أمه
فقضته عنها أمل يكن جيزيء عنها فلتحج عن أمها وعنه أيضا أن امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أبيها 

مات ومل حيج قال حجي عن أبيك وعنه قال قال رجل يا نيب اهللا إن أيب مات ومل حيج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان 
  دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين اهللا أحق رواهن النسائي  على أبيك

  فوجه الداللة من هذه األحاديث من وجوه 
أحدها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بفعل حجة اإلسالم واحلجة املنذورة عن امليت وبني أهنا جتزيء عنه وهذا 

  عنه بعد املوت يدل على بقائها يف ذمته وأهنا مل تسقط باملوت وأهنا تؤدي 
  وكل ما يبقى من احلقوق بعد املوت ويؤدي بعد املوت فإنه جيب فعله 

بعد املوت إذا كان له ما يفعل منه وذلك ألن من يقول ال جيب فعله بعد املوت يزعم أن حجة اإلسالم قد سقطت 
نه حىت لو أوصى بذلك فإن باملوت وأن الذي يفعل عنه حج تطوع له أجره وثوابه ألن الواجب زعم ال يفعل إال بإذ

  الذي يوصى به ليس هو حجة اإلسالم عنده والنيب صلى اهللا عليه و سلم بني أن نفس الواجب هو الذي يقضي عنه 
والثاين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بني أن احلج دين يف ذمته وكل من عليه دين فإنه جيب أنه يقضي عنه من 

  تركته بنص القرآن 
اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء وقوله يف حديث اخر عن الصوم فحق اهللا أحق إما أن يكون معناه أن قضاء الثالث قوله 

  دين اهللا أوجب من قضاء دين اآلدمي كما فسره بذلك القاضي وغريه من أصحابنا ألن وجوبه أوكد 

هنما من مباين اإلسالم مع وأثبت ويرجح هذا املعىن أن وجوب احلج والزكاة آكد من وجوب قضاء دين اآلدمي أل
  ظاهر قوله فاهللا أحق بالوفاء فعلى هذا إذا وجب قضاء دين اآلدمي من تركته فأن جيب قضاء دين اهللا أوىل وأحرى 
وإما أن يكون معناه إذا كان قضاء دين اآلدمي جيزيء عنه بعد املوت فدين اهللا أحق أن جيزىء ألن اهللا تعاىل كرمي 

بول القضاء فحقه أوىل أن يقضي ألنه أجدر أن حيصل بقضائه براءة الذمة ويرجح هذا جواد ومن يكون أحرى بق
املعىن أن القوم إمنا سألوه عن جواز القضاء عن امليت ال عن وجوبه عليهم فعلى هذا إذا وجب فعل الدين عنه لبقائه 

  املوت ألن معنامها واحد وكونه جيزيء عنه بعد املوت وجب قضاء احلج وحنوه عنه لبقائه وكونه جيزيء بعد 
الرابع أن هذه األحاديث تقتضي جواز فعل احلج املفروض عن امليت سواء وصى بذلك أومل يوص وسواء كان له 
تركة أو مل يكن ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يسأهلم عن تركة خلفوها وتقتضي أن ذلك جيزيء عنه ويؤدي 

  أحكام ديون اآلدميني عنه ما وجب عليه وهذه األحكام بعينها 
اخلامس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر الويل أن حيج عنه واألمر يقتضي الوجوب ال سيما وقد شبهه بالدين 

الذي جيب قضاؤه من تركته وملا كان الدين جيب قضاؤه إن كانت له تركة ويستحب قضاؤه إذا مل يكن له تركة 
  فكذلك احلج 

ابة أنه إذا مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه كما يطعم عن نفسه إذا كان شيخا وايضا فقد تقدم إمجاع الصح
كبريا فإذا وجب اإلطعام يف تركته فكذلك جيب احلج من تركته وال فرق وايضا فإن احلج حق مستقر يف حياته 



وت كديون تدخله النيابة فلم يسقط باملوت كديون اآلدمي وألنه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بامل
  اآلدميني 

فإن قيل إذا مات قبل احلج فقد حلقه الوعيد بدليل قوله يأيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر 
اهللا إىل قوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقول رب لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق 

  جاء أحدهم  وأكن من الصاحلني وقوله حىت إذا

املوت قال رب ارجعون لعلي أعمل صاحلا فيما تركت كال إهنا كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون 
وألنه إذا مات قبل أن حيج مات عاصيا على كبرية من الكبائر بل ختوف عليه أن ميوت على غري اإلسالم كما يذكر 

جيب أن يفعل عنه بعد موته وجيزؤه كما جيزؤه لو فعله يف حياته لكان إن شاء اهللا يف مسألة الفور فلو كان احلج 
جيوز للرجل أن يؤخره احلج إىل ما بعد املوت كما له أن يؤخر إىل آخر حياته عند من جيوز تأخريه والذي يبني ذلك 

صل إال بأن يقصد العبادة أن احلج وغريه من العبادة ابتالء للعبد وامتحان له وأمر له بأن يعبد اهللا وهذا القدر ال حي
ويفعلها بنفسه أو يأمر من يفعلها وباملوت قد تعذر ذلك وهلذا لو حج عنه يف حياته غريه بغري إذنه مل جيز عنه وهذا 

خبالف دين العبد فإنه ال يفتقر إىل النية ويصح بدون إذنه لو أداه عنه غريه بغري إذنه جاز ولو اقتضاه الغرمي من ماله 
  ئت ذمته بدون إذنه بر

وإذا كان كذلك فيجب أن حتمل األحاديث على قوم مل حيجوا ومل جيب عليهم احلج لكوهنم مل ميلكوا زادا وراحلة 
أو على أنه وإن وجب عليهم لكن هلم ثواب وأجر ما يفعل عنهم ال أن الواجب نفسه يسقط وإذا مل يسقط 

  الواجب مل جيب على الورثة شيء 
يا معرضا للوعيد لكن هذا ال يوجب سقوطه عنه وعدم صحته ووجوبه بعد موته كمن قلنا ال ريب أنه ميوت عاص

  أخر الصالة عامد حىت خرج وقتها 

أو أفطر يف رمضان عمدا فإن ذلك من الكبائر وإن وجب عليه القضاء وأجزأ عنه وكذلك من مطل الغرماء بديوهنم 
عنه بعد موته وجيزؤه بل عندنا لو أخره لغري عذر مث فعله  مع اليسار حىت مات فإنه يأمث هبذا املطل والتأخري ويؤدي

يف آخر عمره أجزأ عنه وأمث بالتأخري إال أن يتوب ويستغفر وهذا ألن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب عليه أن حيج وأن 
يكون احلج بنفسه كما أوجب عليه أن يصلي ويصوم وأن يفعل الصالة والصوم يف وقتهما فمىت تعذر عليه فعله 

بنفسه وهو أحد الواجبني مل يسقط الواجب اآلخر وهو مطلق احلج الذي ميكن أن يفعل عنه وإذا تعذر فعل العبادة 
يف وقتها مل يسقط نفس الفعل بل يفعل بعد الوقت فهذا الذي أخر احلج حىت مات إن مل يفعل عنه حلقه وعيد ترك 

أخريه وتفريطه فيه وترك فعله كما يبقى على من يقضي احلج بالكلية وإن فعل عنه أجزأ عنه نفس احلج وبقي إمث ت
الدين إمث املطل وأشد وسؤاله الرجعة وكونه خياف عليه املوت على غري اإلسالم حق ألن ذلك ألجل تركه احلج 

بنفسه وتفريطه فيه كما أن من ترك صالة العصر متعمدا حبط عمله وإن قضاها وكما يلحق الوعيد الذين هم عن 
  ون وإن صلوها بعد الوقت وهنا قد قضوها بأنفسهم فكيف مبن يقضي عنه غريه بغري إذنه صالهتم ساه

  وألن هذا النكال وهذا اخلطر والعذاب الشديد يكون حني املوت قبل أن 

  حيج عنه فإذا حج عنه خفف عنه ذلك بدليل 
ورثة يف اإلخراج عنه فمن كان يف وألنه ليس كل من مات حيج عنه إما ألنه قد ال خيلف ماال أو ألنه قد يتهاون ال



  علم اهللا أنه حيج عنه يكون أمره أخف 
وأما كون الفرائض ال يصح فعلها إال بنية املكلف وأمره ألن امتثال األمر بدون ذلك حمال فذلك فيما وجب أن 

طب بالوجوب يفعله بنفسه وهلذا لو حج عنه غريه حجة اإلسالم يف حياته بدون أمره مل يصح فإذا مات صار املخا
غريه وهم الورثة مث إن اهللا تعاىل بكرمه وجوده أقام فعلهم عنه مقام فعله بنفسه وإن كان مل يفرط يف التأخري لكونه 
معذورا وإن كان فرط قام مقامه يف نفس الفعل وبقي إمث الترك عليه هو إىل اهللا تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 

ه يستحيل أن ينويه غريه فأما إذا كان الوجوب على غريه مثل أداء الزكاة من وهذا ألن ما وجب أن يفعله بنفس
  مال اليتيم فإن املخاطب هبا هو الويل 

  يبقى احلج عن املعضوب هل جيزيء عنه بدون إذنه قال أصحابنا 

  ال جيزيء عنه بدون إذنه ويتوجه 
اهللا فعل غريه قائما مقام فعله يف الواجبات وامتثال وايضا فإن ذلك ما دام إذنه ممكنا فعند تعذر إذنه جيوز أن جيعل 

األوامر كما قد يقوم فعل غريه مقام فعله يف املندوبات وحصول الثواب كما تقدم يف مسألة إهداء الثواب للموتى 
  وتقدم تقرير هذه القاعدة وأن من زعم أن العمل ال ينفع غري عامله يف مجيع املواضع فقد خرج عن دين اإلسالم 

  صلف

جيب احلج عن امليت والعاجز من حيث وجب عليه قال القاضي يلزمهم أن حيجوا عنه من دويرة أهله وهو املوضع 
الذي ملك فيه الزاد والراحلة سواء كان هو وطنه أو مل يكن وسواء مات فيه أو يف غريه مث إن مات يف بلد 

أو هو يف جهة غري جهة بلد الوجوب حج عنه الوجوب حج عنه من ذلك البلد وإن مات يف بلد أبعد عن مكة منه 
من بلد الوجوب ومل جيب أن حيج عنه من بلد املوت وإن مات ببلد أقرب إىل مكة من بلد الوجوب وجب أن حيج 

  عنه من بلد الوجوب أيضا إال أن يكون قد مات قاصدا احلج 
ل من أهل بغداد خرج إىل خراسان قال يف رواية األثرم حيج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر قيل له فرج

  فأيسر مث حتج عنه من حيث أيسر فذكر له أن رجال قال حيج عنه من امليقات فأنكره 
  قيل له فرجل من أهل خراسان أو من أهل بغداد خرج إىل البصرة ومات هبا قال حيج عنه من حيث وجب عليه 

  غداد ومات بنيسابور حنج عنه من بغداد وقال يف رواية أيب داود رجل من أهل الري وجب عليه احلج بب

وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل احلج الذي عليه دينا وأمر الوارث أن يفعله عنه كما يفعل الدين وقد 
  كان عليه أن حيج من دويره أهله فكذلك من حيج عنه 

ذلك بدليل قوله سبحانه وأمتوا احلج وألن احلجة اليت ينشئها من دويرة أهل أفضل وأمت من اليت ينشئها من دون 
والعمرة هللا قال علي رضي اهللا عنه إمتامها أن حترم هبا من دويرة أهلك يعين أن تنشيء هلا سفرا من دويرة أهلك 

فإذا مات فقد استقرت يف ذمته على صفة تامة فال جيزيء أن يفعلها بدون تلك الصفة وألهنا مسافة وجب قطعها يف 
قطعها بعد املوت كاملسافة من امليقات وهذا ألنه لو كان جمرد احلج كافيا ألجزأ احلج عنه من حال احلياة فوجب 
  مكة ألهنا حجة تامة 

وألن قطع املسافة يف احلج أمر مقصود ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل ذلك جهاد فقال احلج جهاد كل 
هلذا كان ركن الوجوب الزاد والراحلة هو املال ضعيف وقال للنساء عليكن جهاد القتال فيه احلج والعمرة و



  فيجب احلج بوجوده وينتفي الوجوب بعدمه 
ومعلوم أن املال ال حيتاج إليه يف أفعال احلج فإن أكثر املواقيت بينها وبني مكة دون مسافة القصر وذلك القدر ال 

  يعترب له راحلة وال ملك زاد ايضا وهلذا 

م الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يده إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ذكر النيب صلى اهللا عليه و سل
  ومشربه حرام وغذي باحلرام فأين يستجاب لذلك ومل يذكر مثل هذا يف املصلي وحنوه ألنه ليس املال من خصائصه 

  فلو جاز أن حيج عنه من دون امليقات لسقط ما يعترب له املال من قطع املسافة 
النائب جيب أن حيج من حيث وجب على املنوب عنه كاملعضوب فإنه ال بد أن حيج عنه من دويرة أهله وأيضا فإن 

  وامليت مثله ألهنما يف املعىن سواء 
فإن قيل فهذا امليت واملعضوب لو قطع هذه املسافة لغري احلج مث أراد إن شاء احلج مل جيب عليه أن يرجع إىل دويرة 

  أهله 
  امليقات غري مريد ملكة مث عرض له قصدها جاز قلنا وكذلك لو جاوز 

  أن حيرم من موضعه وإن مل جيز له ابتداء أن جياوز إال حمرما 
  وألن من حج بنفسه يسقط عنه الفرض بنفس أداء املناسك على أي صفة كان خبالف من حج من غريه 

  فصل 
لك عصى بذلك هذا هو املشهور يف ومىت ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن حيج على الفور فإن أخره بعد ذ

املذهب الذي عليه مجهور أصحابنا مثل أيب بكر وابن حامد وغريهم وقد نص أمحد يف رواية عبد اهللا وابن إبراهيم 
  فيمن استطاع احلج وكان مؤسرا ومل حيبسه علة وال سبب مل جتز شهادته 

  ج إال أن يكون به زمانة أو أمر حيبسه وقال إنه ال تقبل شهادة من كان مؤسرا قد وجب عليه احلج ومل حي
  ومل يفرق بني أن يكون عازما على فعله أو غري عازم ومل يأمر احلاكم باإلستفصال 

  وقال ابن أيب موسى اختلف أصحابنا يف احلج هل هو على الفور أو 

  أمحد رضي اهللا عنه على التراخي على وجهني أصحهما أنه على الفور على من وجد السبيل إليه وهو بني يف كالم 
وألن أمحد أوجب أن خنرج عن امليت من حيث جيب عليه وإن مات أبعد منه أو أقرب ولو كان الوجوب يف غري 

  وطنه 
وذكر القاضي أبو احلسني يف املسألة روايتني إحدامها أنه على التراخي ذكرها ابن حامد وكذلك ذكر ابن أخيه آلنه 

  احلج عليه  قال وإذا وجد الزاد والراحلة وجب
وقال وال تقبل شهادة من كان مؤسرا قد وجب احلج عليه ومل حيج إال أن يكون به زمانة أو أمر حيبسه وهو قياس 

  على سائر العبادات املؤقتة 
وذكر القاضي أبو يعلى الصغري يف املسألة روايتني إحدامها أن وجوبه على التراخي واختار ذلك ألن فريضة احلج 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نزلت على رسول 



سنة مخس أو ست ألن ذكر احلج يف حديث ضمام بن ثعلبة وقد وفد على النيب صلى اهللا عليه و سلم سنة مخس 
وألن اهللا تعاىل قال وأمتوا احلج و العمرة هللا فأمر بإمتامهما وذلك يقتضي وجوب فعلهما تامني ووجوب إمتامهما بعد 

تعاىل مث أمتوا الصيام إىل الليل يقتضي ذلك ألن حقيقة اإلمتام فعل الشيء تاما وذلك  الشروع فيهما كما أن قوله
أعم من أن يبدأ مث يتم أو أن يعمل بعد اإلبتداء ولو مل يكن األمر بإمتامهما إال للداخل فيهما فإمنا جيب اإلمتام ملا كان 

  واجبا بأصل الشرع 
ليس واجبا بالشرع بل العبادات اللوايت جيب جنسهن يف الشرع ال جيب أما أن يكون إمتام العبادة واجبا أو جنسها 

  إمتامهن فهذا بعيد 
  وهذه اآلية نزلت عام احلديبية سنة ست من اهلجرة بإمجاع أهل التفسري 

وايضا فإن اهللا فرض احلج على لسان إبراهيم عليه السالم بقوله تعاىل وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل 
  ر وشرع من قبلنا شرع لنا ال سيما شرع إبراهيم ضام

فإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعاىل مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وبقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم 
د إال من سفه نفسه إىل قوله من الصلحني وقوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وق

فسر مجاعة من السلف احلنيف باحلاج وقوله قل صدق اهللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وبقوله إين جاعلك للناس إماما 
وبقوله تعاىل إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا حنيفا وبقوله تعاىل هو اجتبكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة 

  له تعاىل إن أوىل الناس أبيكم إبراهيم يف اخر سورة احلج واملناسك وقو

بإبراهيم للذين اتبعوه و هذا النيب خصوصا حرمة الكعبة وحجها فإن حممدا صلى اهللا عليه و سلم مل يبعث بتغيري 
ذلك وإمنا بعث بتقريره وتثبيته وإحياء مشاعر إبراهيم عليه السالم وقد اقتص اهللا علينا أمر الكعبة وذكر بنائها 

براهيم يف أثناء سورة البقرة وذكر ايضا ملة ابراهيم والبيت وأمره وثلث ذلك يف أثناء وحجها واستقباهلا وملة إ
سورة آل عمران وذكر احلج وأمره وسننه وملة إبراهيم واملناسك واحلض عليها وتثبيت أمرها يف سورة احلج 

ج وفرضه من األمور وسورة احلج بعضها مكي بال شك وأكثرها أو باقيها مدين متقدم فعلم بذلك أن إجياب احل
احملكمة من ملة ابراهيم فيكون وجوبه من أول اإلسالم وإذا كان وجوبه متقدما وهو صلى اهللا عليه و سلم فتح 

  مكة يف رمضان سنة مثان وأقام احلج للناس تلك السنة عتاب بن أسيد أمري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ة تسع فأقام للناس املوسم ومعه علي بن أيب طالب بسورة براءة ورجال مث بعث أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه يف سن
  من املسلمني فلو كان احلج واجبا على الفور لبادر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل فعله 

   وايضا فإن اهللا تعاىل أوجبه إجيابا مطلقا وأمر به ومل خيص به زمانا دون زمان فيجب أن جيوز فعله يف مجيع العمر
ومن قال من أصحابنا قال إن األمر املطلق ال يقتضي فعل املأمور به على الفور ال مسيا واحلج هو عبادة العمر فيجب 

أن يكون مجيع العمر وقتا له كما أن الصالة ملا كانت عبادة وقت خمصوص وقضاء رمضان ملا كان عبادة سنة 
  خمصوصة كان مجيع ذلك الزمن وقتا له 

ب على الفور لكان فعله بعد ذلك الوقت قضاء كما لو فعل الصالة بعد خروج الوقت وليس وايضا فإنه لو وج
  كذلك 

  وايضا فإنه إذا أجره وفعله فقد برئت ذمته واألصل براءة الذمة من إمث التأخري فمن ادعاه فعليه الدليل 



ر أمارات العجز ودالئل املوت حبيث فعلى هذا هل جيب العزم على الفعل جلواز تأخريه وإمنا جيوز تأخريه إىل أن تظه
يغلب على ظنه أنه إن مل حيج ذلك العام فاته فإن أخره بعد ذلك أمث ومات عاصيا وإن مات قبل ذلك فهل يكون 

  آمثا ذكر أبو يعلى فيه وجهني واختار أنه ال يكون امثا كما لو مات من عليه الصالة وقضاء رمضان يف أثناء وقتهما 
  املعروف ملسلكني عام وخاص واألول هو املذهب 

  أما العام فهو أن األمر املطلق يقتضي فعل املأمور به على الفور بل عند 

  أكثر أصحابنا ليس يف الشريعة إال واجب مؤقت أو واجب على الفور 
أما واجب جيوز تأخريه مطلقا فال جيوز ألنه إن جاز التأخري إىل غري غاية موصوفة حبيث لو مات مات غري عاص 

  بطل معىن الوجوب وإن جاز إىل أن يغلب على ظنه الفوت إن مل يفعل مل جيز لوجهني 
أحدمها أن هذا القدر غري معلوم وال مظنون فإن املوت إمنا يعلم بأسبابه وإذا نزلت أسباب املوت من املرض الشديد 

 هذا العام ولو بلغ تسعني ت يفوحنوه تعذر فعل املأمور به وقبل حصول أسبابه فإنه ال يغلب على ظن أحد أنه ميو
  سنة 

الثاين إنه إن مات قبل هذا الظن غري عاص لزم أن ال جيب الفعل على أكثر اخللق ألن أكثرهم ميوتون قبل هذا الظن 
وإن عصى بذلك فبأي ذنب يعاقب وإمنا فعل ما جاز له وما الفرق بينه وبني من مات يف أثناء وقت الصالة وكيف 

ز له التأخري بشرط سالمة العاقبة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض جيوز أن يقال إمنا جا
  متوت 

  وأما املسلك اخلاص فمن وجوه 

أحدمها ما روى ابن عباس رضي اهللا عنه عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تعجلوا إىل احلج يعين الفريضة 
فأمر بالتعجيل واألمر يقتضي اإلجياب ال سيما واستحباب التعجيل  فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له رواه أمحد

  معلوم الضرورة من نفس األمر باحلج فلم يبق هلذا األمر الثاين فائدة إال اإلجياب وتوكيد مضمون األمر األول 
   وعن مهران أيب صفوان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أراد احلج فليتعجل رواه أبو داود

وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن الفضل أو أحدمها عن اآلخر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
أراد احلج فليتعجل فإنه قد ميرض املريض وتضل الراحلة وتعرض احلاجة رواه أمحد وابن ماجه وفيه أبو إسرائيل 

  املالئي 
بالتعجيل من أراده ال مينع الوجوب فإن إرادة الواجب واجبة  فأمر بالتعجيل كما أمر به يف احلديث األول وأمره

كما قال تعاىل ملن شاء منكم أن يستقيم وجيب عليه أن يريده ويعزم عليه حني وجوبه عليه وإمنا ذكره واهللا أعلم 
ه فإن هذه وباإلرادة ليبني أنه يف احلني الذي يعزم عليه ينبغي أن يفعله ال يؤخره وال يتأخر فعله عن حني إرادت

  اإلرادة هي اليت خيرج هبا من حيز 

  الساهي والغافل ال إرادة التخيري بني الفعل والترك لقوله من أراد اجلمعه فليغتسل 
وايضا فإن فعل القضاء من احلج جيب على الفور فإنه لو أفسد احلج أو فاته لزمه احلج من قابل بدليل قوله عليه 

يه احلج من قابل وهذا الخالف فيه فإذا كان القضاء جيب على الفور فأن السالم من كسر أو عرج فقد حل وعل
  جتب حجة اإلسالم األداء بطريق األوىل واألحرى 



وايضا فإن تأخريه إىل العام الثاين تفويت له ألن احلج ليس كغريه من العبادات يفعل يف كل وقت وإمنا خيتص بيوم 
درك العام الثاين وجاز أن ال يدركه وأن ميوت أو يفتقر أو ميرض أن من السنة فإذا أخره عن ذلك اليوم جاز أن ي

يعجز أو حيبس أو يقطع عليه الطريق إىل غري ذلك من العوائق واملوانع فال جيوز التأخري إليه وإىل هذا أشار بقوله 
  ظر صلى اهللا عليه و سلم فإنه قد ميرض املريض وتضل الضالة وتعرض احلاجة وقوله يف حديث اخر ينت

  أحدكم إال غىن مطغيا أو فقرا منسيا 
وايضا فإن من مات قبل احلج فقد حلقه الوعيد وهو ما روى هالل بن عبد اهللا موىل ربيعة بن عمرو ثنا أبو اسحق 
اهلمداين عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ملك زادا وراحلة تبلغه 

  ومل حيج فال عليه أن ميوت يهوديا أو نصرانيا إىل بيت اهللا 

رواه الترمذي ورواه ابن بطة وزاد فيه ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني وقال هذا حديث غريب ال نعرفه إال من 
هذا الوجه ويف إسناده مقال وهالل جمهول واحلارث مضعف عضده ما روى شريك عن ليث عن عبد الرمحن بن 

  ة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من سابط عن أيب أمام

مل حيبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا رواه ابن املقريء 
  أبو عروبة ورواه أمحد ثنا 

مينعه من  وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات ومل حيج ومل
ذلك مرض حابس أو سلطان ظامل أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا 

  ورواه سعيد هكذا مرسال عن أيب األحوص عن ليث 
  وعن عمر رضي اهللا عنه قال من كان ذا ميسرة ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا 

  ال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعن الضحاك بن عزوم قال ق

  من مات وهو مؤسر مل حيج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا 
وعن عدي بن عدي قال قال عمر بن اخلطاب رمحة اهللا عليه من مات ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء 

الرحال فشدوا السروج وإذا وضعتم  نصرانيا ولوال ما أرى من سرعة الناس يف احلج جلربهتم عليه ولكن إذا وضعتم
  السروج فشدوا الرحال 

  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال من وجد إىل احلج سبيال سنة 

  مث سنة مث سنة مث مات ومل حيج مل يصل عليه ال ندري مات يهوديا أو نصرانيا 
  ليك رواهن سعيد وعن إبراهيم قال كان لألسود بن يزيد جار مؤسر مل حيج فقال له لو مت مل أصل ع

  واملرسل إذا إعتضد بقول الصحايب صار حجة باإلتفاق 
وهذا التغليظ يعم من مات قبل أن يغلب على ظنه الفوات وهم أكثر الناس ومن غلب على ظنه ففي تأخريه تعرض 

  ملثل هذا الوعيد وهذا ال جيوز وإمنا 



  إن كانوا قد يصلون وإمنا حيج املسلمون خاصة حلقه هذا ألن سائر أهل امللل من اليهود والنصارى ال حيجون و
وايضا فإنه إمجاع السلف رواه أمحد وسعيد عن هشيم ثنا منصور عن احلسن قال قال عمر بن اخلطاب لقد مهمت 

أن أبعث رجال إىل هذه األمصار فينظروا كل رجل ذا جدة مل حيج فيضربوا عليهم اجلزية ما هم مبسلمني ما هم 
عمر ومل خيالفه خمالف من الصحابة وإمنا عزم على ذلك وإن كان تارك احلج إذا كان مسلما ال  مبسلمني وهذا قاله

يضرب عليه اجلزية ألنه كان يف أول اإلسالم الغالب على أهل األمصار الكفر إال من أسلم فمن مل حيج أبقاه على 
  الكفر األصلي فضرب عليه اجلزية ولوال 

  ه شعارا للكفر أن وجوبه على الفور مل جيعل ترك
وقد روي عن احلسن بن حممد قال أبصر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قوما بعرفه من أهل البحرين عليهم القمص 

  والعمائم فأمر أن تعاد عليهم اجلزية رواه سعيد 
فمن مل  وعن أيب هارون العبدي قال قال عمر حجوا العام فإن تستطيعوا فقابل مرتني أو ثالثا فمن مل يستطع فقابل

يفعل فاذنوين أضرب عليهم اجلزية رواه سفيان بن عيينة عنه وهذا صريح بأنه على الفور وقد خاطب به عمر الناس 
  ومل خيالفه خمالف 

وايضا فإن احلج متام اإلسالم ألن االسالم بين على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة 
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال وهلذا ملا حج النيب صلى اهللا عليه و سلم أنزل اهللا  وإيتاء الزكاة وصوم

  قوله تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم و أمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم األسالم دينا 
  وكانت شرائع اإلسالم تنزل شيئا فشيئا فصار احلج كمال الدين ومتام 

يكن إسالمه ودينه كامال بل يكون ناقصا وال جيوز للمسلم أن يترك دينه ناقصا كما ال النعمة فإذا مل حيج الرجل مل 
  جيوز أن خيل بالصالة والصوم والزكاة بعد وجوهبا 

  وأما ما ذكروه من أن احلج فرض متقدما وأخره النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه فعنه أجوبة 
وجب احلج وكتبه ومكث النيب صلى اهللا عليه و سلم وعامة أصحابة أحدها أنه ال جيوز ملسلم أن يعتقد أن اهللا أ

مؤخرين له من غري عائق أصال مخس سنني وال سنة واحدة فإن القوم رضوان اهللا عليهم كانوا مسارعني يف اخلريات 
ب وهم السابقون األولون من املهاجرين واألنصار يبادرون إىل فعل الصالة يف أول الوقت طلب الفضل والثوا

  لعلمهم مبا يف املسابقة من األجر فكيف يؤخرون احلج بعد وجوبه من غري عذر أصال 
وتأخريه إن مل يكن حمرما فإنه مكروه أو هو خالف األحسن واألفضل وتأخر عن مقامات السبق ودرجات املقربني 

  فكيف تطبق األمة مع نبيها على ترك األحسن واألفضل لغري عذر أصال 
هم يف تلك السنوات خلق كثري مل حيجوا أفترى أولئك لقوا اهللا عاصني بترك أحد مباين اإلسالم وأيضا فقد مات من

ومل ينبههم النيب صلى اهللا عليه و سلم على ذلك وال قال هلم احذروا تفويته مع أنه من مل حيج خري بني أن ميوت 
  الفتح إمنا يهوديا أو نصرانيا وقد علم بغري ريب أن قبل الفتح مل حيج مسلم وبعد 

حج عتاب ابن أسيد على عادة الكفار وهديهم وامنا حج بعض أهل مكة مث يف السنة الثانية أمر النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم بنفي املشركني عن البيت وبأن ال يطوف بالبيت عار وإمنا حج من املسلمني نفر قليل 

الناس تركوا احلج عاما واحدا ال حيج أحد ما مث إن حج البيت من فروض الكفايات وقد قال ابن عباس لو أن 



نظروه بعده رواه سعيد فكيف يتركون املسلمون احلج بعد وجوبه سنة يف سنة فإن حج الكفار غري مسقط هلذا 
  اإلجياب 

وأما قوهلم إنه فرض سنة مخس أو ست فقد اختلف الناس يف ذلك اختالفا مشهورا فقيل سنة مخس وقيل سنة ست 
وقيل سنة تسع وقيل سنة عشر فاهللا أعلم مىت فرض غري أنه جيب أن يعلم إما أنه فرض متأخر أو وقيل سنة سبع 

  فرض متقدم وكان هناك مانع عام مينع من فعله وإال ملا أطبق املسلمون على تركه وتأخريه 
  اجلواب الثاين أن األشبه واهللا أعلم أنه إمنا فرض متأخر يدل على ذلك وجوه 

وب احلج اليت أمجع املسلمون على داللتها على وجوبه قوله وهللا على الناس حج البيت من أحدها أن آية وج
استطاع إليه سبيال وقد قيل إن هذه االية إمنا نزلت متأخرة سنة تسع أو عشر ويدل على ذلك أهنا يف سياق خماطبة 

آل عمران إمنا نزلت ملا جاء وفد أهل الكتاب وتقرير ملة ابراهيم وتنزيهه من اليهودية والنصرانية وصدر سورة 
جنران إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وناظروه يف أمر عيسى بن مرمي عليه السالم ووفد جنران إمنا قدموا على النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم باخره 

سول اهللا صلى اهللا وأما قوله وأمتوا احلج والعمرة هللا فإنه نزل عام احلديبية سنة ست من اهلجرة ملا صد املشركون ر
عليه و سلم عن إمتام عمرته اليت قد كان أهل هبا وفيها بايع املسلمني بيعة الرضوان وفيها قاضي املشركني على 

الصلح على أن يعتمر من قابل فإمنا يتضمن األمر باإلمتام وليس ذلك مقتض لألمر باالبتداء فإن كل شارع يف احلج 
ورا بإبتدائهما وال يلزم من وجوب إمتام العبادة وجوب ابتدائها كما ال يلزم من والعمرة مأمور بإمتامها وليس مأم

  تأكيد استحباب اإلمتام تأكيد استحباب الشروع 
وأما كون احلج والعمرة من دين ابراهيم عليه السالم فهذا ال شك فيه ومل يزل ذلك قربة وطاعة من أول اإلسالم 

استحبابه وأما وجوبه فال يعلم أنه كان واجبا يف شريعة إبراهيم البتة ومل ومجيع آيات القرآن تدل على حسن ذلك و
  يكن إلبراهيم عليه السالم شريعة جيب فيها على الناس 

  ويوضح ذلك أنه مل يقل أحد أن احلج كان واجبا من أول اإلسالم 
حديث وفد عبد القيس ملا  الوجه الثاين أن أكثر األحاديث الصحيحة يف دعائم اإلسالم ليس فيها ذكر احلج مثل

أمرهم بأمر فصل يعملون به ويدعون إليه من وراءهم ويدخلون به اجلنة أمرهم باإلميان باهللا وحده وفسره هلم أنه 
الصالة والزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من املغنم اخلمس ومعلوم أنه لو كان احلج واجبا مل يضمن هلم اجلنة إال 

  به 
اء من أهل جنر ثائر الرأس الذي قال ال أزيد على هذا وال أنقص منه إمنا ذكر له النيب وكذلك األعرايب الذي ج

  صلى اهللا عليه و سلم الصالة والزكاة والصوم 
  وكذلك الذي أوصاه النيب صلى اهللا عليه و سلم بعمل يدخله اجلنة أمره بالتوحيد والصالة والزكاة وصوم رمضان 

الصيام مع أنه قد ذكر ابن عبد الرب أن قدوم وفد عبد القيس كان سنة تسع وقد تقدمت هذه األحاديث يف أول 
وأظنه ومها ولعله سنة سبع ألهنم قالوا أن بيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر وهذا إمنا يكون قبل فتح مكة وأما 

أن الصواب أنه  ذكر احلج يف حديث ضمام بن ثعلبه يف بعض طرقه وقد تقدم اختالف الناس يف وفود ضمام وبينا
إمنا وفد سنة تسع فيكون احلج إمنا فرض سنة تسع وهذا يطابق نزول االية يف تلك السنة وهذا شبيه باحلق فإن سنة 



مثان وما قبلها كانت مكة يف أيدي الكفار وقد غريوا شرائع احلج وبدلوا دين إبراهيم عليه السالم وال ميكن مسلما 
يفعلونه فكيف يفرض اهللا على عباده املسلمني ماال ميكنهم فعله وإمنا كانت  أن يفعل احلج إال على الوجه الذي

  الشرائع تنزل شيئا فشيئا كلما قدروا وتيسر عليهم أمروا به 
الوجه الثالث أن الناس قد اختلفوا يف وجوبه واألصل عدم وجوبه يف الزمان الذي اختلفوا فيه حىت جيتمعوا عليه 

إمنا تأولوا عليه اية من القران أكثر الناس خيالفوهنم يف تأويلها وليس هناك نقل صحيح  السيما والذين ذكروا وجوبه
  عن من يوثق به أنه واجب سنة مخس أو سنة ست 

اجلواب الثالث أنه وإن كان فرض متقدما لكن كانت هناك عوائق متنع من فعله بل من صحته بالكلية سواء كان 
احلج قبل حجة الوداع كان يقع يف غري حينه ألن أهل اجلاهلية كانوا ينسئون واجبا أو غري واجب أظهرها منعا أن 

النسيء الذي ذكره اهللا يف القران حيث يقول إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما 
يهدي القوم الكفرين وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا زين هلم سوء أعماهلم واهللا ال 

  فكان حجهم قبل حجة الوداع يف تلك السنني يقع يف غري ذي احلجة 
روى أمحد بإسناده عن جماهد يف قوله إمنا النسيء زيادة يف الكفر قال حجوا يف ذي احلجة عامني مث حجوا يف احملرم 

  افقت عامني مث حجوا يف صفر عامني فكانوا حيجون يف كل سنة يف كل شهر عامني حىت و
حجة أيب بكر االخر من العامني يف ذي القعدة قبل حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم بسنة مث حج النيب صلى اهللا 

عليه و سلم من قابل يف ذي احلجة فلذلك حني يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
  خلق السموات واألرض 

ن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله تعاىل إمنا النسيء زيادة يف الكفر قال فرض اهللا وروى عبد الرازق عن معمر ع
احلج يف ذي احلجة وكان املشركون يسمون األشهر ذا احلجة واحملرم وصفر وربيع وربيع ومجادي ومجادي ورجب 

م فال يذكرونه وشعبان ورمضان وشوال وذا القعدة وذا احلجة مث حيجون فيه مرة أخرى مث يسكتون عن احملر
  فيسمون أحسبه 

قال احملرم صفر مث يسمون رجب مجادى االخرة مث يسمون شعبان رمضان ورمضان شوال مث يسمون ذا القعدة 
شواال مث يسمون ذا احلجة ذا القعدة مث يسمون احملرم ذا احلجة مث عادوا ملثل هذه القصة قال فكانوا حيجون يف كل 

ر األخر من العامني يف ذي القعدة مث حج النيب صلى اهللا عليه و سلم حجته اليت شهر عامني حىت وافق حجة أيب بك
حج فوافق ذلك ذا احلجة فلذلك يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 

  اهللا السموات واألرض 
  ن ينقص من السنة شهرا وكذلك يف رواية أخرى عن جماهد قال هذا يف شأن النسيء ألنه كا

  وروى سفيان بن عمرو عن طاوس قال الشهر الذي نزع اهللا من الشيطان احملرم 

وروى أبو يعلى املوصلي عن إبراهيم يف قوله تعاىل إمنا النسيء زيادة يف الكفر قال النسيء احملرم وروى أمحد عن أيب 
الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما االية قال كان وائل يف قوله عز و جل إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به 

  رجل ينسأ النسيء من كنانة وكان جيعل احملرم صفر يستحل فيه الغنائم فنزلت إمنا النسيء زيادة يف الكفر 
  وهذا مما أمجع عليه أهل العلم باألخبار والتفسري واحلديث ويف ذلك 



  هرا واليت بعدها نزل قوله إن عدة الشهور عند اهللا إثنا عشر ش
وعن أيب بكرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب يف حجته فقال أال إن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق اهللا 

السموات واألرض السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثالثة متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مضر 
  تفق عليه الذي بني مجادى وشعبان وذكر احلديث م

وإذا كان احلج قبل حجة الوداع يف تلك السنني باطال واقعا يف غري ميقاته امتنع أن يؤدي فرض اهللا سبحانه قبل 
تلك السنة وعلم أن حجة عتاب بن أسيد وحجة أيب بكر إمنا كانتا إقامة للموسم الذي جيتمع فيه وفود العرب 

الطواف عراة تأسيسا وتوطئة للحجة اليت أكمل اهللا هبا الدين  والناس لينبذ العهود وينفي املشركون ومينعون من
  وأمت هبا النعمة وأدى هبا فرض اهللا وأقيمت فيها مناسك إبراهيم عليه السالم 

وال جيوز أن يقال فقد كان ميكن املسلم أن حيج يف غري وقت حج املشركني أما قبل الفتح فلو فعل ذلك أحد ألريق 
كذلك بعد الفتح ألن القوم حديثوا عهد جلاهلية ويف استعطافهم تأليف قلوهبم وتبليغ دمه وملنه من ذلك وصد و

  الرسالة يف املوسم ما فيه 
والذي يبني ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد اعتمر عمرة احلديبية مث عمرة القضية من العام املقبل مث عمرة 

ملسلمني فقد كان ميكنه أن حيج بدل العمرة فإنه أكمل وأفضل أن اجلعرانة من العام الذي يليه ومعه خلق كثري من ا
جيعل بدل هذه العمرة حجة أو يأمر أحدا من أصحابه بذلك ولو أهنا حجة مستحبة كما أن العمرة مستحبة فلما مل 

  يفعل علم تعذر احلج الذي أذن اهللا الختصاصه بوقت دون العمرة 
املسلمني باملشركني وطوافهم بالبيت عراة واستالمهم األوثان يف حجهم وقد ذكروا ايضا من مجلة أعذاره إختالط 

وإهالهلم بالشرك حيث يقولون لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكة وما ملك وإفاضتهم من عرفات قبل 
 غروب الشمس ومن مجع بعد طلوعها ووقوف احلمس عشية عرفة مبزدلفة إىل غري ذلك من املنكرات اليت ال ميكن

  احلج معها ومل ميكن تغيريها بعد الفتح إال يف سنة أيب بكر حج من العام املقبل ملا زالت 
  ومن األعذار ايضا اشتغاله بأمر اجلهاد وغلبة الكفار على أكثر األرض 

بعض واحلاجة واخلوف على نفسه وعلى املدينة من الكفار واملنافقني وأن اهللا أعلمه أنه ال بد أن حيج قبل املوت ويف 
  هذه األمور نظر وإن صحت فهي عذر يف خصوصه ليست عذرا جلميع املسلمني 

وأما قوهلم وجوب احلج مطلقا قلنا األمر املطلق عندنا يوجب فعل املأمور به على الفور ولو مل يكن األمر املطلق 
  األمر به مقيدا يقتضي ذلك فقد بينا من جهة السنة وغريها ما يقتضي وجوب املبادرة إىل فعل احلج فيكون 

وايضا فإن تأخري احلج تفويت ألنه ال يتمكن من فعله إال يف وقت واحد فيصري كالعبادة املؤقتة من بعض الوجوه 
وإمنا مل يكن فعله بعد ذلك قضاء ألن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها احملدود شرعا حدا يعم املكلفني 

ري وجوب التقدمي وال جواز التأخري بدليل أن النائم والناسي واحلائض واحلج ليس كذلك وكونه قضاء أو أداء يغ
واملسافر يأتون بالعبادة بعد خروج الوقت العام احملدود فيكون قضاء مع جواز التأخري أو وجوبه واملزكى جيب عليه 

ن أو أخر قضاء أداء الزكاة عقيب احلول ولو أخرها مل يكن قضاء وكذلك القاضي شهر رمضان لو أخر إىل عام ثا
احلج إىل عام ثان مل يقل له قضاء القضاء وكذلك من غلب على ظنه تضايق الصالة أو احلج يف وقته فأخره وأخلف 

ظنه أمث بذلك وال يكون ما يفعله قضاء وكذلك لو صرح بوجوب الفعل على الفور أو أقام عليه دليل وأخره إىل 
  ب الوقت الثاين مل يكن قضاء فاحلج من هذا البا



  فصل

  امليت حيج عنه وليه وكذلك املعضوب كما يف احلديث فإن حج غري الويل 
فإن حج عن امليت أجنيب بدون إذن الوارث ففيه وجهان أحدمها يصح إختاره ابن عقيل والثاين ال يصح قاله أبو 

  اخلطاب يف خالفه 
  ل بدون إذنه لكن إن حج وأهدى له ثوابه فأما احلي فال جيوز أن حيج عنه الفرض إال بإذنه وكذلك ال حيج عنه النف

فأما امليت فيفعل عنه الفرض بدون إذنه وأما النفل إذا فعله عنه وارث أو أجنيب فهل يقع احلج عن احملجوج عنه 
حبيث يكون اإلحرام عنه أو يكون احلج عن احلاج ويكون الثواب للميت ففيه وجهان أحدمها ال ينعقد عن امليت 

  بإذنه قال القاضي وابن عقيل يف موضع حج غري واجب إال 
والثاين يقع عن احملجوج عنه قاله القاضي يف موضع اخر وابن عقيل فعلى هذا إذا خالف النائب ما أمر به وكان عن 

  حي مل يقع عنه بل يقع عن نفسه وإن كان عن ميت 

  فصل 
إحدى الروايتني وقال يف رواية ابن القاسم وإذا مات وعليه دين آلدمي ودين هللا تعاىل مثل الزكاة واحلج حتاصا يف 

  إذا مات وعليه دين وزكاة حتاص الغرماء من الزكاة نصفني وهذا اختيار أكثر أصحابنا 
والثانية يقدم دين اآلدمي قال عبد اهللا يف املناسك سألت أيب عن رجل مات وترك الفي درهم وعليه دين ألف درهم 

دأ بالدين فيقضي واحلج والزكاة فيهما اختالف من الناس من يقول إن مل يوص ومل حيج وعليه زكاة فرط فيها قال يب
  فهو مرياث وإن أوصى فهو من ثلثه وحنن نقول حيج عنه ويزكي من مجيع املال وما بقي فهو مرياث 

  واحلج والزكاة سواء فيما ذكره ونقله عنه أبو جعفر اجلرجرائي فقال 

يكن حج فمن مجيع املال وكذلك مجيع ما يلزمه من الزكاة وغريه والزكاة أشد سألته عن الرجل حيج عنه قال إذا مل 
قال القاضي مل يرد أن تقدم على احلج أو تقضي دونه وإمنا أراد أهنا أوكد لتعلق حق اهللا تعاىل هبا وحق الفقري واحلج 

  يتعلق به حق اهللا فقط 

  فصل

كان متربعا حيج مبال نفسه جاز أن حيج عن كل أحد ويف مثل  وال خيلو إما أن حيج عن غريه متربعا أو حيج مبال فإن
ذلك جاء حديث اخلثعمية واخلثعمي وأيب رزين وحديث اجلهنية واملرأة األخرى وغريهم لكن األفضل أن يبدأ باحلج 

بن  عن أقاربه ويبدأ منهم بأبويه ويبدأ باألم إال أن يكون احلج قد وجب على األب فيبدأ به قال يف رواية أمحد
  احلسن ويوسف بن موسى إذا أراد الرجل احلج عن أبويه يبدأ باألم إال أن يكون األب قد وجب عليه 

وأما إن حج عن غريه مبال ذلك الرجل فقال يف رواية حنبل ال يعجبين أن يأخذ دراهم فيحج هبا إال أن يكون 
  متربعا حبج عن أبيه أو ابنه أو أخيه 
  لرجل يعطى للحج عن ميت قال ال ال يأخذ وسئل يف رواية اجلرجرائي عن ا



  وقال عبد اهللا سألت أيب رجل حج ويأخذ كل سنة حجة قال ال يعجبين هذا 
وقال سألت أيب عن رجل حيب احلج ترى له أن حيج عن الناس فقال ال يعجبين أن حيج عن الناس إال أن يبتدي 

  فقيل له حج فال بأس به 
  وده احلج فد رخص فيه ملن ابتدء إذا كان مقص

وإن حج عن ميت وارث فقال يف رواية أيب احلارث وقد سئل حيج الرجل عن أبيه وعن أمه فقال إن حج من مال 
  نفسه متربعا وإن كان من مال امليت فال حيج وارث عن وارث كأنه يرى أهنا وصية لوارث 

  فصل 
ادر يف إحدى الروايتني نص عليها يف رواية وجتوز اإلستنابة يف حج التطوع يف احلياة وبعد املوت من املعضوب والق

األثرم وقد سئل عن الصحيح هل له أن يعطي من حيج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك فقال إمنا جاء احلديث يف 
  الذي ال يستطيع ولكن إذا أحج الصحيح عنه فارجوا أن ال يضره 

  تق عنه ويصام النذر إال الصالة وقال يف رواية ابن منصور يتصدق عن امليت وحيج عنه ويسقى عنه ويع
واألخرى ال جتوز االستنابة إال يف الفرض قال يف رواية اجلرجاين وقال سألته عن من قد حج الفريضة يعطي دراهم 

  حيج عنه فقال ليس يكون له ليس عليه شيء رأى أنه ليس له أن حيج عنه بعد الفريضة 

عل احلج ألنه قال ليس له أن حيج بعد الفريضة وجعل العلة أنه وقال القاضي وظاهر هذا أنه ال تصح النيابة يف ف
  ليس عليه سواء كان قادر أو عاجزا وسواء فيه اإلستنابة يف احلياة وبعد املوت 

وجعل أبو اخلطاب وكثري من أصحابنا هذا فيمن يقدر أن حيج بنفسه فأما العاجز فتجوز إستنابته بال تردد ولو كان 
ريض واحملبوس فهو كاملعضوب يف النفل ألن النفل مشروع يف كل عام وهو عاجز عنه يف عجزه مرجو الزوال كامل

  هذا العام فهو كاملعضوب الذي عجز عن الفرض يف مجيع العمر وهذا فيمن أحرم عن ذلك ولىب عنه 
  فأما إن حج عن نفسه مث أهدى ثواهبا للميت فهذا جيوز عندنا قوال واحدا ملا تقدم 

  فصل

ب رجال يف احلج أو ناب عنه يف فرضه فإن احلج يقع عن احملجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه سواء وإذا استنا
كان من جهة املنوب مال أو مل يكن ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم شبه احلج بالدين وجعل فعله عن العاجز وامليت 

ية حجي عنه وكذلك قال لغري واحد حج كقضاء الدين عنه وقال أليب رزين حج عن أبيك واعتمر وقال للخثعم
  عنه 

والشيء إذا فعل عن الغري كان الفاعل مبنزلة الوكيل والنائب ويكون العمل مستحقا للمعمول عنه وهلذا لو وجب 
على اإلنسان عمل يف عقد أجارة فعمله عنه عامل كان العمل لألجري ال للعامل وألنه ينوي اإلحرام عنه ويليب عنه 

لمحجوج عنه إال ثواب النفقة كان مبنزلة من أعطى غريه ماال حيج عن نفسه أو جياهد الكفار فلم جيز ولو مل يكن ل
  أن يليب عنه 

  فصل 
وجيوز حج الرجل عن املرأة وكذلك جيوز حج املرأة عن الرجل قال يف رواية ابن منصور حيج الرجل عن الرجل 



  حلديث اخلثعمية واملرأة عن املرأة واملرأة عن الرجل وعليه أصحابنا 
وقال يف رواية أيب داود وقد سئل حيج عن أمه قال نعم يقضي عنها دينا عليها قيل له فينفق من ماله وينوي عنها 

  قال جائز قيل له فاملرأة حتج عن الرجل قال نعم إذا كانت حمتاجه 

  فصل

لى وجه التقرب مثل األذان واإلمامة وال جيوز اإلستيجار على احلج وغريه من األعمال اليت ال جيوز أن تفعل إال ع
  وتعليم القران واحلديث والفقه يف إحدى الروايتني 

  فأما أن يأخذ نفقة حيج هبا فيجوز هذه طريقة القاضي وأصحابه ومن بعدهم 
وقال ابن أيب موسى يف اإلجارة على احلج روايتان كره أمحد رضي اهللا عنه يف إحدامها أن يأخذ دراهم فيحج هبا عن 

  ريه قال إال أن يكون متربعا باحلج عن أبيه أو عن أخيه أو عن أمه وأجاز ذلك يف موضع اخر غ
  وعلى هذا يكره األخذ نفقة وأجرة مع اجلواز وجتب على الكفاية وإمنا تكون الروايتان يف الكراهة فقط 

  وأجاز أبو اسحق بن شاقال االستئجار على احلج وما خيتص نفعه مما 

الكفاية دون ما يعم فقال ال جيوز أن يؤخذ على اخلري أجر وجيوز أن يؤخذ على احلج عن الغري ليس بواجب على 
أجر ألن أفعال اخلري على ضربني ما كان فرضا على العامة وغريهم مثل األذان والصالة وما أشبه ذلك ال جيوز أن 

مسجد جيوز أن يأخذ عليه األجرة ألنه يؤخذ عليه أجر وما انفرد به من حج عنه فهو جائز مثل فعل البناء لبناء 
  ليس بواجب على الذي يبين بناء املسجد 

فأما املنصوص عن أمحد فقال يف رواية أيب طالب والذي حيج عن الناس باألجر ليس عندنا فيه شيء وما مسعنا أن 
  أحدا استأجر من حج عن ميت 

الرجل عن والديه حيج عنهما فقال أمحد حنن نكره وقال يف رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان أكره أن يستأجر 
  هذا إال أن يعينه فقد 

نص على كراهة األجرة ومل يكره النفقة وقد نص يف مواضع كثرية على من يأخذ ماال حيج به عن ميت وهل يكون 
  له الفاضل أو ال يكون 

 وقد سأله عمن يكرى نفسه للحج وحيج وأما الرواية اليت أخذ القاضي منها جواز االستيجار فقال يف رواية عبد اهللا
قال ال بأس وقال يف رواية الكوسج يكرى نفسه وحيج إال أن هذا إمنا أراد به أن يكرى نفسه للخدمة والعمل وهلذا 

  قال يكرى نفسه وحيج ويف مثل هذا جاءت السنة 
عا حبج عن أبيه عن أمه عن أخته وقال يف رواية حنبل ال يعجبين أن يأخذ دراهم فيحج هبا إال أن يكون الرجل مترب

  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم للذي 

سأله إن أيب شيخ كبري ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم والذي يأخذ دراهم احلج ال ميشي وال 
  ارا يقتر وال يسرف إمنا احلج عمن كان له زاد وراحلة وينفق وال يسرف وال يقتر إذا كان ورثته صغ

  وقال يف رواية اجلرجرائي وقال يف املعضوب حيج عنه وليه 
ووجه ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أذن أن حيج عن املعضوب وامليت من يتربع باحلج عنهم أوجب 



  قضاء دينهم وبراءة ذمتهم وايضا فإن أخذه الدراهم حيج هبا 
دعة مل يكن على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وال على عهد وإمنا كرهت اإلجارة ملا ذكره أمحد من أن ذلك ب

السلف وقد كان فيهم من حيتاج إىل احلج عنه ومل يستأجر أحد أحدا حيج عن امليت ولو كان ذلك جائزا حسنا ملا 
نؤته  أغفلوه وألن اهللا تعاىل يقول يف كتابه من كان يريد حرث األخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا

  منها وماله يف األخرة من نصيب واألجري إمنا يريد هبذه العبادة حرث الدنيا وقال تعاىل 

من كان يريد احليوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعملهم فيها وهم فيها ال يبخسون وقال من كان يريد العاجلة عجلنا 
عمله الصاحل الذي قد قيل فيه من حج فلم يرفث  له فيها ما نشاء ملن نريد وألن ذلك أكل للدنيا بالدين ألنه يبيع

ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويشتري به مثنا قليال وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملن إستؤجر 
بدراهم يغزو هبا ليس لك من دنياك وآخرتك إال هذا وهذا ألن اإلجارة معاوضة على املنفعة ميلك هبا املستأجر 

  كما ميلك املشتري األعيان املبيعة املنفعة 

  فاألجري للحج يبيع إحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ورميه ملن إستأجره باألجر الذي أخذه 
  وألن أخذ العوض يبطل القربة املقصودة كمن أعتق عبده على مال يأخذه منه ال جيزؤه عن الكفارة 

الستيجار عليه كغريه من القرب وهذا ألن دخلوه يف وألن احلج عمل من شرطة أن يكون قربة لفاعلة فال جيوز ا
عقد اإلجارة خيرجه عن أن يكون قربة ألنه قد وقع مستحقا للمستأجر وإمنا كان من شرطه أن يقع قربة ألن اهللا 

تعاىل أوجب على العبد أن يعمل مناسكه كلها هللا ويعبده بذلك فلو أنه عملها بعوض من الناس مل جتزه أمجاعا كمن 
أو صلى بالكرا فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل اهللا تعاىل عمل غريه قائما مقام عمله بنفسه وسادا مسده رمحة صام 

ولطفا فال بد أن يكون مثله ليحصل به مقصوده ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم شبهه بالدين يف الذمة وإمنا تربأ ذمة 
ذا العامل عنه إمنا يعمل للدنيا وألجل العوض الذي أخذه املدين إذا قضى عنه الدين من جنس ما عليه فإذا كان ه

مل يكن حجه عبادة هللا وحده فال يكون من جنس ما كان على األول وإمنا تقع النيابة احملضة ممن غرضه نفع أخيه 
   املسلم لرحم بينهما أو صداقة أو غري ذلك وله قصد يف أن حيج بيت اهللا فيكون حجه هللا فيقام مقام حج املستنب

  واجلعالة مبنزلة اإلجارة إال أهنا ليست الزمة وال يستحق اجلعل حىت يعمل 

وأما احلج بالنفقة فإمنا كرهه أمحد مرة ألنه قد يكون قصده اإلنفاق على نفسه مدة احلج فال يكون حجة هللا كما أن 
ال شيء لنفسه فيبقى األجري قصده ملك األجرة وإن كانت شيئا مقدرا مثل وصية وحنوها فقد يكون قصده استفض

  عامال ألجل الدنيا 
  ووجه جواز ذلك أن احلج واجب على املستطيع مباله فال بد أن خيرج هذا املال يف احلج 

  فصل 
وإن قلنا جيوز االستئجار على احلج فاستؤجر رجل فإنه يعترب له شروط اإلجارة من معرفة األجرة وعقد االجارة 

اء وجيب العمل يف ذمته فلو أحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة كان من ومتلك األجرة بالعقد فيتصرف مبا ش
ضمانه وإن مات إنفسخت اإلجارة واستحق من األجرة بقدر ما قطع من الطريق ويتمم احلج من حيث بلغ ذكره 

  القاضي وما لزمه من الدماء فهو عليه ألن احلج مستحق عليه 
هذا اجلعل فهذا عقد جائز ال ميلك به العوض إال بعد الفراغ من  وإن أخذها جعالة بأن يقال له إن حججت فلك



  العمل وال جيب يف ذمته شيء وإن عاقه عائق عن متام احلج مل يكن له شيء وال عليه شيء 
قال أمحد يف رواية حممد بن موسى إذا أخذ حجة عشرين دينارا فلما بلغ الكوفة مرض فرجع فإنه يرد عليهم مجيع 

سب منه ما أنفق فإن تلف منه أو ضل الطريق فهذا يضمن ذلك وهذا إمنا يكون إذا كانت جعالة ما أخذ وال حيت
ألنه مل يوجب عليه إمتام احلج وال إحتسب له مبا أنفق وجعل التالف من ضمانه وهذه أحكام االجعال وإن أخذها 

  نفقة سواء قلنا تصح اإلجارة أوال تصح فإنه يكون مبنزلة الوكيل 
  ض كالنائب يف القضاء واألعمال العامة ويكون ما يأخذه والنائب احمل

مبنزلة الرزق الذي يرزقه األئمة والقضاة واملؤذنون فلو تلف أو ضل الطريق أو مات أو مرض مل يكن عليه ضمان 
 ما أنفق ولو تلف بغري تفريط منه مل يضمن ومل يكن عليه إمتام بقية العمل وحيسب للمستنيب مبا عمله وعلى هذا

  أكثر نصوصه 
قال يف رواية ابن منصور يف رجل أعطى دراهم حيج هبا عن إنسان فمات يف بعض الطريق فليس عليه شيء مما أنفق 

  وحيجوا بالباقي من حيث بلغ هذا امليت 
وقال يف رواية أمحد بن احلسني إذا دفع إىل رجل ماال حيج به عن رجل فضاع منه يف بعض الطريق فال غرم عليه قيل 

  فيجزى عن  له

  املوصى حجته قال ما أدري أخربك أرجو إن شاء اهللا وكذلك نقل امليموين 
وإذا مل يقدر له النفقة فإنه ينفق باملعروف ويرد ما فضل قال أمحد الذي يأخذ دراهم حيج ال ميشي وال يقتر وال 

  يسرف إذا كان ورثته صغارا 
ال يناهد أحدا إال بقدر ما ال يكون مسرفا وال يدعو إىل وقال يف رجل أخذ حجة عن ميت ففضل معه فضلة يردها و

طعامه وال يتفضل مث قال إما إذا أعطي ألف درهم أو كذا وكذا فقيل له حج هبذا فله أن يتوسع فيها وإن فضل 
  شيء فهو له 

  وإذا قال امليت حجوا عين حجة بألف فدفعوها إىل رجل فله أن يتوسع فيها وما فضل فهو له 
قة أمانة بيده له أن ينفق منها باملعروف وإمنا تقدر بأمر امليت أو املستنيب احلي أو بتقدير الورثة إذا كانوا وهذه النف

كبارا فإن كان فيهم يتيم فليس هلم أن يقولوا ما فضل فهو لك وليس له أن يتوسع بإذهنم وغري إذهنم إذا كان يف 
  الورثة صغارا إال أن يتربع الكبار بشيء من حصتهم 

  وال ميلك الفاضل إال بعد احلج فليس له أن يتصرف فيه قبل ذلك 

قال يف رواية أيب طالب إذا قال حجوا عين بألف فما فضل من األلف رده على احلج ولو قال حجوا عين حجة 
بألف فما فضل فهو للذي حيج وإذا قال حجوا عين حجة فما فضل مما دفع إليه رد إىل الورثة وإذا دفع إىل الرجل 

حجة فقال ما فضل لك فأخذها الرجل فاشترى هبا متاعا يتجر به قال ال جيوز له قد خالف إمنا قال له امض فما 
  فضل فهو لك مل يقل أجتر قبل 

  وهل هلذا الذي قدر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن ميشي 

  فصل



نفسه فهو جائز بل لو أنفق عليه غريه فأما األجري الذي يكرى نفسه خلدمة اجلمال أو الركاب وحنو ذلك وحيج عن 
متربعا وحج عن نفسه أجزأه قال يف رواية عبد اهللا والكوسج فيمن يكرى نفسه وحيج ال بأس وقال حرب سألت 

أمحد قلت رجل استأجر رجال ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه قال أرجو أن جيزءه قلت إذا كان أجريا قال نعم 
جل فيكفيه نفقته وما حيتاج إليه أترجو أن جيزيء عنه قال نعم جيزيء عنه وهو مبنزلة وسألته قلت الرجل حيج مع الر

  من يكرى دوابه يف هذا الوجه أو يتجر فيه 
فإنه حج واعتاض عن منفعة أخرى غري احلج بل إن كان إمنا يكرى نفسه ليحج بذلك العوض فهو احملسنني عن أيب 

الوجه وكان ناس يقولون ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا  أمامة التميمي قال كنت رجال أكرى يف هذا
عبد الرمحن إين رجل أكرى يف هذا الوجه وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج فقال ابن عمر أليس حترم وتليب 

وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي اجلمار قال قلت بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إىل النيب صلى اهللا 
سلم فسأله عن مثل ما سألتين عنه فسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم جيبه حىت نزلت هذه  عليه و

االية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فأرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقرأ عليه هذه االية 
  وقال لك حج رواه أمحد وأبو داود 

ن عباس إين رجل أكرى وإن ناسا يزعمون يقولون إمنا أنت خادم إمنا أنت أجري قال وعن أيب السليل قال قلت الب
  بلة لك حج حسن مجيل إذا اتقيت اهللا وأديت األمانة وأحسنت الصحابة رواه حرب 

  فصل 
 ما لزم النائب من الدماء بفعل حمظور مثل الوطء وقتل الصيد وحنو ذلك فهو يف ماله نص عليه ألنه مل يؤذن له يف

  ذلك وإمنا هو من جنايته فهو كما لو أتلف نفسا أو ماال وكذلك ما وجب لترك واجب 
وأما دم التمتع والقران إذا أذن له فيهما على املستنيب وإال فعليه ودم اإلحصار على املستنيب ألنه للتخلص من 

  السفر فهو كنفقة الرجوع هذا هو الذي ذكره 
  دم اإلحصار هل هو من مال األجري أو من مال املستأجر على وجهني  وقال ابن أيب موسى اختلف أصحابنا يف

  وإن أفسد احلج أو فوته بتفريطه كان عليه رد ما أخذ ألنه مل جيز عن املستنيب بتفريطه والقضاء عليه يف ماله 

  فصل

وك أقرب منها فنفقة وما أنفق زيادة على القدر املعتاد أو على ماال بد منه فهو يف ماله فإذا سلك طريقا ميكنه سل
تفاوت ما بيت الطريقني يف ماله وكذلك إن تعجل إىل مكة عجلة ميكنه تركها وإن أقام بعد احلج وبعد إمكان 

  الرجوع أكثر من مدة القصر أنفق من مال نفسه 
طنها فإن وأما إذا مل ميكنه الرجوع فإنه ينفق من مال املستنيب وله نفقة الرجوع وإن أقام مبكة سنني ما مل يستو

  استوطنها مل يكن له نفقة الرجوع 
وإن مرض يف الطريق فله نفقة رجوعه ألنه ال بد منه وقد حصل بغري تفريطه وإن قال خفت أن أمرض فرجعت 

  فقال عليه الضمان ألنه متوهم 
عليه على غريه ولو أذن له يف لنفقة يف مجيع ذلك جاز إذا كان املال للمستنيب وإن شرط أحدمها أن الدماء الواجبة 

  مل جيز 



إذا أمر باحلج فتمتع أو قرن جاز ذلك ووقع عن اآلمر والدم على النائب قال أمحد يف رواية أيب طالب إذا حج 
  الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما مسعت أحدا يقول يتمتع عن نفسه 

ذلك إن دخل قارنا فإن أحرم من وإذا قالوا له حج ودخل بعمرة فإن العمرة للذي حيج عنه والدم عليه يف ماله وك
مكة جاز له ألن العمرة ملن حج عنه ولو دخل بعمرة لنفسه وأراد أن حيج عن غريه خرج إىل امليقات فأحرم عنه 

وقال يف رواية حنبل إذا قرن أو متتع فالدم يف ماله واحلج والعمرة عن صاحب املال وذلك ألن املتمتع والقارن أتيا 
  من حجة منفردة ليس بعدها عمرة بال تردد  حبجة وعمرة وذلك أفضل

وإن دخل بعمرة عن نفسه مث أراد أن حيج عن غريه فعليه أن خيرج إىل ميقاته فيحرم منه على ما نص ألن املستنيب 
  قد وجب عليه اإلحرام من امليقات فال بد أن يقضي عنه ذلك وال جيوز له أن حيرم عنه من دون امليقات 

سعيد وسأله عن الرجل حيج عن غريه هل يعتمر قبل احلج فقال بنبغي له أن ينتهي إىل ما أمر وقد نقل عنه علي بن 
  فإن مل يكن أمر أن يعتمر 

  إعتمر عن نفسه فإذا حل من عمرته حج عن امليت 
  وظاهر هذا أنه حيج من مكة وفيه نظر وليس له أن حيرم عنه من مكة فإن خالف وفعل ففيه وجهان 

ترك ميقاته وعليه من النفقة بقدر ما تركه بني امليقات ومكة ألنه أخل مبا جيربه دم فلم تسقط نفقته أحدمها عليه دم ل
  كما لو جتاوز امليقات غري حمرم 

  والثاين ال يقع فعله عن األمر ويرد مجيع النفقة ألنه خمالف له 
  وإن أمره بأن حيج ويعتمر بعد احلج فتمتع أو قرن 

قع عن اآلمر وهل يرد نصف النفقة على وجهني وإن أفرد احلج وقع احلج عن املستنيب وإن أمره بالتمتع فقرن و
  ورد نصف النفقة لتفويت العمرة من امليقات فإن اعتمر بعد احلج 

وإن أمره بالقران فأفراد احلج أو متتع وقع النسكان عن اآلمر ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي 
   تركه من امليقات

  وإن أمره باحلج والعمرة ففعل أحدمها فقط رد من النفقة بقدر ما ترك ووقع ما فعله عن املستنيب 

  مسألة وال يصح احلج من كافر وال جمنون

  أما الكافر فإن اهللا سبحانه وتعاىل قال إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا 
  أن ينادي يف املوسم ال حيجن بعد العام مشرك وأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وألن احلج عبادة والكافر ال تصح منه العبادات وألنه خمصوص باحلرم والكافر ممنوع من دخول احلرم 
  وإذا ارتد بعد اإلحرام بطل إحرامه ألن الردة تبطل مجيع العبادات من الطهارة والصالة والصوم واإلعتكاف 

  وأما اجملنون فقسمان 
حدمها اجلنون املطبق مثل املعتوه وحنوه فهذا ال يصح حجه عند أكثر أصحابنا وقال أبو بكر فان حج بالصيب أو أ

العبد أو األعرايب أو املعتوه أو اجملنون مل جتزهم عن حجة اإلسالم وأجزأت الصيب والعبد واألعرايب واملعتوه إن ماتوا 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يفعل وقوف عرفة وهو صحيح قبل البلوغ وإن بلغوا فعليهم احلج كما قال رس

  مل جيزه إال 



  الصيب فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وله حج وألمه ولك أجر 
  فهذا الكالم يقتضي صحة حجة املعتوه ألن أكثر ما فيه أنه مسلوب العقل وذلك ال مينع صحة حجة كالصيب 

صح منه شيء من العبادات وإمنا هو مبنزلة البهيمة والفرق بينه وبني الصيب الصغري أن ووجه املشهور أن اجملنون ال ي
هذا له عمل وحركة بنفسه من غري عقل وال متييز فأشبه البهيمة وعكسه الصيب فإن غريه هو الذي يعمل به فجاز 

ام خبالف الصيب وألن الصيب ملا عدم أن حيرم به وألن اإلحرام إمنا يعقده وليه ووليه ال يقدر أن جينبه حمظورات اإلحر
  كمال العقل عدم ما حيتاج إىل العقل فعدمه يف حقه ليس نقصا واجملنون سلب العقل مع وجود ما حيتاج إىل العقل 

الثاين أ جين بعد احرامه فهذا إن كان صرعا وخنقا مل يبطل احرامه ألن هذا مبنزلة الغشي واإلغماء ألنه يبطل احلركة 
هذه احلال مبنزلة املغمى عليه فال يصح منه أركان احلج األربعة من اإلحرام والطواف والسعي والوقوف لكن هو يف 

فأما املبيت باملزدلفة ورمي اجلمار فيصح يف هذه احلال قاله القاضي وابن عقيل وإن كان جنونا حمضا ال يبطل 
  طل فلو قتل بعد ذلك صيدا ضمنه احلركة فهل يبطل إحرامه على وجهني ذكرمها ابن عقيل أحدمها ال يب

  مسألة ويصح من العبد والصيب وال جيزئهما

  يف هذا الكالم فصالن 
  أحدمها أن العبد يصح حجة وال جيزؤه عن حجة االسالم 

  فإن أعتق فعليه حجة أخرى وإن مات أجزأت عنه تلك احلجة وكانت حجة اإلسالم يف حقه وإن مل تكن واجبة 
مد بن كعب القرضي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين أريد أن أجدد يف وكذلك الصيب ملا روى حم

صدور املؤمنني أميا صيب حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه احلج وأميا رجل مملوك حج به أهله فمات 
  أجزأت عنه فإن أعتق فعليه احلج رواه سعيد وأبو داود يف مراسيله واحتج به أمحد 

ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أمسعوين ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أميا مملوك حج به أهله فمات قبل أن  وعن
يعتق فقد قضى حجه وإن أعتق قبل أن ميوت فليحج وأميا غالم حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه 

  وإن بلغ فليحج رواه الشافعي 

فاقا وهذا جممع عليه وألنه يصح منه احلج ألنه من أهل العبادات وال جيزؤه واملرسل إذا عمل به الصحابة حجة و
  ألن فعله قبل أن يصري من أهل وجوبه 

فإن عتق العبد أو بلغ الصيب ومها حمرمان باحلج بعد الوقوف وخروج وقته مل جيزمها ذلك احلج عن حجة اإلسالم 
  ه فال جيزيء عن واجب اإلسالم ألن الوقوف ال ميكن إعادته وما فعل منه وقع قبل وجوب

  وإن عتق وبلغ قبل الوقوف أو يف أثناء الوقوف أو بعد إفاضتهما من عرفة 
فرجعا إليها وأدركا الوقوف هبا قبل طلوع الفجر ليلة النحر أجزأهتما تلك احلجة عن حجة اإلسالم هذا هو 

  املنصوص عنه يف غري موضع وعليه 

  أصحابه وعنه 
رواه بإسناده عن ابن عباس قال إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك احلجة وإذا عتق جبمع مل ملا احتج به أمحد و

جتزيء عنه وعن احلسن وعطاء قاال إذا عتق العبد بعدما يفيض عن عرفات أو جبمع وحاضت اجلارية واحتلم الغالم 



م يف السلف خمالف قال أمحد ما فرجعوا إىل عرفة قبل طلوع الفجر فقد أجزأت عنهم حجة اإلسالم وال يعرف هل
  أعلم أحدا قال ال جتزؤه إال هؤالء 

  وألنه أتى بأركان احلج وواجباته من اإلحرام والوقوف والطواف وغريه بعد الوجوب فوجب أن جيزءه 

وإمنا أحرم قبل الوجوب واإلحرام فرض مستصحب يف مجيع النسك فتقدمه على وقت وجوبه ال يضر كما لو تطهر 
  لصالة مث بلغ فصلى بتلك الطهارة فرضا بل أوىل الصيب ل

وهذا ألن ما فعله قبل البلوغ أسوأ أحواله أن يكون وجوده كعدمه وهو مل حيرم حىت بلغ وهو بعرفات فأحرم حينئذ 
أجزأه باإلمجاع فكذلك إذا بلغ وهو حمرم جيب أن جيزءه ما يأيت به من اإلحرام بعد ذلك ويكون ما مضى كأن مل 

  يفعل 
من أصحابنا من قال يكون إحراما مراعا فإذا أدرك الوقوف بالغا تبينا أنه وقع فرضا وإال فال كما جيوز إهبامه و

وتعليقه ويكون مراعا إن أدرك عرفة كان حبج وإال كان بعمرة ويظهر أثر هذين الوجهني فيما يصيبه يف إحرامه قبل 
  اية حر بالغ الوقوف هل يكون مبنزلة جناية عبد وصيب أو مبنزلة جن

  فإن كانا قد سعيا قبل الوقوف وقلنا السعي ركن ففيه وجهان 
  أحدمها جيزؤه قاله القاضي وأبو اخلطاب وهو ظاهر كالم أمحد ألنه مل 

يفرق بني أن يكونا قد سعيا قبل الوقوف أو مل يسعيا وهذا يتوجه على قول من يقول إمنا مضى من اإلحرام يصري 
  فرضا 

مها قال القاضي يف اجملرد هو قياس املذهب وتبعه ابن عقيل وهذا إذا قلنا السعي ركن ألن السعي والثاين ال جيزؤ
ركن غري مستدام وقد وقع قبل وجوب احلج فلم جيزيء عن الواجب كما لو كان البلوغ واإلسالم بعد الوقوف 

  فعلى هذا إن أعادة 

  فصل

ادة تلزم بالشروع وقد دخل فيها بإذنه فأشبه ما لو دخل يف نذر وإذا أحرم العبد بإذن سيده مل ميلك حتليله ألهنا عب
عليه وألنه عقد الزم عقده بإذن سيده فلم يكن للسيد فسخه كما لو تزوج بإذنه حىت لو باعة أو وهبة مل ميلك 

ا لكن يكون املشتري واملتهب حتليله ألنه انتقل إليه مستحق املنفعة يف احلج فأشبه ما لو انتقل إليه مؤجرا أو مزوج
اإلحرام عيبا مبنزلة اإلجارة ألنه ينقص املنفعة فتنقص القيمة فإن علم به مل يكن له الرد وإن مل يعلم فله الرد أو 

  اإلرش 
وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع وقلنا له حتليله مل يكن عيبا وإال فهو عيب ولو رجع السيد عن اإلذن وعلم 

  وإن مل يعلم حىت أحرم ففيه وجهان بناء على الوكيل إذا مل يعلم بالعزل العبد فهو كما لو مل يأذن له 
وإن أحرم بدون إذن سيده إنعقد إحرامه يف ظاهر املذهب وخرج ابن عقيل وجها أنه ال ينعقد ألنه يغصب سيده 

  منافعة اليت ميلكها فلم يصح 

  حيرم  كاحلج باملال املغصوب وأوىل واألول هو املنصوص لكن هل حيل له أنه
وهل ميلك السيد حتليله على روايتني إحدامها ميلكه اختاره ابن حامد وغريه ألن يف بقائه عليه تفويتا ملنافعه بغري إذنه 



  فلم يلزمه ذلك فعلى هذا يكون مبنزلة احملصر بعدو وصفة التحلل 
  والثانية ليس له حتليله اختاره أبو بكر 

والزوج قد حللت زوجيت أو عبدي أو فسخت إحرامه فعند ذلك يصري وحتليل العبد والزوجة حيصل بقول السيد 
  كاحملصر بعدو فيما ذكره أصحابنا فأما بالفعل فقيل قياس املذهب ال حيل به 

  فصل 
وإذا نذر العبد احلج معينا أو مطلقا فإنه ينعقد نذرة ألن النذر مبنزلة اليمني ينعقد ممن ينعقد ميينه مث إن كان مطلقا 

  قضاؤه يف حال الرق على وجهني ذكرمها القاضي وقال أشبههما بكالمه الوجوب  فهل يلزمه
  وإن كان معينا 

وهل لسيده حتليله منه ومنعه من املضي فيه إن قلنا ال مينعه من التطوع فهنا أوىل وإن قلنا مينعه من التطوع فكذلك 
  حبجة اإلسالم كما سيأيت يف قضاء الفاسد هنا قاله القاضي وابن عقيل فعلى هذا يقضيه بعد العتق ويبدأ قبله 

ولو حلف بالطالق ليحجن هذا العام أو ليحرمن وحنو ذلك فإنه حيرم نص عليه وينبغي لسيده أن ال مينعه وهل ميلك 
  منعه على روايتني 

ثالثا إن مل إحدامها يكره منعه قال يف رواية عبد اهللا يف مملوك قال إذا دخل أول يوم من أيام رمضان فامرأته طالق 
  حيرم أول يوم من رمضان 

  حيرم أول يوم وال تطلق إمرأته قيل له فيمنعه سيده أن خيرج إىل مكة قال ال ينبغي أن مينعه أن خيرج 
  قال القاضي وظاهر هذا على طريق األخبار وهو اختيار شيخنا 

قيل له فإن منعه سيده أن خيرج إىل مكة  والثانية ليس له منعه نص يف هذه املسألة يعينها يف رواية اسحق بن إبراهيم
  قال ليس له أن مينعه أن ميضي إىل مكة إذا علم منه رشده 

  فصل

وإذا فسد احرامه فعليه املضي فيه سواء كان بإذن السيد أو بدون إذنه وال ميلك السيد حتليله إال كما ميلك حتليله 
غري مأذون فيه ويصح القضاء يف حال الرق يف املشهور  من الصحيح وعليه القضاء سواء كان اإلحرام مأذونا فيه أو

عند أصحابنا ومنهم من ذكر فيه وجهني كالوجهني يف الصيب ومنهم من مل حيك هنا خالفا مع حكايته للخالف مث 
  وجيب عليه 

إن كان وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه إن كان اإلحرام األول بإذنه ألن اذنه فيه إذن يف موجبه ومقتضاه و
  بغري إذنه فهو كاحلج املنذور هل لسيده منعه على وجهني 

  أحدمها ليس له منعه وهو قول أيب بكر قال ابن عقيل وهو ظاهر كالم أمحد 
  والثاين له منعه وهو قول ابن حامد والقاضي يف اجملرد 

  ه مل يأذن يف اإلفساد واألشبه أنه ال فرق يف احلج الفاسد بني أن يكون قد أحرم بإذنه أو بغري إذنه ألن
فإن عتق قبل القضاء فعليه أن يبدأ حبجة اإلسالم قبل القضاء فإن أحرم بالقضاء انصرف إىل حجة اإلسالم يف 
املشهور من املذهب مث إن كان قد عتق بعد التحلل من احلجة الفاسدة أو بعد وقوفها مل جيزه القضاء عن حجة 



  اإلسالم ألن أداءه ال جيزؤه 
فيها يف أثناء الوقوف أو قبله فقال القاضي ومجاعة من أصحابنا جيزؤه عن حجة اإلسالم ألنه لو كان وإن عتق 

  صحيحا ألجزأه والفاسد إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح 
وقال ابن عقيل عندي ال يصح ألنه ال يلزم من إجزاء صحيحه إجزاء قضائه كما لو نذر صوم يوم يقدم فالن فقدم 

  لنا جيزؤه عنهما فإنه لو أفطره لزمه يومان يف رمضان وق

  فصل 
وما لزمه من الكفارات اليت ليست من موجب اإلحرام ومقتضاه مثل ما جيب بترك واجب أو فعل حمظور وحنو ذلك 

  فقال أمحد إذا أحرم العبد مث قتل صيدا فجزاؤه على مواله إن أذن له قال القاضي وغريه إن أذن له يف القتل 
ل حمظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده وإن كان بغري إذنه فهو على العبد وهو مبنزلة احلر املعسر فعلى هذا ك

يكفر بالصوم وليس للسيد منعه منه كما ليس له أن مينعه من صوم الكفارة هذا قول أكثر أصحابنا خرجها القاضي 
رام وال مقتضاه ومل يذكر يف اإلحصار خالفا على الوجهني يف منعه من احلج املنذور يف كل دم ليس من موجب اإلح

  وليس له أن يكفر باملال إال أن يأذن له سيده يف التكفري به فيجوز قاله أبو بكر وابن أيب 

  موسى قال ابن أيب موسى كما كان له أن يتسرى بإذن سيده 
إن قلنا ال ميلكه أو مل ميلكه السيد وقال القاضي وابن عقيل وغريمها إذا ملكه سيده ماال وملكه لزمه التكفري باملال و

  لزمه الصوم وذكر القاضي يف موضع اخر وغريه أنه إذا ملكه اهلدي ليخرجه أنبىن على رواييت التمليك 
وما كان من موجب اإلحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له يف ذلك فقال القاضي وابن عقيل وغريمها إن قلنا ال 

  لنا ميلك فعلى السيد أن يتحمل اهلدي عنه ميلكه ففرض الصيام وإن ق

وذكر ابن أيب موسى أن فرضه الصيام بكل حال وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده أن يطعم على الروايتني 
  مجيعا قاله القاضي وابن عقيل 

  فصل

بكر ال جتزؤه تلك احلجة وإذا حج األعرايب مث هاجر مل جيب عليه إعادة احلج عند أكثر أصحابنا املتأخرين وقال أبو 
عن حجة االسالم وعليه حجة أخرى وكالم أمحد حمتمل قال يف رواية هذا حديث ابن عباس يف الصيب حيج مث يدرك 

  والعبد حيج مث يعتق عليهما احلج قلت يقولون إن فيه األعرايب حيج مث يهاجر قال نعم 
ذا به وجيوز أنه مل يأخذ به ألنه قد روى حديث حممد بن واألعرايب يف حديث ابن عباس عليه احلج فيجوز أنه قاله اخ

  كعب القرضي املرسل واعتمده وليس فيه ذكر األعرايب 
واحتج أبو بكر مبا رواه بإسناده عن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا حج 

الم وكذلك األعرايب والصيب مثل هذه القصة ومن كفر اململوك أجزأ عنه حجة اململوك فإذا عتق فعليه حجة اإلس
  فإن اهللا غين عن العاملني 

  الفصل الثاين



أن حج الصيب صحيح سواء كان مميزا أو طفال حبيث ينعقد إحرامه ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات احلج 
سلم لقي ركبا بالروحاء فقال من  وترك حمظوراته ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و

القوم قالوا املسلمون فقالوا من أنت قال رسول اهللا فرفعت إليه إمرأة صبيا فقالت أهلذا حج قال نعم ولك أجر 
  رواه اجلماعة إال البخاري والترمذي 

سنني رواه  وعن السائب بن يزيد قال حج يب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع وأنا ابن سبع
  أمحد والبخاري 

وعن جابر قال رفعت إمرأة صبيا هلا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجته فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج قال نعم 
ولك أجره رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب وعنه قال حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معنا 

صبيان ورمينا عنهم رواه أمحد وابن ماجة ورواه الترمذي ولفظه أحرمنا عن الصبيان النساء والصبيان فلبينا عن ال
  وأحرمت النساء عن نفسها ويف لفظ له كنا نليب عن النساء ونرمي عن الصبيان وقال غريب وقد 

فإن تقدم يف احلديث املرسل وقول ابن عباس أميا صيب حج به أهله فمات أجزأت عنه وإن أدرك فعليه حجة أخرى 
  حج قبل بلوغ اإلحتالم بعد بلوغ السن 

  فإن كان الصيب مميزا أحرم بنفسه بإذن الويل وفعل أفعال احلج واجتنب 

حمظوراته فإن أحرم عنه الويل أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغريه مل يصح ألن هذا دخول يف العبادة فلم يصح من 
  املميز دون قصده كالصوم والصالة 

  ن الويل ففيه وجهان فإن أحرم بدون إذ
أحدمها ال يصح قاله أبو اخلطاب ومجاعة معه قال متأخروا أصحابنا وهو أصح ألنه عقد جيب عليه به حق فلم ميلك 
فعله بدون إذن الويل كالنكاح فعلى هذا قال القاضي يف موضع إحرامه بدون إذن الويل كإحرام العبد فعلى هذا هل 

  ميلك الويل حتليله على وجهني 
  لثاين يصح ألهنا عبادة فجاز أن يفعلها بدون إذن الويل كالصوم والصالة وا

وإن كان غري مميز عقد االحرام له وليه سواء كان حراما أو حالال كما يعقد له النكاح وغريه من العقود ويليب عنه 
كلما جيتنبه احلرام فيقول لبيك عن فالن وإن مل يسمه جاز ويطوف به ويسعى وحيضره املواقف ويرمي عنه وجينبه 

وإذا مل ميكنه الرمي استحب أن يوضع احلصى يف يده مث يؤخذ فريمى عنه وإن وضعه يف يده ورمى هبا وجعلها 
  كاآللة جاز قال أصحابنا وال 

يرمي عنه حىت يرمي عن نفسه فإن كان رمى عن الصيب وقع عن نفسه وهذا بناء على أن عن حج من غريه قبل أن 
  عن نفسه فإن قلنا يقع عن الغري أو يقع باطال فكذلك  حيج عن نفسه وقع

ونفقة السفر اليت تزيد على نفقة احلضر جتب يف مال الويل يف إحدى الروايتني ومنهم من حيكيها على وجهني 
اختارها القاضي يف اجملرد وأبو اخلطاب وغريمها إال أن ال جيد من يضعه عنده ألهنا نفقة وهو مستغن عنها فلم جتب 

   ماله كالزيادة على نفقة مثله يف احلضر يف
ويف األخرى هي يف مال الصيب وهذا اختيار القاضي يف خالفه وقال هو قياس قول أمحد ألنه قال يضحي الوصي 

عن اليتيم من ماله ألن هذا مما له فيه منفعة ألنه يعرف أفعال احلج ويألفها فهو كالنفقة على تعليم اخلط وكفارات 



زمه بترك واجب أو فعل حمظور كالنفقة فما كان من الكفارات ال جيب إال على العامد كاللباس احلج اليت تل
  والطيب يف املشهور مل جيب على الصيب ألن عمده خطأ قاله أصحابنا وخترج إذا أوجبنا الدية يف ماله دون عاقلته 

 املشهور فقال هي كالنفقة هل جتب وما جيب على العامد واملخطيء مثل قتل الصيد وحلق الشعر وتقليم الظفر يف
  يف مال الصيب أو وليه على روايتني واملنصوص عنه 

والويل هنا هو الذي ميلك التصرف يف ماله من األب واحلاكم والوصي قاله القاضي فأما من ال والية له على املال 
  الزام مال كاألم وحنوها فقال ظاهر كالم أمحد أنه ال يصح إحرامه ألن اإلحرام متعلق به 

واملنصوص عن أمحد أنه حيرم عنه أبواه أو وليه فعلى هذا حترم عنه األم ايضا وهذا اختيار ابن عقيل وغريه من 
أصحابنا لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم للمرأة اليت سألته نعم ولك أجر وال يكون هلا أجر حىت تكون هي اليت 

   واحملرم به فال ضرر يف ماله حتج به وهذا بناء على أن النفقة تلزم الويل

وألن األم قد نقل عنه أهنا تقبض لالبن وخرج بعض أصحابنا سائر األقارب على األم وأما األجانب فال يصح 
إحرامهم عنه وجها واحدا وقياس املذهب يف هذا أنا إن قلنا إن النفقة يف ماله فإمنا حيرم به من يتصرف يف ماله وهم 

م عند الضرورة فإن أمحد قد نص على أنه جيوز أن يقبض الزكاة أكرب األخوة إلخوته ويقبضها هؤالء الثالثة أو غريه
  لليتيم من يعوله 

وإن قلنا ليست يف ماله فمن كان يف حضانته الصيب فإنه يعقد له اإلحرام ألن الوالية هنا تبقى على البدن ال على 
  الكافل لليتيم وحنو هؤالء فأراد أبوه أن املال حىت لو كان يف حضانة أمه حىت حيرم به اللقيط و

  حيرم به وسواء يف ذلك املميز والطفل 
وإذا وطيء يف احلج أو وطيء فسد حجه ألن أكثر ما فيه أن عمده خطأ ووطء الناسي يفسد احلج وعليه املضي يف 

الفدية يف ماله  فاسده ويف وجوب القضاء وجهان أحدمها ال جيب عليه ألن بدنه ليس من أهل الوجوب لكن جتب
عند القاضي وعند أيب اخلطاب على وليه والثاين جيب القضاء قال القاضي وهو أشبه بقول أمحد ألنه أوجب القضاء 

على العبد إذا أفسد احلج ألن الوجوب هنا بسبب من جهته وجهة وليه فلم ميتنع كوجوب اإلمتام خبالف إجياب 
حال صغره أو بعد بلوغه على وجهني قال القاضي أصحهما يف حال  الشرع إبتداء فعلى هذا هل يلزمه القضاء يف

  صغره ألن القضا على الفور 
والثاين بعد البلوغ ألن الصغري ليس من أهل الوجوب املبتدأ يف احلال فعلى هذا إن قضاه يف الصغر فهل يصح فيه 

  وجهان فإن أخر القضاء إىل ما بعد البلوغ بدأ حبجة اإلسالم 

قضاء أوال انصرف إىل حجة االسالم على املشهور يف املذهب مث إن كانت احلجة املقضية جتزؤه عن وإن أحرم بال
حجة اإلسالم لو متت صحيحة بأن يكون قد أدرك فيها قبل الوقوف كان قضاؤها جمزئا عن حجة اإلسالم وأن مل 

نا كالقاضي وأصحابه ومن بعده تكن جمزئة عن حجة اإلسالم مل جيزيء قضاؤها عن حجة اإلسالم فيما ذكره أصحاب
  والقياس أن تكون كاملنذورة 

  فصل



وال جيوز للمرأة أن تسافر بدون إذن الزوج يف حج التطوع وليس للزوج أن مينعها من حج الفرض ويستحب هلا 
أن تستأذنه إن كان حاضرا وتراسله إن كان غائبا تطييبا لنفسه كما يستحب استئذان املرأة يف نكاح بنتها 

تئذان البكر يف نفسها عند من يقول جبواز إجبارها ألن ذلك أدعى إىل األلفة وصالح ذات البني وأبعد عن وإس
الشقاق وكل ما فيه صالح ذات البني فإنه مستحب فإن منعها فإهنا خترج بغري اختياره ألهنا عبادة قد وجبت عليها 

ري احلج فإن هلا أن تسارع إىل إبراء ذمتها كما هلا أن وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق حىت لو قلنا جيوز هلا تأخ
تصلي املكتوبة يف أول الوقت وتقضي شهر رمضان يف أول احلول وأوىل ألن هذه عبادة مؤقته وتأخري العبادات 

  املؤقته أجوز من تأخري العبادات املطلقة 
  مث إن قلنا احلج واجب على الفور فعليها أن حتج وال تطيع الزوج يف 

قعود وإن قلنا هو على التراخي فاألفضل هلا أن تسارع إليه وذلك أوىل هبا من طاعة الزوج يف القعود ألن يف ال
  تأخري احلج تعريضا لتفويته 

  مسألة ويصح من غري املستطيع واملرأة بغري حمرم وجتزؤها

ع طريقة واملرأة اليت ال حمرم ومجلة ذلك أن من مل جيب عليه لعدم استطاعته مثل املريض والفقر واملعضوب واملقطو
  هلا وحنو ذلك إذا تكلفوا شهود املشاعر أجزأهم احلج 

مث منهم من هو حمسن يف ذلك كالذي حيج ماشيا ومنهم من هو مسيء يف ذلك كالذي حيج باملسألة واملرأة حتج بغري 
  حمرم 

  س املقصود وإمنا أجزأهم ألن األهلية تامة واملعصية إن وقعت فهي يف الطريق ال يف نف

  مسألة ومن حج عن غريه ومل حيج عن نفسه أو عن نذرة ونفله قبل حجة اإلسالم

  وقع عن فرض نفسه دون غريه 
  يف هذا الكالم فصالن 

أحدمها أن من عليه حجة واجبة سواء كانت حجة اإلسالم أو نذرا أو قضاء فليس له أن حيج عن غريه حىت حيج 
عنه وعن أصحابه قال يف رواية صاحل ال حيج أحد عن أحد حىت حيج عن نفسه عن نفسه يف ظاهر املذهب املشهور 

وقد بني ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال حج عن نفسك مث عن شربمة وحديث ابن عباس إذ قالت املرأة يا 
بني حجت رسول اهللا إن أيب شيخ كبري ال يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حجي عن أبيك هو مجلة مل ي

  أو مل حتج 

وقال يف رواية إمساعيل بن سعيد الصرورة حيج عن غريه ال جيزؤه إن فعل ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملن 
  لىب عن غريه وهو صرورة اجعلها عن نفسك 

 وعنه رواية أخرى جيوز قال يف رواية حممد بن ماهان يف رجل عليه دين وليس له مال حيج احلج عن غريه حىت
يقضي دينه قال نعم وقد جعل مجاعة من أصحابنا هذه رواية جبواز احلج عن غريه مطلقا قبل نفسه وهو حمتمل لكن 

  الرواية إمنا هي منصوصة يف غري املستطيع 



ووجه ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أذن للخثعمية أن حتج عن أبيها ومل يستفصل هل حجت عن نفسها أو مل 
هنية أذن هلا أن حتج عن أمها نذرها وللمرأة األخرى وأليب رزين وغريهم ومل يستفصل واحدا منهم حتج وكذلك اجل

  وال أمره أن يبدأ باحلج عن نفسه 
واخلثعمية وإن كان الظاهر أنه قد علم أهنا حجت عن نفسها ألهنا سألته غداة النحر حني أفاض من مزدلفة إىل مىن 

ذلك العام لكن غريها ليس يف سؤاله ما يدل على أنه حج وألنه شبهه  وهي مفيضة معه وهذه حال من قد حج
  بقضاء الدين والرجل جيوز أن يقضي دين غريه قبل دينه 

وايضا فإنه عمل تدخله النيابة فجاز أن ينوب عن غريه قبل أن يؤديه عن نفسه كقضاء الديون وأداء الزكاة 
  والكفارات 

ع احلج فهو أوجه وأظهر فإن الرجل إمنا يؤمر بإيبداء باحلج عن نفسه إذا وإن كان الكالم مفروضا فيمت مل يستط
  كان واجبا عليه وغري املستطيع مل جيب عليه فيجوز أن حيج عن غريه 

وال يقال إذا حضر تعني عليه ألنه إمنا يتعني أن لو مل يكن أحرم عن غريه فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغريه فهو 
  حق نفسه  مبنزلة من مل حيضر يف

  ووجه املشهور ما روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقول لبيك عن شربمة قال من شربمة قال أخ يل أو قريب يل قال حججت عن 
نفسك قال ال قال حج عن نفسك مث حج عن شربمة رواه أبو داود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك مث 

  عن شربمة رواه الدارقطين من وجوه عن عطاء عن ابن عباس وعن عائشة أيضا احجج 
فإن قيل هذا احلديث موقوف على ابن عباس ذكراألثرم عن أمحد أن رفعه خطأ وقال رواه عدة موقوفا على ابن 

  عباس وهو مشهور من حديث قتادة عن عروة عن سعيد بن جبري وقد قال حيىي عزرة ال شيء 

أن أمحد حكم بأنه مسند وأنه من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيكون قد اطلع على ثقة من  قلنا قد تقدم
  رفعه وقرر رفعه مجاعة 

  على أنه إن كان موقوفا فليس البن عباس خمالف 
لة فوجه احلجة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره أن حيج عن نفسه مث حيج عن شربمة وستأيت بقية األلفاظ الدا

على أن تلك مل جتز عن شربمة ومل يفصل بني أن يكون احلاج مستطيعا واجدا للزاد والراحلة أو ال يكون وترك 
  اإلستفصال والتعريف يف حكاية األحوال يدل على العموم 

ل وايضا فإن احلج واجب يف أول سنة من سين اإلمكان فإذا أمكنه فعله عن نفسه مل جيز أن يفعله عن غريه ألن األو
فرض والثاين نفل كمن عليه دين هو مطالب به ومعه دراهم بقدره مل يكن له أن يصرفها إال إىل دينه وكذلك كل 

  ما إحتاج إىل صرفه يف واجب عنه فلم يكن له أن يفعله عن غريه 

د أن وايضا فإنه إذا حضر املشاعر تعني احلج عليه فلم يكن له أن يفعله عن غريه كما لو حضر صف القتال فأرا
يقاتل عن غريه فعلى هذا إذا خالف وأحرم عن غريه ففيه روايتان ذكرمها كثري من أصحابنا إحدامها ينعقد احرامه 
عن نفسه وعليه أن يعتقد أن ذلك اإلحرام عن نفسه فإن مل يعتقد ذلك حىت قضى احلج وقع عنه وأجزأ عن حجة 

  ي وأكثر أصحابنا اإلسالم يف حقه ومل يقع عن امللىب عنه وهذا قول اخلرق



واألخرى يقع اإلحرام باطال فال جيزيء عنه وال عن غريه وهذا قول أيب بكر وقدمه ابن أيب موسى وقال أبو حفص 
  العكربي ينعقد اإلحرام عن 

  احملجوج عنه مث يقلبه احلاج عن نفسه 
عن نفسك مث حج عن ووجه هذين قوله صلى اهللا عليه و سلم حج عن نفسك مث حج عن شربمة وقوله إجعل هذه 

شربمة ويف رواية للدارقطين حسنة لب عن نفسك مث لب عن شربمة ويف رواية له إن كنت حججت عن نفسك 
فلب عنه وإال فاحجج عن نفسك فإن هذا دليل على أنه حيتاج أن يليب وحيج عن نفسه مث قال أبو بكر إحرامه عن 

  ا نوى واإلحرام ال يقع إال عن أحدمها فيقع باطال غريه وقع باطال وعن نفسه مل ينوه وإمنا لكل إمرىء م
وقال أبو حفص أمره بأن جيعلها عن نفسه دليل على انعقاد اإلحرام وذلك أن اإلحرام يف نفسه صحيح وإمنا اشتمل 
على صفة حمرمة فيجب عليه أن يزيلها كما لو أحرم يف ثياب وعمامة فإن مل جيعله عن نفسه البتة فقياس قوله أنه ال 

  جيزيء عنه وال عن غريه 
  ووجه األول أن قوله فاجعل هذه عنك أي إجعل هذه التلبية عنك كما 

قد جاء مفسرا أيها املليب عن فالن لب عن نفسك مث عن فالن فعلم أن احلجة عن نفسه إذ لو كان باطال ملا صح 
جة فقوله إجعل هذه عن ذلك وقد روى الدارقطين هذه عنك وحج عن شربمة وإن كان الضمري عائدا إىل احل

نفسك أي اعتقدها عن نفسك وقوله حج عن نفسك أي استدم احلج عن نفسك ألنه لو كان االحرام قد وقع 
باطال ألمر باستئنافه ومل يكن هناك حجة وال تلبية صحيحة جتعل عن نفسه ولو انعقد عن الغري مل جيز نقله عنه ألن 

  كما لو لىب عن أجنيب مث أراد نقله إىل أبيه احلج الواقع لشخص ال جيوز نقله إىل غريه 
وايضا فإن اإلحرام ينعقد مع الصحة والفساد وينعقد مطلقا وجمهوال ومعلقا فجاز أن يقع عن غريه ويكون عن 
نفسه وهذا ألن إحرامه عن الغري باطل ألجل النهي عنه والنهي يقتضي الفساد وبطالن صفة اإلحرام ال يوجب 

  يقع إال الزما فيكون كأنه قد عقده مطلقا ولو عقده مطلقا أجزأه عن نفسه بال تردد  بطالن أصله ألنه ال

  الفصل الثاين

إذا كان عليه فرض ونفل مل جيز أن حيرم إال بالفرض وإن كان عليه فرضان مل جيز أن يبدأ إال بأوكدمها فإذا كان 
  ء عليه حجة اإلسالم ونذر بدأ حبجة اإلسالم وإن كان عليه نذر وقضا

  وإن كان عليه حجة اإلسالم وقضاء هذا هو املنصوص عنه يف مواضع 

وذكر بعض أصحابنا رواية أخرى أنه جيوز أن يبدأ بالنفل قبل الفرض وبالنذر قبل حجة اإلسالم خترجيا من املسألة 
الفرض ال قبلها ومن جواز اإلبتداء بالنفل على إحدى الروايتني يف الصوم والصالة ومن كونه قد نص على أن 

  جيزيء إال بتعيني النية 
ووجه األول ما اعتمده أمحد من إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم وقد سئل عمن حج يف نذره ومل يكن حج حجة 
اإلسالم فقال كان ابن عباس يقول جيزؤه عن حجة اإلسالم وقال ابن عمر هذه حجة اإلسالم أوف بنذرك فقد 

  أن يقع عن حجة اإلسالم  اتفقا على أنه إذا نوى النذر ال بد
  وأيضا ما تقدم من أن احلج واجب على الفور أو أنه يتعني بشهود املشاعر فإن مأخذ هذه املسألة واليت قبلها واحد 



وايضا فإن احلج مدته طويلة وال يبلغ إال بكلفة ومشقة وال يفعل يف العام إال مرة ففي تقدمي النفل على الفرض 
  لصوم إن تغرير به وتفويت خبالف ا

سلمناه فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان منصوصتان إحدامها أنه يقع عن حجة اإلسالم كما 
  ذكره الشيخ وهو اختيار أكثر أصحابنا 

قال عبد اهللا قلت أليب من نذر أن حيج وما حج حجة اإلسالم قال ال جيزؤه يبدأ بفريضة اهللا مث يقضي ما أوجب 
  واحتج حبديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن إمرأة سألته فقال هذه حجة اإلسالم أويف بنذرك  على نفسه

ومعىن قوله ال جيزؤه عنهما بل تكون األوىل حلجة اإلسالم وإن نوى النذر ألنه احتج حبديث ابن عمر وقال مرة 
  قال كان ابن قلت أليب من حج عن نذرة ومل يكن حج حجة اإلسالم جيزيء عنه من حجة اإلسالم 

  عباس يقول جيزؤه من حجة اإلسالم 
وقال ابن عمر هذه حجة اإلسالم أوف بنذرك فقد حكا اتفاقهما على أن ذلك جيزيء عن حجة اإلسالم وأفىت 

  بذلك وإمنا اختلفا يف األجزاء عن النذر 
حلج والصوم سواء ال جيزيء والثانية ال جيزيء عن الفرض قال يف رواية ابن القاسم يف الرجل حيج ينوي التطوع فا

إال بنية وهذا اختيار أيب بكر ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وإمنا لكل إمريء ما نوى وألهنا إحدى العبادات 
فال جتزيء عن الفرض بنية النفل كالصوم والصالة وهذه الرواية مترددة بني صحة النفل وعلى ذلك محلها القاضي 

  قلنا فاسد فهل ميضي فيه فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة وبني فساد اإلحرام وإذا 
ووجه األول ما احتد به أمحد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم فعلى هذا إذا أحرم بالنذر وقلنا جيزؤه 

  عن حجة اإلسالم فهل عليه 

ما قال ابن عمر وهو قضاء النذر على روايتني وإن نوى عن الفرض فقط أو نوى عنهما أصحهما عليه قضاؤه ك
  منصوصه يف رواية عبد اهللا 

  والثانية تكفيه عنهما اختاره أبو حفص 
وإن أحرم حبجة اإلسالم يف سنة قد نذر أن حيج فيها فهل تسقط عنه املنذورة فيه روايتان نقل أبو طالب تسقط عنه 

  ونقل ابن منصور 

  م فالن فقدم أول يوم من شهر رمضان ال تسقط وهو أصح قال القاضي وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقد

  باب املواقيت

امليقات ما حدده ووقت للعبادة من زمان ومكان والتوقيت التحديد فلذلك نذكر يف هذا الباب ما حدده الشارع 
  لإلحرام من املكان والزمان 

رن وللمشرق ذات مسألة وميقات أهل املدينة ذو احلليفة والشام ومصر واملغرب اجلحفة واليمن يلملم ولنجد ق
  عرق 

هذه املواقيت اخلمسة منصوصة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عند مجهور أصحابنا وهو املنصوص عن أيب عبد اهللا 



قال يف رواية املروذي فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام ومصر اجلحفة 
  يمن يلملم وألهل العراق ذات عرق وألهل الطائف وجند قرنا وألهل ال

وقال يف رواية عبد اهللا عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مهل أهل املدينة من 
ذي احلليفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل الشام من اجلحفة ومهل أهل جند من قرن ومهل أهل اليمن 

  من يلملم 
اية أيب داود وقت ألهل العراق من ذات عرق وذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا أعلم وقت وقال يف رو

  املواقيت ثالث طبقات فوقت أوال 

ثالث مواقيت فلما فتحت اليمن وقت هلا مث وقت للعراق فاألول ما روى عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا 
ذي احلليفة ويهل أهل الشام من اجلحفة ويهل أهل جند من قرن قال ابن عمر عليه و سلم قال يهل أهل املدينة من 

وذكر يل ومل أمسع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ومهل أهل الشام مهيعة وهي احلجفة رواه اجلماعه اال 
  الترمذي ويف رواية ألمحد قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن 

قال وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة والثاين ما روى ابن عباس 
وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلن ويف لفظ من غريهن ملن كان يريد 

ويف لفظ من كان دوهنن فمن احلج والعمرة فمن كان دوهنن فمهله من أهله وكذلك حىت أهل مكة يهلون منها 
  حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة متفق عليه 

والثالث ما روي عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا سئل عن املهل فقل مسعت أحسبه رفع إىل النيب صلى اهللا 
عرق ومهل أهل عليه و سلم فقال مهل أهل املدينة من ذي احلليفة والطريق اآلخر اجلحفة ومهل أهل العراق ذات 

جند من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم رواه مسلم ورواه ابن ماجة بال شك من رواية إبراهيم بن يزيد اخلوزي 
  وقد احتج به 

  أمحد مرفوعا ورواه أبو عبد الرمحن املقرى عن ابن هليعة عن أيب الزبري مرفوعا بال شك 
قال وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املدينة ذا وعن جابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عمرو واللفظ له 

احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل اليمن وأهل هتامة يلملم وألهل الطائف وهي جند قرنا وألهل العراق ذات عرق 
  رواه أمحد ويف اسناده احلجاج بن ارطأة 

وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل  وروى املعاىف بن عمران عن أفلح بن محيد عن القاسم عن عائشة قالت
العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي والدارقطين وغريهم وهذا إسناد جيد وقد رواه عبد اهللا بن أمحد وغريه 

مستوىف يف املواقيت اخلمسة قالت وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام 
  وألهل اليمن يلملم وألهل جند قرنا وألهل العراق ذات عرق ومصر اجلحفة 

وقال أبو عاصم ثنا حممد بن راشد عن مكحول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل العراق ذات عرق وعن 
عطاء قال وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املشرق ذات عرق وعن عطاء قال وقت رسول اهللا صلى 

و سلم ألهل املشرق ذات عرق رواه سعيد فهذا قد روى مرسال من جهة أهل املدينة ومكة والشام ومثل اهللا عليه 



  هذا يكون حجة 
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املشرق ذات عرق رواه أمحد عن 

  وكيع عنه 

هللا عليه و سلم وهو مبىن أو عرفات وقد أطاف به الناس قال وعن احلارث بن عمرو السهمي قال أتيت النيب صلى ا
فيجيء األعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك قال ووقت ذات عرق ألهل العراق رواه أبو داود 

  والدارقطين ولفظه وقت ألهل اليمن يلملم أن يهلوا منها وذات عرق ألهل العراق 
صحابنا إىل أن ذات عرق إمنا ثبتت بتوقيت عمر رضي اهللا عنه اجتهادا مث وذهب أبو الفرج بن اجلوزي وغريه من أ

  انعقد اإلمجاع على ذلك ملا روى ابن عمر قال ملا فتح هذان املصران أتوا عمر بن اخلطاب 

أن  فقالوا يا أمري املؤمنني إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حد ألهل جند قرنا وإنه جور عن طريقنا وإنا إن أردنا
  نأيت قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قال فحد هلم ذات عرق رواه البخاري 

فهذا يدل على أهنا حدت باإلجتهاد الصحيح ألن من مل يكن على طريقه ميقات فإنه حيرم إذا حاذي أقرب املواقيت 
إىل هذا وأحاديث املواقيت ال إىل طريقه وهم حياذون قرنا إذا صاروا بذات عرق ولو كانت منصوصة مل حيتج 

  تعارض هذا فعلى هذا هل يستحب اإلحرام من العقيق 
واألول هو الصواب ملا ذكرناه من األحاديث املرفوعة اجلياد احلسان اليت جيب العمل مبثلها مع تعددها وجميئها 

  مسندة ومرسلة من وجوه شىت 
  وداع كما وأما حديث عمر فإن توقيت ذات عرق كان متأخرا يف حجة ال

ذكره احلارث بن عمرو وقد كان قبل هذا سبق توقيت النيب صلى اهللا عليه و سلم لغريها فخفي هذا على عمر 
رضي اهللا عنه كما خفي عليه كثري من السنن وإن كان علمها عند عماله وسعاته ومن هو أصغر منه مثل دية 

فقا للصواب فوافق رأيه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه األصابع وتوريث املرأة من دية زوجها فاجتهد وكان حمدثا مو
و سلم وليس ذلك ببدع منه رضي اهللا عنه فقد وافق ربه يف مواضع معروفة مثل املقام واحلجاب واألسرى وأدب 

  أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قال عبد اهللا مسعت أيب يقول  فعلى هذا ال يستحب اإلحرام قبلها كما ال يستحب قبل غريها من املواقيت املنصوصة
  أرى أن حيرم من ذات عرق 

فإن قيل فقد روى يزيد بن أيب زياد عن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم ألهل املشرق العقيق رواه أمحد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن 

  جوب اإلحرام منها فال بد أن يفيد اإلستحباب فإن مل يكن هذا مفيدا لو
  قيل هذا احلديث مداره على يزيد بن أيب زياد وقد تكلم فيه غري واحد من األئمة وقالوا يزيد يزيد 

ويدل على ضعفه أن حديث ابن عباس املشهور الصحيح قد ذكر فيه املواقيت األربعة ومل يذكر هذا مع أن هذا مما 
  إخوته لعموم احلاجة إليه أكثرمن غريه فإن حجاج املشرق أكثر من حجاج سائر املواقيت يقصد احملدث ذكره مع 

وأن الناس أمجعوا على جواز اإلحرام دونه فلو كان ميقاتا لوجب اإلحرام منه كما جيب اإلحرام من سائر ما وقته 



أن قوله وقت ال يقتضي إال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ ليس لنا ميقات يستحب اإلحرام منه وال جيب على 
  وجوب اإلحرام منه 

قال ابن عبد الرب أمجع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من امليقات وأن األحاديث اليت هي 
  أصح منه وأكثر ختالفه وتبني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقت ذات عرق 

ل أن يكون منسوخا ألن توقيت ذات عرق كان يف حجة الوداع ويشبه واهللا أعلم أنه إن كان هلذا احلديث أص
  حيث أكمل اهللا دينه وبعد أن أكمل 

  اهللا دينه مل يغريه 
وألن ابن عباس مل يذكره ملا ذكر حديثه املشهور فيكون إن كان حدث به مرة قد تركه ملا علم من نسخه وهلذا مل 

  مبا قد وقع ال ألن يبين احلكم عليه يروه عنه إال ولده الذي قد يقصد بتحديثهم اخبارهم 
  وما روي عن أنس أنه كان حيرم منه فكما كان عمران بن حصني حيرم من البصرة وكان بعضهم حيرم من الربذة 

  فصل

وأما ذو احلليفة فهي أبعد املواقيت عن مكة كأهنا اهللا أعلم تصغري حلفة وحليفة وهي واحدة احللفاء وهي خشب 
وبني مكة عشر مراحل وهي من املدينة علي ميل هكذا ذكره القاضي وأظن هذا غلط بل هي من  ينبت يف املاء بينها

املدينة على فرسخ وهبا املسجد الذي أحرم منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والبئر الذي تسميها العامة بئر علي 
  وحدها 

  من 
ها إىل اجلبل الذي هناك وهي من مكة على ثالث ويليها يف البعد اجلحفة قيل مسيت بذلك ألن السيل أجحف بأهل

مراحل وتسمى مهيعة وهي اليت دعى النيب صلى اهللا عليه و سلم بنقل محى املدينة إليها وهي قرية قدمية وهي اليوم 
خراب وهبا أثر احلمام اليت دخلها ابن عباس وهو حمرم وقد صار الناس ألجل خراهبا حيرمون قبلها من رابغ ألجل 

  املاء لإلغتسال  أن هبا

وأما قرن بسكون الراء فيقال له قرن الثعالب وقرن املنازل وهو وبينه وبني مكة مرحلتان فهو ميقات ألهل جند 
  والطائف وهتامة جند وما بتلك النواحي 

هتامة  وأما يلملم ويقال له أمللم فهو جبل بتهامة وبينه وبني مكة مرحلتان وهي ميقات ألهل اليمن وهتامة اليمن وهو
  املعروف 

  وذات عرق وبينها وبني مكة مرحلتان قاصدتان 

وهذه املواقيت هي األمكنة اليت مساها رسول اهللا بعينها يف زمانه ولو كان قرية فخربت وبىن غريها ومسيت بذلك 
ون النيب صلى االسم فامليقات هو القرية القدمية ألنه هو املوضع الذي عينه الشارع لإلحرام ويشبه واهللا أعلم أن يك

اهللا عليه و سلم جعلها على حد متقارب مرحلتان لكونه مسافة القصر إال ميقات أهل املدينة فإن مسافة سفرهم 
قريبة إذا هي أكرب األمصار الكبار إىل مكة فلما كان غريهم يقطع مسافة بعيدة بني مصره ومكة عوض عن ذلك 



عون إال مسافة قريبة فجعلت عامتها إهالال وأهل الشام أقرب من بأن قصرت عنه مسافة إهالله وأهل املدينة ال يقط
غريهم فكذلك كان ميقاهتم أبعد ومن مر على غري بلده فإنه مبروره يف ذلك املصر جيد من الرفاهية والراحة ما 

  يلحقه بأهل ذلك البلد 

  مسألة وهذه املواقيت ألهلها ولكل من مر عليها

قيت فعليه أن حيرم منها سواء كان من أهل ذلك الوجه الذي وقت امليقات له أو ومجلة ذلك أنه من مر هبذه املوا
كان من غري أهل ذلك الوجه لكنه سلكة مع أهله وسواء كان بعد هذا مير على ميقات الوجه الذي هو منه أو ال 

فيمرون بذي احلليفة  مير وذلك مثل أهل الشام فإهنم قد صاروا يف هذه األزمان يعرجون عن طريقهم ليمروا باملدينة
فعليهم أن حيرموا منها وكذلك لو عرج أهل العراق إىل املدينة أو خرج بعض أهل املدينة على غري ذي احلليفة وهي 

  الطريق األخرى 
ومن مر على ميقاتني فعليه أن حيرم من أبعدمها من مكة قال أمحد يف رواية ابن القاسم إذا مر رجل من أهل الشام 

د احلج فإنه يهل من ذي احلليفة وابن عباس يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املواقيت هن هلن باملدينة وأرا
وملن أتى عليهن من غري أهلهن وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فهن هلن أي هلذه األمصار وأهلها وملن 

حملل أي ممن أتى على ميقات من غري أهل مصره أتى عليهن من غري أهلهن أي وملن أتى على املواقيت من غري أهل ا
  ألن الرجل ال يأيت عليهن مجيعهن وليس أحد خيرج 

عن هذه األمصار فجعل امليقات لكل من مر به من أهل وجهه ومن غري أهل وجهه ومل يفرق بني أن يكون من أهل 
  وجه ميقات اخر 

بن حيىي قال ثنا هشام بن عروة عن عروة أن وقوله هلن أي ملن جاء على طريقهن وسلكه وقد روى سعيد أن ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل املشرق ذات عرق وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم وألهل 

  املدينة ومن مر هبم ذا احلليفة وألهل الشام ومصر ومن ساحل احلجفة 
ه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت ملن وروى سعيد عن سفيان قال مسعت هشام بن عروة حيدث عن أبي

  ساحل من أهل الشام اجلحفه 
فقد بني عروة يف روايته أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقت ذا احلليفة ألهل املدينة ومن مر هبم وأن اجلحفة إمنا 

  وقتها للشامي إذا سلك تلك الطريق طريق الساحل 
اطة جوانب احلرم فكل من مر من جوانب احلرم لزمه تعظيم حرمته وإن كان وايضا فإن املواقيت حميطة بالبيت كاح

  بعض جوانبه أبعد من بعض 
وايضا فإن قرب هذه املواقيت وبعدها ملا حيل ألهل بعيدها من الرفاهية وذلك بشركهم فيه كل من دخل مصرهم 

جد الطعام والعلف والظل واألمن فإن املسافر إذا دخل مصرا وأقام فيها أياما احنط عنه عظمة مشقة سفره فو
  وخفف 

  امجاله إىل غري ذلك من أسباب الرفق 
  وايضا فإن هذه املواقيت حدود النسك فليس ألحد أن يتعدى حدود اهللا 



مسألة ومن كان منزله دون امليقات فميقاته من موضعه حىت أهل مكة يهلون منها حلجهم ويهلون للعمرة من احلل 
حدمها يف غري املكي إذا كان مسكنه دون امليقات إىل مكة فإنه يهل من أهله لقول رسول اهللا يف هذا الكالم فصالن أ

صلى اهللا علي وسلم يف حديث ابن عباس فمن كان دوهنن فمهله من أهله وكذلك حىت أهل مكة يهلون منها أي 
  ومثل هذا الذي قلت يفعل هؤالء حىت أهل مكة 

منها وكذلك كل من كان دون اجلحفة إىل مكة أهل من موضعه حىت أهل  قال أمحد فمن كان منزله باجلحفة أهل
  مكة يهلون من مكة 

  فإن كان يف قرية فله أن حيرم من اجلانب الذي يلي مكة واجلانب البعيد منها وإحرامه منه أفضل 
إىل آخر القرية قال القاضي وابن عقيل وغريمها ويتوجه أن يكون إحرامه من منزله أفضل ألن إستحباب الرجوع له 

  ال دليل عليه 
  وإن كان يف واد يقطعه عرضا فميقاته حذو مسكنه وإن كان يف حلة من حلل البادية أحرم من حلته 

  وهذا فيمن كان مستوطنا يف مكان دون امليقات كأهل عسفان وجدة 

عض هذه األمكنة حلاجة والطائف أو مثت يف بعض املياه فأنشأ قصد احلج من وطنه أو مل يكن مستوطنا بل أقام بب
يقضيها فبدا له احلج منها أو مل يكن مقيما بل جاء مسافرا إليها حلاجة مث بدا له احلج منها فأما إن كان بعض أهلها 

  قد سافر إىل أبعد من امليقات مث مر على امليقات مريدا للحج أو ملكة 
  هناك حبيث مير على أهله مرور مسافر للحج وإن سافر إىل أبعد من مسكنه دون امليقات وبدا له سفرا احلج من 

  فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج 

  الفصل الثاين

يف أهل مكة وهم ثالثة أقسام مستوطن هبا سواء كان يف األصل مكيا أو مل يكن ومقيم هبا سواء غري مستوطن 
  كاجملاورين وحنوهم ومسافر 

  من مكة كما يف احلديث حىت أهل مكة يهلون منها واملستحب أن حيرموا فأما أهل مكة فإهنم حيرمون باحلج 
قال أمحد واخلرقي يف أهل مكة يهلون من مكة فإن أحرم املكي خارج مكة من احلرم الذي يلي عرفة كاألبطح ومىن 

  ومزدلفة فهل جيزؤه على وجهني ذكرمها القاضي 
  تني وال دم عليه فعلى املشهور إذا أحرم من احلل جاز يف إحدى الرواي

  سواء عاد إىل احلرم أو مل يعد ومضى على إحرامه إىل عرفة 
قال يف رواية ابن منصور وقد ذكر له قول سفيان احلرم ميقات أهل مكة فمن خرج من احلرم فلم يهل أمرته أن 

د مؤقت إال أنه يرجع وأرى عليه إذا كان ذلك حدهم مبا أرى على غريهم إذا جاوز امليقات فقال أمحد ليس هلم ح
  أعجب إيل أن حيرموا من احلرم إذا توجهوا إىل مىن 

ونقل عنه األثرم يف رجل متتع بعمرة فحل منها مث أقام مبكة فلما كان يوم التروية خرج اىل التنعيم فأحرم باحلج مث 
رفات ومر مبىن يف توجه إىل مىن وعرفات ومل يأت البيت ليس عليه شيء إال أن هذا قد أحرم من احلل األقصى من ع

طريقه وهي من احلرم وليس يف مثل هذا خالف عنه ولفظه والذي حيرم من مكة حيرم من مكة إذا توجه إىل مىن 



كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو أن متمتعا جهل فأهل باحلج من التنعيم مث توجه إىل مىن وعرفات ومل 
قاضي والشريف أيب جعفر وأيب اخلطاب وغريهم ألن املقصود أن جيمعوا يأت البيت فال شيء عليه وهذا اختيار ال

  يف اإلحرام بني احلل واحلرم وهذا حيصل بعد التعريف ألنه لو كان الواجب أن حيرموا من نفس مكة لكوهنا 

ام من ميقاتا مل جيز اخلروج منها إال باإلحرام وقد دلت السنة على جواز اخلروج منها بغري إحرام وجواز اإلحر
البطحاء وألن اإلحرام يف األصل إمنا وجب لدخول احلرم أما للخروج إىل احلل فال فإذا خرج أهل مكة مل جيب 
عليهم إحرام خلروجهم إىل عرفات خبالف ما إذا رجعوا وألن قطع املسافة باخلروج إىل عرفات ليس من احلج 

  عليه دم والرواية الثانية  املقصود لنفسه وهلذا لو ترك املبيت مبىن ليلة عرفة مل جيب

  فصل

وأما املكي إذا أراد أن يعتمر فإنه خيرج إىل احلل سواء يف ذلك أهل البلد وغريهم ممن هو يف احلرم قال أمحد يف 
رواية امليموين ليس على أهل مكة عمرة وإمنا العمرة لغريهم قال اهللا تعاىل ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد 

  ن عباس قال يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن حمسر احلرام إال أن اب
وإذا أراد املكي وغريه العمرة أهل من احلل وأدناه من التنعيم وقال ايضا ليس على أهل مكة عمرة ألهنم يعتمرون 

ملا روت عائشة قالت ملا يف كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إىل التنعيم وجتاوز احلرم وذلك 
خرجت معه تعين النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النفر االخر حىت نزل احملصب ونزلنا معه فدعا عبد الرمحن بن أيب 
بكر فقال اخرج بأختك من احلرم فلتهل بعمرة مث لتطف بالبيت فإين أنتظركما هاهنا فخرجنا فأههللت مث طفت 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف منزله يف جوف الليل فقال هل فرغت قلت بالبيت وبالصفا واملروة فجئنا رس
  نعم فأذن يف أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صالة الصبح مث خرج إىل 

املدينة متفق عليه ويف رواية متفق عليها من حديث القاسم واألسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول 
يصدر الناس بنسكني وأصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إىل التنعيم فأهلي منه مث أئتينا اهللا 

مبكان كذا وكذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك ويف لفظ متفق عليه فلما كانت ليلة احلصبة قالت قلت يا 
يايل قدمنا مكة قالت قلت ال قال رسول اهللا يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا حبجة قال أو ما كنت طفت ل

  فاذهيب مع أخيك إىل التنعيم فأهلي بعمرة مث موعدك مكان كذا وكذا متفق عليه 
وعن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أردف عائشة 

  وأعمرها من التنعيم متفق عليه 

ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل مكة التنعيم رواه أبو دود يف مراسيله وعن ابن وعن ابن سريين قال وق
  عباس 

فقد تبني أن العمرة ملن هو باحلرم ال بد فيها من اخلروج إىل احلل قال أصحابنا وغريهم ألنه ال بد يف النسك من 
من احلرم ملا وقع شيء منها يف احلل خبالف  اجلمع بني احلل واحلرم وأفعال العمرة هي يف احلرم فلو أحرم بالعمرة

احلج فإن أحد ركنيه وهو الوقوف بعرفة يقع يف احلل ألن عرفات من احلل وذلك ألن العمرة هي الزيارة ومنه 



  العمرة وهو أن يبين الرجل بامرأته يف أهلها فإن نقلها إىل أهله فهو العرس قاله ابن األعرايب 
  باملزور وإمنا تكون إذا كان خارجا منه فجاء  والزيارة ال تكون مع اإلقامة

  إليه ليزوره وهلذا واهللا أعلم مل يكن على أهل مكة عمرة ألهنم مقيمون بالبيت على الدوام 
وايضا فإن العمرة هي احلج األصغر واحلج أن يقصد احملجوج يف بيته واحلرم هو فناء بيت اهللا فمن مل يقصد احلرم 

  حلج يف حقه إذ هو مل ينزح من داره ومل يقصد احملجوج من احلل مل يتحقق معىن ا
  واإلحرام بالعمرة من أقصى احلل أفضل من أدناه وكلما تباعد فيها فهو أفضل حىت يصري إىل امليقات 

قال أمحد يف رواية احلسن بن حممد وقد سئل من أين يعتمر الرجل قال خيرج إىل املواقيت فهو أحب إيل كما فعل 
الزبري وعائشة رضوان اهللا عليهم أحرموا من املواقيت فإن أحرم من التنعيم فهو عمرة وذاك أفضل  ابن عمر وابن

  والعمرة على قدر تعبها 
  والعمرة كلما تباعد فيها أعظم لألجر وهو على قدر تعبها وإن دخل يف شعبان أو رمضان فإن شاء أن يعتمر إعتمر 

  اه من مسجد عائشة أو من وقال عبد اهللا سألت أيب عن عمرة احملرم تر

امليقات أو املقام مبكة والطواف بقدر ما تعبت أو اخلروج إىل امليقات للعمرة فقال يروى عن عائشة أهنا قالت يف 
  عمرة التنعيم هي على قدر نصبها ونفقتها فكل ما كان أكثر من النفقة والتعب فاألجر على قدر ذلك 

  فضل وأن ذلك أفضل من املقام مبكة وهذا نص بأن اخلروج هبا إىل امليقات أ
وقال يف رواية أيب طالب قال اهللا عز و جل وأمتوا احلج والعمرة هللا وقالت عائشة إمنا العمرة على قدر سفرك 

  ونفقتك وقال عمر رضي اهللا عنه للرجل إذهب إىل علي رضي اهللا عنه فقال علي أحرم من دويرة أهلك 
يم ما أدري يؤجرون أو يعذبون قيل له فلم يعذبون قال ألنه يدع البيت وقال طاوس الذين يعتمرون من التنع

  والطواف وخيرج إىل أربعة أميال 

وجييء أربعة أميال قد طاف مائيت طواف وكلما طاف كان أعظم أجرا من أن ميشي يف غري شيء وذلك ألن النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم قال لعائشة ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك 

  ن علقمة يف العمرة بعد احلج هي حبسبها قالت عائشة له من األجر على قدر نفقته ومسرية رواه سعيد وع
فعلى هذا يستحب ملن هو مبكة من غري أهلها أن خيرج إىل أقصى احلل وإن خرج إىل ميقاته فهو أفضل وإن رجع إىل 

العمرة على قدر تعبها ونصبها وبعد مصره فأنشأ هلا سفرة أخرى فهو أفضل من اجلميع وكذلك قال أبو بكر 
موضعها ونفقتها وأن ينشيء هلا قصدا من موضعه كما قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كلما تباعد يف العمرة 

  فهو أعظم أجرا 
  وظاهر هذا يقتضي أن املستحب أن يتباعد فيحرم من امليقات الشرعي وهو أفضل من إحرامه من أدىن احلل 

بن عقيل وغريمها املستحب أن حيرم بالعمرة من امليقات الشرعي على ظاهر كالمه قال يف رواية قال القاضي وا
  صاحل والعمرة مبكة من الناس من خيتارها على الطواف ومنهم من خيتار املقام مبكة والطواف 

  واحتج من اختارها بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعمر عائشة من التنعيم 
  حب اإلحرام من اجلعرانة فإن فاته ذلك أحرم من التنعيم فإن فاته فمن احلديبية وقال القاضي يست

وكذلك ذكر ابن عقيل إال أنه مل يذكر التنعيم هنا وعمدة ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر من اجلعرانة 



  هذه املواقيت  واعتمر عمرة احلديبية وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم فخصت هذه بالفضل وكان أفضل
وقال أبو اخلطاب األفضل أن حيرم من التنعيم فأما االعتمار من احلديبية فال فضل فيه على غريه ألن النيب صلى اهللا 

عليه و سلم مل يعتمر من احلديبية قط وإمنا اعتمر من ذي احلليفة فلما صده املشركون حل باحلديبية من إحرامه 
ي إليها خبصوصها سنة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يعتمر من مكة قط وكذلك اجلعرانة ليس يف خروج املك
  وإمنا أعمر عائشة رضي اهللا عنها من 

التنعيم يف حجة الوداع وإمنا اعتمر من اجلعرانة ملا قسم غنائم حنني ألهنا كانت املوضع الذي أنشأ منه العمرة وهو 
  هبذا أن خيرج املكي إىل ذاك املوضع فيحرم منه  دون املواقيت فينشيء العمرة يف موضعه وال يقاس

  وإمنا السنة يف اخلروج إىل احلل من أي اجلوانب كان لكن جهة بلد املعتمر 
وإن أحرم احلرمي بالعمرة من احلرم فهو مبنزلة من أحرم دون امليقات فال جيوز له ذلك وإذا فعله فعليه دم لتركه 

  بعض نسكه 
احلرم كما ال يسقط الدم بعودة إىل امليقات إذا أحرم دونه لكنه إن خرج إىل احلل قبل وال يسقط الدم خبروجه إىل 

  الطواف ورجع صحت عمرته وإن مل خيرج إىل احلل حىت طاف وسعى وقصر ففيه وجهان خرجهما القاضي وغريه 
  احلرم كاحلج أحدمها أنه ال يعتد بطوافه وسعيه بل يقع باطال ألنه نسك فكان من شرطه اجلمع بني احلل و

  وألن احلل لو مل جيب إال ألنه ميقات لكان من إن شاء العمرة دونه جتزئه 

كمواقيت احلج وملا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم عائشة أن خترج إىل احلل فتهل بالعمرة علم أنه ال بد أن تكون 
  العمرة من احلل 

عليه أن خيرج إىل احلل مث يطوف بعد ذلك فإن قصر  فعلى هذا وجود الطواف وما بعده كعدمه ال يتحلل بذلك بل
رأسه كان مبنزلة من قصر قبل الطواف فعليه دم وإن وطيء العتقاده أنه حتلل كان كمن وطىء قبل الطواف فتفسد 

  بذلك عمرته وعليه دم اإلفساد وإمتامها باخلروج إىل احلل والطواف بعد ذلك وقضاها بعد ذلك 
الذي ذكره أبو اخلطاب وغريه أن العمرة صحيحة وعليه دم ملا تركه من اإلحرام من  والثاين وهو املشهور وهو

امليقات ألن من ترك من نسكه شيئا فعليه دم ألن أكثر ما فيه أنه ترك بعض امليقات وهذا ال يفسد احلج وإمنا 
  يوجب الدم 

نه ومن كان مبكة من غري أهلها وأراد ابن أيب موسى ومن أراد العمرة من أهل مكة فليخرج إىل أقرب احلل فيحرم م
العمرة الواجبة فليخرج إىل امليقات ليحرم هبا وإن مل خيرج إىل امليقات وأحرم هبا دون امليقات أجزأته وعليه دم كما 

  قلنا فيمن جاوز امليقات غري حمرم مث أحرم باحلج إن عليه وما 

  إليه مسألة ومن مل يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرهبا 
ومعىن ذلك أنه إذا كان طريقه على غري ميقات يف بر أو حبر فإنه حيرم إذا حاذى أقرب املواقيت إىل طريقه سواء 
كان هذا امليقات هو األبعد عن مكة أو األقرب مثل من مير بني ذي احلليفة واجلحفة فإنه إن كان يقرب إىل ذي 

رم منها وإن كان قربه إىل اجلحفة إذا حاذاها أكثر أحرم منها ألن احلليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إىل اجلحفة أح
أهل العراق قالوا لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إن قرنا جور عن طريقنا وأنا إن أردنا أن نأتيها شق علينا فقال 

ما حياذيها  انظروا حذوها من طريقكم قال فحد هلم ذات عرق فلم يأمرهم عمر واملسلمون باملرور بقرن بل جعلوا



مبنزلتها وذلك ألن اإلحرام مما حياذى امليقات مبنزلة اإلحرام من نفس امليقات فإنه إذا كان بعدمها عن البيت واحدا 
مل يكن يف نفس امليقات مقصود وألن يف امليل والتعريج إىل نفس املؤقت مشقة عظيمة وإمنا حيرم مما يقرب منه إذا 

يت إليه وإىل طريقه إذا مر كان اعتباره يف حقه أوىل من اعتبار البعيد كما لو مر به حاذاه ألنه ملا كان أقرب املواق
نفسه فلو مر بني ميقاتني وكان قربه إليهما سواء أحرم من حذو أبعدمها من مكة كما لو مر يف طريقه على ميقاتني 

يه ويعرف حماذاته للمؤقت وكونه فإنه حيرم من أبعدمها ألن املقتضي لالحرام منه موجود من غري رجحان لغريه عل
  هو األقرب اليه باالجتهاد والتحري فإن شك فاملستحب له اإلحتياط فيحرم من حيث يتيقن أنه مل جياوز حذو 

  امليقات القريب إليه إال حمرما وال جيب عليه ذلك حىت يغلب على ظنه أنه قد حاذى امليقات األقرب  - ٧

جتاوز امليقات غري حمرم إال لقتال مباح أو حاجة تتكرر كاحلطاب وحنوه مث إن  مسألة وال جيوز ملن أراد دخول مكة
أراد النسك أحرم من موضعه وإن جتاوزه غري حمرم رجع فأحرم من امليقات فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع 

  إىل امليقات أو مل يرجع 
  يف هذا الكالم فصول األول 

  ملكة بل يريد موضعا من احلل فال إحرام عليه أن من مر هبذه املواقيت غري مريد 
  وإن أراد موضعا من احلرم غري مكة 

وإن أراد مكة للحج أو العمرة مل جيز له جتاوز امليقات إال حمرما ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مهل أهل املدينة 
رب وكذلك قوله وقت ألهل املدينة ذا من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن وهذا أمر بصيغة اخل

  احلليفة وألهل الشام اجلحفة إىل قوله هن هلن وملن 

أتى عليهن من غري أهلهن ممن يريد احلج والعمرة وإمنا فائدة التوقيت وجوب اإلحرام من هذه املواقيت ألن ما قبلها 
  هلا فائدة جيوز اإلحرام منه فلو كان ما بعدها جيوز تأخري اإلحرام إليه مل يكن 

وإن أراد دخول مكة لغري احلج والعمرة مثل جتارة أو زيارة أو سكن أو طلب علم أو غري ذلك من احلاجات اليت ال 
يشق معها اإلحرام فإن السنة أن ال يدخلها إال حمرما حبجة أو بعمرة سواء كان واجبا أو تطوعا وهذا واجب عليه 

  يف أشهر الروايتني 
ور ال يدخلها أحد إال بإحرام وقال يف رواية ابن إبراهيم وقد سئل عن رجل أراد أن يدخل قال يف رواية ابن منص

مكة بتجارة أجيوز أ يدخلها بغري إحرام فقال ال يدخل مكة إال بإحرام يطوف ويسعى وحيلق مث حيل وقد نص على 
  ذلك يف مواضع 

ثرم واملروذي ال يعجبين أ يدخل مكة تاجر وال والرواية األخرى أنه مستحب وترك اإلحرام مكروه قال يف رواية األ
  غريه إال بإحرام تعظيما للحرم وقد دخل ابن عمر بغري إحرام 

ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن احلج والعمرة إمنا جتب مرة واحدة فلو أوجبنا على كل من دخلها أن حيج أو 
قال يف املواقيت هن هلن ولكل من أتى عليهن من غري  يعتمر لوجب أكثر من مرة وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم

أهلهن ممن كان يريد احلج والعمرة وهذا ال يريد حجا وال عمرة وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا رجع هو 
  أصحابه من حنني إىل مكة 



ى اهللا عليه و سلم مل وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث عثمان عام احلديبية خلربهم بقدوم رسول اهللا صل
  يطف بالبيت وال بني الصفا واملروة 

  وألن الصحابة الذين بعثهم الستخراج خبيب 
  وألن هذه قربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم جتب كتحية املسجد احلرام بالطواف وحتية غريه بالصالة 

مكة أو غريهم ظاهر حديث عمر وابن وهل جيوز أن حيضر عرفة واملوسم مع الناس من مل ينو احلج ومل حيرم من أهل 
  عمر رضي اهللا عنهما أنه ال جيوز تعظيما للفعل كتعظيم املكان 

  ووجه األول ما روي عن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

ال يدخل مكة تاجر وال طالب حاجة إال وهو حمرم رواه سعيد واالثرم ويف رواية قال ال يدخلن أحد من الناس مكة 
  لها وال من غريهم غري حرام رواه حرب وال يعرف له خمالف وسنتكلم على أثر ابن عمر من أه

  وايضا ما روي عن جماهد وطاوس قاال ما دخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه إال وهم حمرمون 
ة إال حمرما إال عام ويف رواية عن هشام بن حجري أظنه عن طاوس قال ما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مك

  الفتح 
  وعن عطاء قال ما نعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة قط إال وهم 

  حمرمون رواهن سعيد 
وعن خصيف عن سعيد بن جبري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جياوز أحد امليقات إال وهو حمرم إال 

  اء من كان أهله دون امليقات ذكره بعض الفقه
وال فرق بني أن يكون دون املواقيت إىل مكة أو يكون وراء املواقيت قال أمحد يف رواية ابن القاسم وسندى ال 

  يدخل أحد مكة بغري إحرام 

وقد أرخص للحطابني والرعاة وحنو هؤالء أن يدخلوا بغري إحرام فقيل له إهنم يقولون ابن عمر مل يكن بلغ امليقات 
  إحرام فقال امليقات وغريه سواء وإمنا رجع الضطراب الناس والفتنة فدخل كما هو فمن أجل ذلك دخل بغري 

وكان ابن عباس يشدد يف ذلك فقيل له فالنيب صلى اهللا عليه و سلم دخلها عام الفتح بغري إحرام فقال ذلك من 
  أجل احلرب أال تراه يقول حلت يل ساعة من هنار وهذا يدخل مع فعل ابن عمر 

ية األثرم يف الرجل يقيم مبكة متمتعا أو غريه مث خيرج منها لبعض احلاجة فيعجبين أن ال يدخلها إال وقال يف روا
باحرام وأن ال خيرج منها أبدا حىت يودع البيت فقد أمر باإلحرام كل داخل إليها ممن خرج عنها أو مل خيرج سواء 

تعظيم احلرم لشرفه وكرامته وذلك يستوى فيه  كان رجوعه إليها من امليقات أو من فوق وهذا ألن املقصود بذلك
  كل داخل إليه ممن قربت داره أو بعدت وهلذا يستويان يف وجوب اإلحرام إذا أراد احلج أو العمرة 

  وأما نفس جماوزة امليقات فليس مبوجب لإلحرام بدليل ما لو مل يقصد مكة وإمنا قصد بعض أماكن احلل 

إحرام عليه ألن احلجيج يدخلوهنا من مىن بعد أن حلوا احلل كله وال إحرام فأما إن قصدها من نفس احلرم فال 
عليهم واجب وال مستحب وألن احلرم كله شيء واحد فأشبه االنتقال يف طرقات القرية وألن ذلك فيه مشقة 

  شديدة على القاطنني 



  أراد أن خيترقها من غري مقام فأما إن أراد بعض مواضع احلرم خارج مكة أو أراد أن خيترق احلرم ابن سبيل أو 
فإن دخل مكة غري حمرم لزمه قضاء هذا اإلحرام نص عليه يف رواية حرب قال قلت ألمحد فإن قدم من بلدة بعيدة 
تاجر فقدم مكة بغري إحرام قال يرجع إىل امليقات فيهل بعمرة إن كان يف غري أيام احلج وإن كان يف أيام احلج أهل 

  حبجة 
  ره القاضي يف خالفه وابنه وأبو اخلطاب وغريهم وهذا هو الذي ذك

وذكر الشريف أبو جعفر أنه يثبت يف ذمته الدم وهو إن مل يكن غلطا يف النسخة فإنه وهم واهللا أعلم ولعل وجهه 
  أنه ترك إحراما واجبا 

  وقال القاضي يف اجملرد وابن عقيل يف بعض املواضع وغريمها 

وال غري ذلك ألهنا قربة مفعولة حلرمة املكان فوجب أال تقضي كتحية املسجد  من أصحابنا ليس عليه قضاء وال دم
وألن اإلحرام يراد للدخول فإذا حصل الدخول بدونه مل تشرع اعادته كالوضوء لصالة النافلة وألهنا عبادة 

  مشروعة بسبب فتسقط عند فوات السبب كصالة الكسوف 
  وهل جيب عليه أن يعود إىل امليقات فإن أحرم دونه  فعلى هذا بأي شيء يسقط هل يسقط بدخول احلرم

ووجه األول أنه إحرام لزمه فإذا مل يفعله لزمه قضاؤه كالنذر املعني وألن من وجب عليه عبادة فإهنا ال تسقط 
بفوات وقتها بل عليه إعادهتا كسائر الواجبات من الصوم والصالة واهلدي واألضحية وغريذلك خصوصا احلج 

لواجب الثابت يف الذمة ال بد من فعله على أي حال كان إما يف وقته وإما بعد وقته وعكسه ما ال جيب وهذا ألن ا
  من النوافل على أنا نقول النوافل املؤقته تقضي وحتية املسجد على أنه قد يفرق بني من يستدمي املكث 

  وبني من خيرج فعلى هذا 
ر قلنا إمنا يلزمه الدخول بإحرام سواء كان وجب عليه قبل ذلك فإن قيل فهو إذا رجع إىل امليقات لزمه إحرام آخ

  أو مل جيب 
فإن أدى هبذا اإلحرام حجة االسالم أو حجة منذورة يف سنته أجزاء عنه من عمرة القضاء فيما ذكره أصحابنا وهو 

ىل امليقات فأهل منصوصه يف رواية أيب طالب فيمن دخل مكة بغري إحرام وهو يريد احلج فإن كان عليه وقت رجع إ
منه وال شيء عليه وهذا ألنه كان مأمورا أن يدخل بإحرام ولو أنه للحج املفروض فإذا عاد ففعل ذلك فقد فعل ما 

  كان مأمورا به ودخوله حالال ال يوجب عليه دم كما لو جاوز امليقات غري احملرم مث رجع فأحرم منه 
سالم عنه ولزمه حجة أو عمرة ذكره القاضي وغريه ألن حجة يف وإن أخر احلج إىل السنة الثانية مل جتزه حجة اإل

  العام املقبل ال يسد مسد اإلحرام يف 

ذلك العام ألن اإلحرام الذي لزمه بالدخول ال يؤدي به احلج يف العام املقبل ويتخرج أن جيزءه ألن حجة اإلسالم 
  تسقط ما عليه من نذر وفاسد على إحدى الروايتني 

ج عما وجب بالدخول وقع عن حجة اإلسالم وأما العمرة فمىت اعتمر فإن أحرم هذا بالعمرة أو وإن أحرم باحل
  باحلج بعد جماوزة امليقات لزمه دم وإمنا يستقر عليه القضاء بالدخول فلو رجع قبل أن يدخل مل يلزمه شيء 

  الفصل الثاين



وإمنا جييء على أصلنا إذا كان هناك بغاة أو  أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه ال إحرام عليه نص عليه كما تقدم
كفار أو مرتدة قد بدوا بالقتال فيها فأما إذا مل يبدأوا بقتال مل حيل قتاهلم وذلك ملا روى مالك عن ابن شهاب عن 

أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر فلما نزعه جاء رجل 
  ل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال مالك ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ فقا

  حمرما رواه اجلماعة ولفظه متفق عليه 
وعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغري إحرام رواه 

ة اجلماعة إال البخاري ومل يقولوا بغري إحرام وألن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مسلم والنسائي ورواه بقي
  دخلوا عام الفتح كذلك بغري إحرام 

فإن قيل فهذا خاص للنيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه قال مل حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد بعدي وإمنا أحلت يل 
  ساعة من هنار 

ه و سلم جواز إبتداء القتال فيها وملا أبيح له ذلك ترك اإلحرام فإذا أبيح نوع من قيل الذي خص به صلى اهللا علي
  القتال لغريه شركه يف صفة اإلباحة 

  وايضا فإن من أبيح له القتال قد أبيح له هبا سفك الدم الذي هو أعظم 

  أشبه احلطابة احملظورات فألن تباح له سائر احملظورات أوىل وألنه حيتاج إىل الدخول بغري إحرام ف
وكذلك من دخلها خائفا لفتنة عرضت وحنو ذلك ملا رواه مالك يف املوطأ عن نافع أن ابن عمر أقبل من مكة حىت 

  إذا كان بقديد جاءه خرب فرجع فدخل مكة بغري إحرام 
دم املدينة وعن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال خرج ابن عمر من مكة يريد املدينة فلما بلغ قديدا بلغة عن جيش ق

  فرجع فدخل مكة بغري إحرام رواه سعيد 
  وهذا اجليش 

وألن اخلائف ومل يذكر القاضي و دخوهلا إال لقتال مباح أو حاجة تكرر كما ذكره الشيخ ومقتضى كالمهم أن 
رم منه اخلائف الذي ال يقاتل ال يدخلها إال حمرما وتأول القاضي فعل ابن عمر على أنه أحرم من دون امليقات ومل حي

وإمنا أحرم من دونه ألنه مل يقصده قصدا إبتداء وإمنا تأول هذا ألنه بلغه أن ابن عمر دخل بغري إحرام ولو بلغه 
  السياق الذي ذكرناه مل يتأول هذا التأويل 

وأما من يتكرر دخوله إىل مكة كل يوم مثل احلطابني والرعاة وحنوهم فإن هلم أن يدخلوها بغري إحرام كما نص 
ه ملا روي عن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ال يدخلن انسان مكة إال حمرما إال اجلمالني واحلطابني علي

  وأصحاب منافعها رواه حرب 

وهذا يقتضي لكونه ينتفعون به ال لتكراره ألن هؤالء لو وجب عليهم اإلحرام كلما دخلوا لشق عليهم مشقة 
  هم هبا وتعلق مصاحل البلد هبم عظيمة وال بد هلم من مكة لتعلق مصاحل

قال أصحابنا وكذلك من كان من أهلها له صنعة باحلل يتردد إليها وكذلك الفيوج الذي يتكرر دخلوهم وحد 
التكرار قال حرب قلت ألمحد الرجل يدخل مكة بغري إحرام قال إذا كان من احلطابة وهؤالء الذين خيتلفون كل 

  يوم فإنه ال بأس فقيده بيوم 



  فصل

وإمنا جيب اإلحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب احلج فأما العبد والصيب واجملنون فيجوز هلم الدخول بغري 
إحرام ألنه إذا مل جتب عليهم حجة اإلسالم وعمرته فأن ال جيب ما هو من جنسه بطريق األوىل هكذا ذكره أصحابنا 

  ابن أيب موسى والقاضي وغريهم 

  الفصل الثالث

از له جماوزة امليقات بغري إحرام إما ألنه مل يقصد مكة أو قصدها وهو ممن جيوز له دخلوها بغري إحرام أن من ج
كاحملارب وذي احلاجة املتكررة وغريهم إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه حيرم من موضعه وليس عليه أن يعود إىل 

  امليقات يف أشهر الروايتني 

  فصل

ا دخلوا مكة بغري إحرام مث أرادوا احلج بأن يأذن للصيب مواله وللعبد سيده أو صاروا فأما الصيب واجملنون والعبد إذ
من أهل الوجوب فإهنم حيرمون باحلج من حيث أنشأوه وال دم عليهم قال أمحد يف رواية ابن منصور وذكر له قول 

حيرم مكانه وليس عليه دم ألن  سفيان يف مملوك جاز املواقيت بغري إحرام منعه مواليه أن حيرم حىت وقف بعرفة قال
سيده منعه قال أمحد جيد حديث أيب رجاء عن ابن عباس ألنه جاز هلم جماوزة امليقات بغري إحرام وإمنا وجب عليهم 

اإلحرام حني صاروا من أهل الوجوب فصاروا كاملكي وألهنما ال ميلكان اإلحرام إال باذن الويل وهذا فيما إذا 
أو أراده ومنعهم السيد والويل من اإلحرام فإن أذن هلما الويل يف اإلحرام من امليقات  دخلوا غري مريدين للنسك

  فلم حيرما لزمهما دم ذكره القاضي 
  وأما الكافر إذا جاوز امليقات أو دخل مكة مث أسلم وأراد احلج ففيه روايتان 
وعليه دم قال يف رواية أيب طالب يف  أحدمها عليه أن يرجع إىل امليقات فيحرم منه فإن تعذر ذلك أحرم من موضعه

  نصراين أسلم 

مبكة خيرج إىل امليقات فيحرم فإن خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم وهذا اختيار القاضي والشريف أيب جعفر 
وأيب اخلطاب وابن عقيل وغريهم ألنه قد وجب عليه اإلحرام ومتكن منه فإذا مل يفعله فعليه دم بتركه كاملسلم 

ن الكافر ميكنه أن يسلم وحيرم وهو غري معذور يف ترك اإلسالم وإن كان ال يصح منه اإلحرام يف حال وذلك أل
  كفره فأشبه من ترك الصالة وهو حمدث حىت خرج الوقت 

والرواية الثانية حيرم من موضعه وال دم عليه قال يف رواية ابن منصور يف نصراين أسلم مبكة مث أراد أن حيج هو 
لد مبكة وقال يف رواية حنبل يف الذمى يسلم مبكة حيرم من مكة أو من موضع أسلم وهذا اختيار أيب بكر مبنزلة من و

وهذا ألنه ال يصح منه اإلحرام فأشبه اجملنون وألنه إمنا جاوز امليقات قبل اإلسالم وقد غفر له ما ترك قبل اإلسالم 
هلم ما قد سلف وبقوله صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم  من الواجبات بقوله تعاىل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر

  جيب ما قبله فصار مبنزلة العبد إذا عتق والصيب إذا بلغ سواء وهبذا يظهر الفرق بينه وبني من ترك الصالة 



حمدثا فإنه هناك ال يسقط عنه ما تركه من الواجبات يف حال حدثه وهنا يغفر له ما تركه يف حال كفره حىت خياطب 
  وجوب من حني اإلسالم بال

وألن مكة قد استوطنها أقوام يف اجلاهلية من غري أهلها فإما أن يكونوا دخوهلا بغري إحرام أو بإحرام ال يصح مث ملا 
  أسلموا مل يؤمروا أن خيرجوا إىل امليقات فيحرموا منه إال أن يقال ال نسلم أنه استوطنها أفقي بعد فرض احلج 

  الفصل الرابع

ز امليقات غري هؤالء وأرادوا النسك لزمهم أن يرجعوا إىل امليقات فيحرموا منه فيدخل يف هذا كل من أنه إن جاو
  كان مقصوده احلج أو العمرة ومن كان مقصوده دخول مكة لتجارة أو زيارة وحنو ذلك 

ليه أن خيرج إىل وإن قلنا يسقط اإلحرام بالدخول أو قلنا ليس بواجب عليه فإنه إذا أراد احلج أو العمرة فإن ع
امليقات فيحرم منه سواء كان احلج واجبا أو تطوعا قال ابن أيب موسى فأما املسلم يدخل مكة لتجارة بغري إحرام مث 
يريد احلج فإنه خيرج إىل امليقات فيحرم منه فإن خشي الفوت أحرم من مكانه وكان عليه دم قوال واحدا ذكر ذلك 

ة الروايتني وقد نص على ذلك يف رواية أيب طالب وإذا دخل مكة بغري إحرام بعد أن حكى يف الذمى إذا أسلم مبك
  فإن كان عليه وقت وأراد احلج رجع إىل امليقات فأهل منه وال دم عليه فإن خاف الفوت أحرم من مكة وعليه دم 

مهم كسائر ومن دخل مكة واحلج واجب عليه ومل يرده وهذا ألن اإلحرام من امليقات واجب قد أمكن فعله فلز
  الواجبات 

وإذا رجعوا فأحرموا فال دم عليهم ألهنم قد أتوا بالواجب وتلك اجملاوزة ليست نسكا فإذا مل يتركوا نسكا ومل 
  يفعلوا نسكا يف غري وقته ومل يفعلوا يف اإلحرام حمظورا فال وجه إلجياب الدم 

  بغري إحرام رواه سعيد  قال جابر بن زيد رأيت ابن عباس يردهم إىل املواقيت إذا جاوزوها
فإن ضاق الوقت حبيث خيافون من الرجوع فوت احلج أو مل ميكن الرجوع لتعذر الرفقة وخمافة الطريق وحنو ذلك 

  فإنه ال جيب عليهم الرجوع فيحرمون من موضعهم وعليهم دم 
  دهم إىل امليقات وكذلك لو أحرموا من دونه مع إمكان العودة فعليهم دم ألن ابن عباس وال يسقط الدم بعو

  مسألة واألفضل أن ال حيرم قبل امليقات فإن فعل فهو حمرم

مذهب أمحد أن األفضل أن ال حيرم باحلج وال بالعمرة حىت يبلغ امليقات قال يف رواية األثرم وقد سئل أميا أعجب 
  إليك حيرم من امليقات أم قبل فقال من امليقات أعجب إيل 

صور إهنم كانوا حيبون أن حيرم الرجل أول ما حيج من بيته أو من بيت املقدس أو من قيل له وسئل يف رواية ابن من
  دون امليقات فقال وجه العمل املواقيت 

وكذلك قال عبد اهللا قرأت على أيب كانوا حيبون أن حيرم الرجل أول ما حيج من بيته أو من بيت املقدس أو من 
  دون امليقات فقال وجه العمل املواقيت 

يف رواية حممد بن احلسن بن هارون إذا أحرم الرجل أحرم من ميقات أعجب إيل وال حيرم من قبل امليقات فإن وقال 
  أحرم قبل امليقات انعقد إحرامه 



  قال ابن املنذر أمجع أهل العلم على أن من أحرم قبل امليقات أنه حمرم 
وهو املنصوص عنه قال حرب قلت ألمحد  قال بعض أصحابنا يكره اإلحرام قبل امليقات وقال أكثرهم ال يكره

  الرجل حيرم قبل امليقات قال قد فعل ذلك قوم وكأنه سهل فيه 
  وقال يف رواية صاحل إن قوي على ذلك أرجو أن ال يكون فيه بأس 

  وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم حج حجة الوداع هو وعامة املسلمون 

وخلق كثري من أصحابه ويف كل ذلك حيرم هو واملسلمون من امليقات ومل واعتمر عمرة احلديبية وعمرة القضاء هو 
يندب أحدا إىل اإلحرام قبل ذلك وال رغب فيه وال فعله أحد على عهده فلو كان ذلك أفضل لكان أوىل اخللق 

ولندب  بالفضائل أفضل اخلالئق وخري القرون ولو كان خري لسبقونا إليه وكانوا به أوىل وبفضل لو كان فيه أحرى
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل ذلك كما ندب إىل مجيع الفضائل إذ هو القائل وما تركت من شيء يقربكم إىل 

  اجلنة إال وقد أمرتكم به وال من شيء يبعدكم عن النار إال وقد هنيتكم عنه 
  فإن قيل فعل ذلك ألنه أيسر فتقتدي األمة به وقد خيتار غري األفضل للتعليم 

قد أحرم عدة مرات مع أن العمرة ال جتب إال مرة فقد كان اجلواز والبيان حيصل مبرة واحدة فلما أحرم فيها  قيل
  كلها على وجه واحد علم أنه أحب إىل اهللا 

وألنه قد كرر العمر مع أنه ليس عليه إال عمرة واحدة فزيادة موضع اإلحرام لو كان فيه فضل أوىل من ذلك 
  وأيسر 

ا يكون يف الفعل الذي يتكرر فيفعل املفضول مرات لبيان اجلواز كالصالة يف آخر الوقت فأما ماال وألن ذلك إمن
يفعله إال مرة واحدة فما كان اهللا ليختار لرسوله أدىن األمرين ويدخر ملن بعده أفضلهما وفاعل هذا وقائله خياف 

  عليه الفتنة 
الفتنة قيل له وأي فتنة يف ذلك وإمنا هي زيادة أميال فقال  وقد سئل مالك عمن أحرم قبل امليقات فقال أخاف عليه

وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بأمر مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث لو كان الفضل يف غري 
  ذلك لبينه للمؤمنني ولدهلم عليه إذ هو أنصح اخللق للخلق 

  ضلة وإن كان فيها مشقة كاجلهاد وغريه وأرحم اخللق باخللق كما دهلم على األعمال الفا
وكونه أيسر قد يكون مقتضيا لفضله كما أن صوم شطر الدهر أفضل من صيامه كله وقيام الليل أفضل من قيامه 
كله والتزوج وأكل ما أباحه اهللا أفضل من حترمي ما أخل اهللا واهللا عز و جل حيب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن 

  تؤتى معصيته 
ن قوله صلى اهللا عليه و سلم يهل أهل املدينة من ذي احلليفة وقول الصحابة وقت رسول اهللا صلى اهللا وايضا فإ

عليه و سلم ألهل املدينة من ذي احلليفة أمر باإلهالل من هذه املواقيت وهذا التوقيت يقتضي نفي الزيادة والنقص 
  فإن مل تكن الزيادة حمرمة فال أقل من أن يكون تركها أفضل 

  يضا ما روي عن أيب سورة عن أيب أيوب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وا

ليستمتع أحدكم حبلة ما استطاع فإنه ال يدري ما يعرض له يف حرمته رواه أبو كريب وأبو يعلي املوصلي وقد روى 
  الترمذي وابن ماجة مبثل إسناده لكن أبو سورة ضعفوه 



لم يكن اإلحرام قبله مستحبا كالزمان وألن األصل أن الزيادة على املقدرات من وايضا فإن املكان أحد الوقتني ف
املشروعات كإعداد الصالة ورمي اجلمرات وحنو ذلك ال يشرع كالنقص منه فإذا مل تكن الزيادة مكروهة فال أقل 

  من أن ال يكون فيها فضل 

ان الصوم واهللا حيب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن وأيضا فإن الترفه باحلل قبل امليقات رخصة كاألكل بالليل يف زم
  تؤيت معصيته 

وايضا فإن يف زيادة اإلحرام على ما وجب تعريضا ألخطار من مواقعة احملظورات ومالله النفس فكان األوىل 
السالمة كما سئل ابن عباس عن رجل قليل الطاعة قليل املعصية ورجل كثري الطاعة كثري املعصية فقال ال أعدل 

السالمة شيئا وطرد هذا عند أصحابنا أنه ال يستحب اإلحرام باحلج للمتمتع قبل يوم التروية وإمنا اسحببنا للمعتمر ب
  أن خيرج إىل املواقيت فيحرم منها ألنه ميقات شرعي 

  فإن قيل فقد قال اهللا وأمتوا احلج والعمرة هللا قال علي وابن مسعود متامها أن حترم هبا من دويرة أهلك 
ن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أهل من املسجد األقصى وع

  بعمرة أو حبجة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أمحد ويف لفظ له من أحرم من بيت املقدس غفر له ما 

ملسجد احلرام غفر له ما تقدم من تقدم من ذنبه وأبو داود ولفظه ومن أهل حبجة أو عمرة من املسجد األقصى إىل ا
ذنبه وما تأخر أو وجبت له اجلنة شك الراوي وابن ماجه ولفظه من أهل بعمرة من بيت املقدس كانت كفارة ملا 

  قبلها من الذنوب 
وقد أحرم مجاعة من الصحابة من فوق املواقيت فعن ابن عمر أنه أحرم عام احلكمني من بيت املقدس وعنه أنه أحرم 

  املقدس بعمرة مث قال بعد ذلك لوددت أين لو جئت بيت املقدس فأحرمت منه  من بيت
  وعن أنس بن مالك أنه أحرم من العقيق روامها سعيد 

وقد قيل أهل ابن عباس من الشام وأهل عمران بن حصني من البصرة وأهل ابن مسعود من القادسية وقال إبراهيم 
حيرم من أرضه اليت خيرج منها وألن اإلحرام عبادة وتركه عادة  كانوا حيبون أول ما حيج الرجل أو يعتمر أن

  والعبادات أفضل من العادات 
قيل أما أثر علي رضي اهللا عنه فقد رواه سعيد وحرب وغريمها عن عبد اهللا بن سلمة عن علي أن رجال سأله عن 

قال حرب مسعت أمحد يقول قال سفيان هذه االية وأمتوا احلج والعمرة هللا قال إن امتامها أن حترم من دويرة أهلك 
بن عيينة يف تفسري احلديث أن حترم من دويرة أهلك قال هو أن ينشيء سفرها من أهله وقال أمحد يف رواية ابن 

احلكم وقد سئل عن احلديث أن حترم من دويرة أهلك قال بشيء هلا سفرا من أهله كأنه خيرج للعمرة عامدا كما 
  يؤكد أمر العمرة  خيرج للحج عامدا وهذا مما

والذي يدل على هذا التفسري ما روى عبد الرمحن بن أذينة عن أبيه قال أتيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
فسألته عن متام العمرة فقال أئت عليا فسله فعدت فسألته فقال ائت عليا عليه السالم فسله فأتيت عليا فقلت إين 

ن متام العمرة فقال متامها أن تنشئها من بالدك فعدت إىل عمر فسألته قد ركبت اخليل واإلبل والسفن فأخربين ع
فقال أمل أقل لك ائت عليا فسله فقلت قد سألته فقال متامها أن تنشئها من بالدك قال هو كما قال رواه سعيد 

أن ينشئها وذكره أمحد وقال قال علي أحرم من دويرة أهلك فقد توافق عمر وعلي رضي اهللا عنهما على أن متامها 



من بلدة فيسفار هلا سفرا مفردا كسفر احلج كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم حني أنشأ لعمرة احلديبية والقضية 
  سفرا من بلدة وهذا مذهبنا فإن العمرة اليت ينشيء 

ه عمر هلا سفرا من مصره أفضل من عمرة املتمتع وعمرة احملرم والعمرة من املواقيت وهذا هو الذي كان يقصد
  بنهيهم عن املتعة أن ينشؤا للعمرة سفرا آخرا 

فأما أن يراد به الدخول يف اإلحرام من املصر فكال ألن عمر قد زجر عن ذلك وعلي مل يفعله قط هو وال أحد من 
ل اخللفاء الراشدين بل مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكيف يكون التمام الذي أمر اهللا به مل يفعله رسو

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أحد من خلفائه وال مجاهري أصحابه 
وقوله أن حترم من أهلك كما يقال حتج من أهلك وتعتمر من أهلك ملن سافر سفر احلج وإن كان ال يصري حاجا 

يف سبيل  وال معتمرا حىت يهل هبما كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يركب البحر إال حاج أو معتمر أو غاز
  اهللا 

وهلذا كره مجاعة من السلف أن يطلق عليه ذلك قال عبد اهللا بن مسعود من أراد منكم هذا الوجه فال يقولن إين 
حاج ولكن ليقل اين وافد فإمنا احلاج احملرم ويف رواية عنه ال يقول أحدكم إين حاج وإمنا احلاج احملرم ولكن يقول 

  رة فإن املسلم ليس بصرورة أريد احلج وال يقولن أحدكم إين صرو
وعن عاصم األحول قال مسعت أنسا يقول ال تقل إين حاج حىت هتل ولكن لتقل إين مسافر فذكرت ذلك أليب 

  العالية فقال صدق أنس أو ليس إن شاء رجع من الطريق روامها سعيد 
  تقديره أن تقصد اإلحرام واإلهالل من أهلك من أهلك وتنشيء سفرمها من أهلك 

  حديث بيت املقدس فقد قيل هو خمصوص به فيكون اإلحرام  وأما

من بيت املقدس أفضل خصوصا ألنه يعمر ما بني املسجد احلرام واملسجد األقصى بالعبادة ومها أوىل مساجد 
األرض وبينهما كان مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومها القبلتان ومنهما املبدأ واملعاد فإن األرض دحيث 

ت الكعبة وتعاد من حتت الصخرة وعامة األنبياء الكبار بعثوا من بينهما ويدل على ذلك إهالل ابن عمر منه من حت
  ومل يفعل ذلك يف حجة وعمرته من املدينة 

وظاهر كالم أمحد يف رواية ابن منصور إن اإلحرام من امليقات أفضل من بيت املقدس وكذلك ذكر القاضي وغريه 
  من ضعف احلديث من أصحابنا مث منهم 

  وتأوله القاضي على أن ينشيء السفر من بيت املقدس ويكون اإلحرام من 

  امليقات وفيه نظر 
وأما من أحرم من الصحابة قبل املواقيت فأكثر منهم عددا وأعظم منهم قدرا مل حيرموا إال من املواقيت وقد أنكروه 

بلغ ذلك عمر رضي اهللا عنه فغضب وقال يتسامع بالقول فروى احلسن أن عمران ابن حصني أحرم من البصرة ف
  الناس أن رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحرم من مصره 

وعن احلسن أن عبد اهللا بن عامر أحرم من خرسان فلما قدم على عثمان رضي اهللا عنه المه فيما صنع وكرهه له 
  روامها سعيد 



  أن حيرم من خرسان أو كرمان  قال البخاري وكره عثمان رضي اهللا عنه
ويف رواية يف حديث عمران فقدم على عمر فأغلظ له وقال يتحدث الناس أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم أحرم من مصر من األمصار 
وعن مسلم أيب سلمان أن رجال أحرم من الكوفة فرأى عمر سيء اهليئة فأخذ بيده وجعل يديره يف اخللق ويقول 

  انظروا إىل هذا ما صنع بنفسه وقد وسع اهللا عليه 
  وعن أيب ذر قال استمتعوا بثيابكم فإن ركابكم ال تغين عنكم من اهللا 

  شيئا رواهن النجاد 

  مسألة وأشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة

  ة وقال يف رواية هذا نصه ومذهبه قال يف رواية عبد اهللا أشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر ذي احلج
ويوم النحر من أشهر احلج وهو يوم احلج األكرب نص عليه يف رواية حرب وأيب طالب ملا روى أبو األحوص عن 

  عبد اهللا قال أشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة رواه سعيد وأبو سعيد 

  األشج والنجاد والدارقطين وغريهم 
معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة رواه سعيد األشج والنجاد  وعن ابن الزبري يف قوله احلج أشهر

والدارقطين وغريهم وعن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وقوله احلج أشهر معلومات وهو شوال 
شهر وذو القعدة وعشر ذي احلجة جعله اهللا للحج وسائر الشهور للعمرة فال يصلح أن حيرم أحد باحلج إال يف أ

  احلج والعمرة حيرم هبا يف كل شهر رواه عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عنه 

  وعن الضحاك عن ابن عباس قال أشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة رواه الدارقطين 
ه سعيد وأبو وعن نافع وعبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال أشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة روا

  سعيد األشج والدارقطين ويف لفظ وعشر ذي احلجة وذكره البخاري يف صحيحه وهذا قول 

الشعيب والنخعي وجماهد والضحاك وعطاء واحلسن ومرادهم بعشر من ذي احلجة عشر ذي احلجة بكماله كما قد 
  جاء يف روايات أخرى 

حر من عشر ذي احلجة وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و وعشر ذي احلجة اسم جملموع الليايل وأيامها فإن يوم الن
سلم ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل اهللا تعاىل من هذه األيام العشر وقال تعاىل وليال عشر ويوم النحر 

  داخل فيها وقال تعاىل وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها 

إن كان يف األصل امسا للمؤنث ألنه بغري هاء فإمنا دخل فيه اليوم بعشر ويوم النحر هو آخر األربعني ولفظ العشر و
  لسببني 

أحدمها أهنم يف التاريخ إمنا يؤخرون بالليايل ألهنا أول الشهر اهلاليل وتدخل األيام تبعا وهلذا لو نذر اعتكاف عشر 
  ذي احلجة لزمه اعتكاف يوم النحر 



ء لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم من صام رمضان وأتبعه ستا من الثاين أنه قد جييء هذا يف صفة املذكر بغري ها
  شوال وقوله من هذه األيام العشر 

  وايضا فإن يوم النحر يوم احلج األكرب 
وايضا فإن أشهر احلج هي األشهر اليت سن اهللا فيها احلج وشرعه واحلج له إحرام وإحالل فأشهره هي الوقت الذي 

  ل منه يسن فيه اإلحرام به واإلحال

وأول وقت شرع اإلحرام فيه باحلج شوال والوقت الذي يشرع فيه اإلحالل يوم النحر وما بعد يوم النحر ال 
  يشرع التأخري إليه وليلة النحر ال يسن التعجيل فيها كما ال يسن اإلحرام باحلج قبل أشهره 

املسلمني وعيدهم فكأنه جعل طريف وقته  وايضا فإن هذه املدة أوهلا عيد الفطر وآخرها عيد النحر واحلج هو موسم
  عيدين 

فإن قيل فقد روى عروة ابن الزبري قال قال عمر بن اخلطاب احلج أشهر معلومت قال شوال وذو القعدة وذو 
احلجة فمن فرض فيهن احلج قال عمر بن اخلطاب ال عمرة يف أشهر احلج فكلم يف ذلك فقال إين أحب أن يزار 

  يف أشهر احلج مل يفد الرجل إذا حج البيت أبدا  البيت إذا جعلت العمرة
وعن التميمي عن ابن عباس قال شوال وذو القعدة وذو احلجة ذكره البخاري وعن جماهد عن ابن عمر قال شوال 

  وذو القعدة وذو احلجة رواهن سعيد 

ك يف أثناء الشهر الثالث قبل ليس بني الروايتني إختالف يف املعىن كما يقال قد مضى ثالثة أشهر وإن كان قبل ذل
ويقال له مخسون سنة وإن كان مل يكملها فكثري ما يعرب السنني والشهور واأليام عن التام منها والناقص فمن قال 

وذو احلجة أنه من شهور احلج يف اجلملة ومن قال وعشر ذي احلجة فقد بني ما يدخل منه يف شهور احلج على 
  سبيل التحديد والتفصيل 

  قد قال احلج أشهر معلومت فإن قيل ف
  قلنا الشهران وبعض الثالث تسمى شهورا ال سيما إذا كانت باألهلة 

وذكر القاضي أن فائدة هذه املسألة اليمني وليس كذلك وهذا التحديد له فائدة يف أول األشهر وهو أنه ال يشرع 
ن اعتمر فيها كان متمتعا وقبل ذلك هو اإلحرام باحلج قبلها وأن األفضل أن يعتمر قبلها وهي عمرة رمضان وأنه إ

  وقت الصيام فإذا انسلخ دخل وقت اإلحرام باحلج 
ومن فوائده أنه ال يأيت باألركان قبل أشهره فلو أحرم باحلج قبل أشهره وطاف للقدوم مل جيزه سعي احلج عقيب 

أن يتحلل من يوم النحر فال يتقدم ذلك ألن أركان العبادة ال تفعل إال يف وقتها وفائدته يف آخر األشهر أن السنة 
  قبل 

  ذلك وال يتأخر عن ذلك فإنه أكمل وأفضل 
  وذكر ابن عقيل أن طواف الزيارة يف غري أشهر احلج مكروه 

  فصل واإلحرام باحلج قبل أشهره مكروه



وقال يف  قال يف رواية ابن منصور إذا أهل باحلج يف غريه أشهره فهو مكروه قال القاضي أود هبذا كراهة تنزيه
موضع آخر ميقات املكان ضرب لئال يتجاوز قبل اإلحرام وميقات الزمان ضرب لئال يتقدم عليه باإلحرام فإن 

  خالف وجتاوز انعقد إحرامه مكروها وكذلك إذا خالف يف ميقات الزمان جيب أن ينعقد مكروها 
ذكر ابن عقيل هل يكره اإلحرام ومن أصحابنا من يقول يستحب أن ال يستحب أن ال حيرم باحلج قبل أشهره و

  باحلج قبل أشهره على روايتني 
  إحدامها ال يكره كاإلحرام قبل ميقات املكان وإن كان األفضل أن حيرم من امليقات فيهما 

  والثانية يكره ألنه ركن فكره فعله يف غري أشهر احلج كطواف الزيارة 

اهللا تعاىل قال احلج أشهر معلومت فمن فرض فيهن احلج  والصواب األول ومل يذكر القاضي يف الكراهة خالفا ألن
ومعناه أشهر احلج أشهر معلومات أوهلما شوال فال بد أن يكون هلذا التوقيت والتحديد فائدة وال جيوز أن يكون 
هذا التوقيت ألجل الوقوف والطواف ألن الوقوف ال يكون إال يف يوم واحد اخر هذه املدة والطواف إمنا يكون 

فال جيوز أن يؤقت بأول شوال فعلم أن التوقيت لإلحرام وألن احلج اسم لإلحرام والوقوف والطواف والسعي  بعده
فيجب أن تكون هذه األشهر مواقيت جلميع ذلك وإذا كان وقتا هلا مل يكن تقدميه قبل الوقت مشروعا ألن التوقيت 

  ل من الصالة يف اخره وال جيعل ذلك هو وقتها ال يكون جملرد الفضيلة بدليل الصالة يف أول الوقت فإهنا أفض
  وايضا قوله تعاىل فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق خص الفرض هبن فعلم أنه يف غريهن ال يشرع فرضه 

وايضا ما تقدم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ال يصلح أن حيرم أحد باحلج إال يف أشهر احلج والعمرة حيرم 
  هر وعن ابن عباس قال من السنة أن ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج ذكره هبا يف كل ش

  البخاري يف صحيحه ورواه النجاد 
والصحايب إذا أطلق السنة انصرف ذلك إىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن أيب الزبري أنه مسع جابر بن 

ال رواه الشافعي والدارقطين ورواه النجاد ولفظه ال عبد اهللا يسأل عن الرجل أيهل باحلج قبل أشهر احلج فقال 
  حيرم احملرم إال يف أشهر احلج 
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وعن عطاء وطاوس وجماهد واحلسن وإبراهيم أهنم كانوا يكرهون أن حيرم الرجل باحلج يف غري أشهر احلج وال 
  يعرف هلم خمالف يف الصحابة وال التابعني 

امها أن حترم هبا من دويرة أهلك وإذا كانت داره بعيدة مل حيرم إال فإن قيل فقد روي عن علي وعبد اهللا أهنما قاال إمت
  قبل أشهر احلج 

قلنا قد فسرناه بأن املراد به إنشاء السفر هلما ولو كان املراد نفس الدخول يف احلج فهذا ألن غالب ديار اإلسالم 
  يتأيت اإلحرام منها يف أشهر احلج 

نعقد اإلحرام باحلج يف أشهر الروايتني قال أمحد يف رواية أيب طالب فإن خالف وأحرم باحلج قبل أشهره فإنه ي
وسندي من أحرم باحلج يف غري أشهر احلج لزمه إال أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك قال القاضي فقد نص على 

  انعقاده وأجاز له فسخه إىل العمرة بناء على أصله يف جواز فسخ احلج إىل العمرة 
ن فسخه بعمرة قبل أشهر احلج مل يلزمه دم ألنه ليس بتمتع وعليه من تلك السنة ألن فسخ فعلى ما قاله القاضي إ

  احلج إىل العمرة إمنا جيوز بشرط أن حيج من عامه ذلك وكذلك قال ابن أيب موسى من أهل باحلج 

مه ملا أهل به إىل أن قبل أشهر احلج أحببنا له أن جيعلها عمرة فإذا حل منها أنشأ احلج فإن مل يفعل وأقام على إحرا
  أتى احلج أجزأه وقد حتمل مشقة 

واألشبه واهللا أعلم أن مقصود أمحد أنه يفسخه بعمرة ال ألجل فضل التمتع بل ألن اإلحرام باحلج قبل أشهره 
  مكروه فيتخلص بفسخه إىل العمرة من املكروه وإن مل حيج 

ها هبة اهللا الطربي واختارها القاضي أبو يعلى الصغري فعلى والرواية الثانية ال ينعقد اإلحرام باحلج قبل أشهره روا
  هذا هل ينعقد بعمرة ذكر القاضي أبو يعلى هذا فيه وجهني 

أحدمها ال ينعقد بعمرة ألنه مل يقصده وال حبج ألن وقته مل يدخل كما قلنا فيمن أحرم بالنفل قبل الفرض أو عن 
  ارها أبو بكر غريه قبل أن حيج عن نفسه يف الرواية اليت اخت

والثاين وهو املشهور أنه ينعقد بعمرة وقد قال أمحد يف رواية عبد اهللا إذا أحرم باحلج قبل أشهره جيعلها عمرة وفسره 
القاضي بأنه يفسخ احلج إىل العمرة وكذلك قال ابن أيب موسى يستحب ملن أحرم باحلج قبل أشهره أن جيعلها عمرة 

  ه ويفرغ منها وحيرم باحلج يف أشهر
واألشبه أن أمحد إمنا قصد هبذا أن يعتقد أهنا عمرة ويتمها بعمل عمرة ألنه روي عن عطاء من غري وجه فيمن أهل 

باحلج قبل أشهره قال جيعلها عمرة ويف رواية إجعلها عمرة فإن اهللا تعاىل يقول احلج أشهر معلومت فمن فرض فيهن 
  ألظهر أن أمحد إمنا قصد األخذ بقول عطاء فتكون هذه احلج ومذهبه أن نفس اإلحرام باحلج ينعقد عمرة فا

الرواية الثانية وذلك ألن اإلحرام بعض احلج وجزء منه ودليل ذلك أنه بدخوله فيه يسمة حاجا أو معتمرا وأنه يلزم 
لوقت بالشروع فيه وأن العمرة للشهر الذي يهل فيه ال الشهر الذي حيل فيه وأنه جيب عليه به السعي إىل احلج يف ا

الذي يدرك الوقوف فال جيوز له تفويت احلج وإذا كان كذلك مل جيز فعله قبل وقت العبادة كسائر األبعاض وكنية 



الصالة وحنوها وألن اهللا تعاىل قال فمن فرض فيهن احلج فخص الفرض فيهن بالذكر فعلم أن حكم ما عداه خبالفه 
  و سلم من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد  وألن هذا خمالف للسنة وقد قال النيب صلى اهللا عليه

وإذا مل ينعقد احلج ومل يكن سبيل إىل بطالن اإلحرام فإنه ال يقع إال الزما موجبا إنعقد موجبا لعمرة كمن أحرم 
  بالفرض قبل وقته فإنه ينعقد نفال 

  بعرفة يف العام املقبل وايضا فإنه لو جاز اإلحرام قبل أشهر احلج لوجب أن حيرم باحلج يف هذا العام وقف 
  ووجه األول أن الشروع يف اإلحرام يوجب إمتامه كما أن النذر يوجب فعل 

املنذور فإذا أحرم باحلج لزمه إمتامه كما لو نذره وكونه مكروها ال مينع لزوم الوفاء به كما أن عقد النذر مكروها 
  ب فعل ما أحرم به وجيب الوفاء به مث النذر يوجب فعل املنذور وكذلك اإلحرام يوج

وايضا فإن أكثر ما فيه أن إحرامه باحلج قبل أشهره غري جائز وهذا ال مينع لزومه وانعقاده على الوجه الذي عقده 
كما لو عقده وهو البس عاملا ذاكرا فإن ذلك ال حيل له ومع هذا ينعقد إحرامه صحيحا موجبا للدم بل لو عقده 

املضي فيه والقضاء له واهلدي نعم هؤالء وجب عليهم دم ملا فعلوه من  وهو جمامع إنعقد إحراما فاسدا فوجب
احملظور ألهنم نقصوا اإلحرام وهذا مل ينقصه وإمنا زاد عليه فأسوأ أحواله أن جيعل املزيد كاملعدوم وايضا فإن اإلحرام 

حني الوقوف والطواف  قبل أشهر احلج إحرام يف أشهر احلج وزيادة على اإلحرام املشروع فإنه يبقى حمرما إىل
والزيادة على املناسك قبلها أو بعدها وإن مل تكن مشروعة فإهنا ال تقدح يف القدر املشروع كما لو وقف باملعرف 

قبل وقته أو أقام به إىل نصف ليلة النحر أو طاف ليلة النحر أو طاف أكثر من أسبوع بالبيت وبني الصفا واملروة أو 
صيات أو بات مبىن بعد لياليها وإذا مل يكن ذلك قادحا يف اإلحرام الواقع يف أشهر رمي اجلمار بأكثر من سبع ح

احلج فيكون إحراما صحيحا قد التزمه فيلزمه ذلك اإلحرام وإذا لزمه ذلك اإلحرام لزمه ما قبله ألنه ال ميكن 
  لوجوب ومها بعرفة صح احلكم بصحته إال بصحة ما قبله ولزومه يبني ذلك ويوضحه أن الصيب والعبد لو أدركا ا

إمتام احلج مبا وجد من اإلحرام بعد الوجوب وكان بعض هذا اإلحرام جمزءا عن الواجب وبعضه ليس جمزءا عنه 
وإمنا يصح اجملزيء منه بصحة غري اجملزيء فلذلك جيوز أن يبين املشروع منه على غري املشروع جعال ملا وجد قبل 

  ع فاسدا الوقت والوجوب وجوده كعدمه ما مل يق
وهبذا يظهر الفرق بني اإلحرام وبني سائر أجزاء العبادات فإهنا إمنا مل جتزيء لكون اجلزء املفعول قبل الوقت واجب 

بكل حال وفعل الواجب قبل وقته غري جائز ألنه يكون وجوده كعدمه وعدم الواجب يف العبادة يبطلها وهنا 
  ه فعدمه ال يؤثر اإلحرام املوجود قبل الوقت إذا كان وجوده كعدم

وايضا فإنه أحد امليقاتني فانعقد اإلحرام املتقدم عليه كامليقات املكاين وذلك ألن احلج خمصوص بزمان ومكان 
والوقوف والطواف أخص مكانا وزمانا من اإلحرام فإن اإلحرام يتقدم عليهما يف مكانه وزمانه ومن السنة أن ال 

  م به إنعقد فكذلك إذا أحرم به قبل زمانه حيرم بالنسك قبل مكان اإلحرام فلو أحر
قال بعض أصحابنا وميقات الزمان مجيعه مبنزلة البقعة اليت يشرع اإلحرام منها له أن حيرم من أوهلا وآخرها وليس 

له أن يتأخر عنها وان تقدم انعقد لكن بينهما فرق وهو ميقات املكان هنى عن التأخر عنه وإن تأخر انعقد ولزمه دم 
لك نقص لبعض النسك وميقات الزمان إذا أخره عن وقت جوازه فات احلج فلم ينعقد وإن كان التقدم يف ألن ذ

  الزمان مكروها ألن من أراد أن يقطع الوقت باإلحرام فإنه ميكنه أن حيرم بالعمرة خبالف املكان 



ن كان فاسدا فال شيء عليه أما وايضا فإنه قد التزم احلج فإن جعلناه التزاما صحيحا وجب أن يتمه كما التزمه وإ
  العمره فلم يقصدها ومل ينوها وهي بعض ما التزمه أو هي خمالفة له فكيف تقوم مقام احلج 

وقد احتج مجاعة من أصحابنا وغريهم بقوله يسئلونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج قالوا وهذا عام يف 
وهذا غلط حمقق ألن اهلالل إمنا يكون وقتا للشيء إذا اختلف مجع األهلة فيقتضي أن تكون مجيعا ميقاتا للحج 

حكمه به وجودا وعدما مثل أن تنقضي به العدة أو حيل به الدين أو جيب به الصوم أو الفطر وحنو ذلك فلو كان 
شياء اليت تفعل مجيع العام وقتا لإلحرام باحلج مل تكن األهلة ميقاتا للحج كما مل تكن ميقاتا للنذر وال ميقاتا لسائر األ

يف مجيع األزمنة بل هذه اآلية دالة على أن احلج مؤقت باألهلة وحمال أن يكون مؤقتا بكل واحد من األهلة فعلم أن 
  املراد أن جنس األهلة ميقات للحج كما قال الذين قال هلم الناس إن 

  الناس قد مجعوا لكم 
أن األهلة ميقات للحج يعلم جوازه بوجودها يف اجلملة واجلنس حيصل هبالل واحد وباثنني وثالثة فأفادت اآلية 

  وذلك حق فإن احلج إمنا يكون هلالل خاص وهو هالل ذي احلجة 
وجيوز أن يراد أن جمموع أهلة السنة وقت للحج فإن احلج إمنا يدخل وقته عند انتهاء اإلثىن عشر وجيوز أن يراد 

  اد بعضها ميقات للناس وبعضها ميقات للحج وجيوز أن ير
وأما قوله سبحانه فمن فرض فيهن احلج فهو دليل على أن فرضه قبلهن غري مشروع إن مل يكن قوله فيهن متعلقا 

  باحلج 
  وأما كونه خالف السنة فصحيح لكن ذلك ال مينع االنعقاد 

نه شرط وأما كون اإلحرام ركنا للحج وبعضا منه فقد إختلفت عبارة أصحابنا يف ذلك فزعم طائفة من متأخريهم أ
  للحج وليس بركن له والشروط 

تفعل قبل وقت العبادة كالطهارتني والستارة قالوا وهلذا جيب استصحابه يف مجيع احلج والركن إمنا يفعل بعد إنقضاء 
  الركن كالوقوف والطواف والركوع والسجود 

ص جوازه بأشهر احلج وأكثر فقهاء أصحابنا جيعلونه ركنا مث قال القاضي وغريه كونه ركنا ال يوجب إختصا
كالطواف فإنه جيوز تأخريه عن أشهر احلج فنقول ركن يف طرف احلج فجاز فعله يف غري وقته كالطواف وعكسه 

  الوقوف فإن ركن يف وسط احلج وقياسه بالطواف أوىل ألن ذاك تأخري وهذا تقدمي 
ج ويف غري أشهره وهذا أشبه بأصولنا وألن الطواف ال يفعل إال يف وقت واحد واإلحرام يدوم ويستمر يف أشهر احل

فإن العمرة عندنا للشهر الذي حيرم منه ولو كان شرطا خمتصا مل يصح ذلك نعم هو يشبه النية ألنه به ينعقد احلج 
ويلزم وبه يدخل يف احلج كما يدخل بالنية يف الصالة والنية منها ما يتقدم وقت العبادة كالصوم ومنها ماال يتقدم 

  يقه أن كالصالة وحتق

  له شبها بالشرائط وشبها باألركان واألصول ال يقاس بعضها ببعض كما أن احلج ال يقاس بغريه من العبادات 
فإن قيل إذا قلتم ينعقد وله فسخه إىل عمرة حيج بعدها فهذا ظاهر أما أنه ينعقد ويفسخه إىل عمرة من غري حج 

  ويكون ذلك أفضل من متام حجة فكيف هذا 
ج إىل العمرة جيوز لغرض صحيح وهو حتصيل ما هو أفضل من حجة مفردة فلما كان حتصيل عمرة قلنا فسخ احل



يتمتع هبا وحجة أفضل من حجة مفردة جاز له الفسخ لذلك وهنا إحرامه بعمرة قبل أشهر احلج يأيت هبا من غري 
فيه فإذا انتقل إىل ما هو  حج أفضل من حجة حيرم هبا قبل أشهر احلج ألن هذا مكروه مع كثرته وذاك ال كراهية

أفضل كان له ذلك وإذا أقام على إحرامه باحلج إىل أن تدخل أشهر احلج فهنا ينبغي أن ال يكون له الفسخ إال إىل 
  متعة 

  فصل

ومىت أحرم باحلج فعليه أ حيج تلك السنة وليس له أن يؤخر احلج إىل العام املقبل حىت لو بقى حمرما حىت فاته احلج مل 
أن يستدمي اإلحرام إىل العام املقبل وإن جوزنا اإلحرام قبل ألن اإلحرام يوجب فعل احلج ذلك العام فإذا فانه  جيز له

  مل جيز أن يؤدي هبذا اإلحرام حجة أخرى 

  فصل 
وأما العمرة فيحرم هبا مىت شاء ال ختتص بوقت ألن أفعاهلا ال ختتص بوقت فأوىل أن ال خيتص إحرامها بوقت قال 

ال يكره يف شيء من السنة بل له أن حيرم يف أيام احلج وله أن يبقى حمرما بالعمرة السنة والسنتني قال أمحد  أصحابنا
  يف رواية أيب احلارث يعتمر الرجل مىت شاء يف شعبان أو رمضان 

العمرة وإن وهذا فيمن مل يبق عليه شيء من أعمال احلج فأما إذا حتلل من احلج وبقي عليه الرمي مل ينعقد إحرامه ب
  نفر النفر األول 

وقد قال أمحد يف رواية ابن إبراهيم فيمن واقع قبل الزيارة يعتمر إذا انقضت أيام التشريق قال القاضي وظاهر هذا 
  أنه مل ير العمر يف 

رواية أيام التشريق واملذهب على ما حكيناه ألنه قد قال يف رواية األثرم العمرة بعد احلج ال بأس هبا عندي وهذه ال
حتتمل ما قاله القاضي وحتتمل أن احلاج نفسه ال يعتمر إال بعد أيام التشريق ألهنا من متام احلج وقد روى النجاد عن 

عائشة أهنا قالت العمرة يف السنة كلها إال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ويف لفظ حلت العمرة الدهر إال 
  لتشريق وهذا يقتضي أمنا كره ذلك آلجل التلبس باحلج ثالثة أيام يوم النحر ويومني من أيام ا

  باب اإلحرام

  مسألة من أراد اإلحرام إستحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن املخيط يف إزار ورداء أبيضني نظيفني 
اية صاحل ومجلة ذلك أنه يستحب االغتسال قبل اإلحرام للرجل واملرأة سواء كانت طاهرا أو حائضا قال أمحد يف رو

ويغتسل الرجل واملرأة إذا أرادا أن يهال ويغتسالن إذا أرادا أن يدخال احلرم فإن مل يفعال فال بأس وقال يف رواية 
عبد اهللا واحلائض إذا بلغت امليقات فتغتسل وتصنع ما يصنع احلاج غري أن ال تطوف بالبيت وال بالصفا واملروة وال 

بن ثابت أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم جترد إلهالله واغتسل رواه تدخل املسجد أعجب إيل ملا روى زيد 
  الترمذي وقال حديث حسن غريب والدارقطين 



وعن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن حيرم غسل رأسه خبطمي وإشنان ودهنه بزيت 
أن حيرم وإذا أراد أن يدخل مكة روامها الدارقطين وروى  غري كثري وعن ابن عمر قال من السنة أن يغتسل إذا أراد

ايضا عن ابن عباس قال اغتسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث لبس ثيابه فلما أتى ذا احلليفة صلى ركعتني مث 
  قعد على بعرية فلما استوى به على البيداء أحرم باحلج وفيه يعقوب بن عطاء بن أيب رباح وقد تكلم فيه 

  ا احلائض والنفساء فروى خصيف عن جماهد وعكرمة وعطاء عن وأم

ابن عباس رفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النفساء أو احلائض تغتسل وحترم وتقضي املناسك كلها 
تسالن غري أن ال تطوف بالبيت ويف لفظ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغ

وحترمان وتقضيان املناسك كلها غري الطواف بالبيت حىت تطهر رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن 
  غريب من هذا الوجه 

  وعن عائشة قالت نفست أمساء مبحمد بن أيب بكر بالشجرة 

مذي وكذلك يف حديث فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وهتل رواه مسلم والتر
جابر أن أمساء بنت عميس نفست بذي احلليفة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر فأمرها أن تغتسل وهتل 
رواه مسلم وغريه وعن أمساء بنت عميس أهنا ولدت حممد ابن أيب بكر بالبيداء فذكر أبو بكر لرسول اهللا صلى اهللا 

  اهللا عليه و سلم مرها فلتغتسل مث لتهل رواه مالك وأمحد والنسائي عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى 

وإذا رجت احلائض والنفساء أن تطهر أقامت حىت إذا طهرت اغتسلت إذا اتسع الزمان هكذا ذكر أصحابنا 
القاضي وابن عقيل وليس هذا الغسل واجبا نص عليه وقيل إن بعض املدنني يقول من ترك اإلغتسال فعليه دم لقول 
النيب صلى اهللا عليه و سلم ألمساء وهي نفساء إغتسلي فكيف الطاهر فأظهر التعجب من هذا القول وكان ابن عمر 

يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا وأي ذلك فعل أجزأه وذلك ملا روي عن ابن عمر أنه توضأ مرة يف عمرة اعتمرها ومل 
  مها سعيد يغتسل وكان يف عمرة إذا أتى ذا احلليفة جترد واغتسل روا

  وإن مل يكن هناك ماء فهل يتيمم على وجهني ويقال روايتني 

  إحدامها يتيمم قاله القاضي وابن عقيل 

  فصل

وأما التنظيف فاملراد به أن جيز شاربه ويقلم أظفاره وينتف إبطه وحيلق عانته إن احتاج إىل شيء من ذلك ويزيل 
  شعثه وقطع الرائحة 

ذا أردت أن حترم فخذ من شاربك وأظفارك واستحد وانتف ما حتت يدك وتنظف قال أمحد يف رواية املروذي فإ
واغتسل إن أمكنك وتوضأ وضوءك للصالة فإن وافقت صالة مكتوبة صليت وإال فصل ركعتني فإن أردت املتعة 

هلدي فإهنا آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق ا
وجلعلتها عمرة فلم حيل ألنه ساق اهلدي وأبو عبد اهللا خيتارها فقل اللهم إين أريد العمرة فيسرها يل وتقبلها مين 
وأعين عليها تسر ذلك يف نفسك مستقبل القبلة وتشترط عند إحرامك تقول إن حبسين حابس فمحلي حيث 



  حبستين وإن شئت أهللت على راحلتك 
ن حنو ذلك إال أنه قال فقل اللهم إين أريد العمرة واحلج فيسرمها يل وتقبلهما مين لبيك وذكر يف اإلفراد والقرا

  اللهم عمرة وحجا فقل كذلك ومل يذكر 

يف املتعة والقران لفظه يف التلبية مث قال وإن شاء تطيب قبل أن حيرم ويغتسل احملرم إن شاء قبل دخول احلرم وذلك 
ها بنظافة كغريها ال سيما وهو ممنوع من ذلك بعد اإلحرام فإن أراد أن يأخذ ألن هذه عبادة فاستحب أن يدخل في

  من شعر رأسه باجلز وحنوه فهل يكره رخص فيه عمر واحلجازيون وكرهه 

  فصل 
وأما التطيب فقد قال يف رواية املروذي وإن شاء تطيب قبل أن حيرم وقال عبد اهللا سألت أيب عن احملرم الطيب 

رك الطيب قال ال بأس إن يتطيب قبل أن حيرم ونذهب فيه إىل حديث عائشة وكذلك نقل حنبل أحب إليك له أم ت
وإمنا مل يؤكده ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر به وإمنا فعله فيجوز أن يكون فعله ألنه عبادة وجيوز أن يكون 

مه أنه مستحب غري مؤكد حبيث ال يكره فعله على الوجه املعتاد ويف مراعاته نوع مشقة وفيه اختالف وظاهر كال
  تركه خبالف االغتسال والتنظيف 

قال أصحابنا يستحب له أن يتطيب مبا شاء من طيب الرجال سواء كان مما يبقى أثره أو ال يبقى ملا روى عروة عن 
أطيب النيب  عائشة قالت كنت أطيب النيب صلى اهللا عليه و سلم عند إحرامه بأطيب ما أجد ويف رواية قالت كنت

صلى اهللا عليه و سلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن حيرم مث حيرم متفق عليه ويف رواية كنت أطيب النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم عند إحرامه بأطيب ما أجد حىت أجد وبيص الطيب يف رأسه وحليته لفظ البخاري ويف رواية مسلم 

ن حيرم يتطيب بأطيب ما جيد مث أرى وبيص الدهن يف حليته ورأسه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أ
بعد ذلك ويف رواية القاسم عنها كنت أطيب النيب صلى اهللا عليه و سلم إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف 

  بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه 
ه و سلم إىل مكة فنضمد جباها باملسك وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كنا خنرج مع رسول اهللا صلى اهللا علي

املطيب عند اإلحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فرياه النيب صلى اهللا عليه و سلم فال ينهانا رواه وأبو 
  داود 

  وعن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد اخلروج إىل مكة أدهن بدهن ليس له 

ركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم مث قال هكذا رأيت رائحة طيبة مث يأيت مسجد ذي احلليفة فيصلي مث ي
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل رواه البخاري 

وعن درة قالت كنت أغلف رأس عائشة باملسك والصرب عند إحرامها وعن عائشة ابنة سعد بن أيب وقاص قالت 
  سه وأمجر حلته فريوح فيها مهال كنت أسحق له املسك يعين سعدا بالبان اجليد فأضمخ منه حليته ورأ

وعن مسلم بن صبيح قال رأيت يف رأس ابن الزبري وحليته من الطيب وهو حمرم ما لو كان لرجل الختذ منه رأس 
  مال 



  وعن علي بن حسني قال قال يل ابن عباس وعائشة إدهن بأي دهن شئت وأنت حمرم وقال ابن عمر إدهن بالزيت 
  طيب قبل اإلحرام قال أما أنا فأصعصعه يف رأسي مث أحب بقاءه وعن ابن عباس أنه سئل عن ال

وعن ابن املنتشر قال سألت ابن عمر ما تقول يف الطيب عند اإلحرام فقال ما أحب أن أصبح حمرما ينضح مين 
الطيب ويف لفظ ألن أصبح مطليا بقطران أحب إىل من أصبح حمرما أنضح طيبا فلما مسع ذاك أرسل إىل عائشة 

  أنا أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسكت رواهن  فقالت

  أمحد يف رواية ابنة عبد اهللا 
قال القاضي وابن عقيل وغريمها من أصحابنا يستحب أن يتطيب يف بدنه دون ثيابه ألنه إذا طيب الثوب فرمبا خلعه 

   صلى اهللا عليه و سلم وحليته مث لبسه وذلك ال جيوز وإمنا ذكرت عائشة أهنا كانت ترى الطيب يف رأس رسول اهللا
قالوا وإن طيبهما جاز ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يلبس احملرم ثوبا مسه ورس أو زعفران فلو كان 

  تطييب الثوب مشروعا ملا هنى عن لبسه 
ف الطيب عند قالوا ويستحب للمرأة أن تتطيب كالرجل ملا تقدم من حديث عائشة وألهنا ال تقرب من الرجال خبال

  اخلروج إىل اجلماعات واجلمع واألعياد فإهنن خيتلطن بالرجال فكره ذلك 

  قالوا ويستحب للمرأة أن ختتضب قبل اإلحرام سواء كانت أميا أو ذات زوج 
  فأما غري احملرمة فقال القاضي يستحب هلا اخلضاب إن كانت ذات زوج وال يستحب إذا كانت أميا 

  فصل

خيط ولباس ازار ورداء نظيفني أبيضني فلما روى ابن عمر يف حديث له ذكره عن النيب صلى اهللا وأما التجرد عن امل
عليه و سلم قال وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني فإن مل جيد النعلني فليلبس خفني ولقطعهما حىت يكونا أسفل 

يف األزر واألردية والنعال وألن ستر  من الكعبني رواه أمحد وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه أحرموا
  العورة واملنكبني مشروع يف الصالة وغريها وسترمها باملخيط غري جائز فيستر عورته بازار ومنكبيه برداء 

ومل يذكر أمحد واخلرقي والشيخ وأبو اخلطاب وغريهم األمر باإلحرام يف نعلني وذكره القاضي وابن عقيل وغريمها 
ا خالف وإمنا يشرع ذلك ملن أراد أن ميشي وينتعل ومن أراد الركوب أو املشي حافيا من غري ملا تقدم وليس بينهم

  ضرر فله أن ال ينتعل خبالف اللباس فإنه مشروع بكل حال 
  وإمنا استحب أصحابنا البياض 

  وسواء كانا جديدين أو غسيلني ليس أحدمها أفضل 
  هة وإن أحرم يف ملون ال يكره لبسه فجائز من غري كرا

  وإمنا استحببنا أن يكونا نظيفني من النجاسة ومن الوسخ 

مسألة مث يصلي ركعتني وحيرم عقيبهما وهو أن ينوي اإلحرام ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول اللهم إين أريد 
  النسك الفالين فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين 

  يف هذا الكالم فصول 



م بعد صالة ألن الذين وصفوا حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلهم أحدمها أنه يستحب أن يكون اإلحرا
ذكروا أنه صلى يف مسجد ذي احلليفة كما سيأيت مث أحرم عقب ذلك ويف بعض الروايات من حديث ابن عباس 

  وأنس أهنا كانت صالة الظهر 
 إذا استوت به الناقة قائمة عند وعن ابن عمر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يركع بذي احلليفة ركعتني مث

  مسجد ذي احلليفة أهل هبؤالء الكلمات يعين التلبية رواه مسلم 
مث إن حضرت صالة مكتوبة أحرم عقيبها ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أحرم عقيب املكتوبة ومل يصل بعدها شيئا 

حتضر مكتوبة صلى ركعتني إن كان وقت ومل يكن يصلي مع الفرض شيئا وإن صلى بعدها سنة أو ركعتني وإن مل 
  صالة فإن كان وقت هنى وإن مل يصل فال بأس قال عبد 

اهللا سألت أيب حيرم الرجل يف دبر الصالة أحب إليك قال أعجب إىل أن يصلي فإن مل يصل فال بأس وكذلك نقل 
  مل يصل فال بأس ابن منصور عنه وقد سئل حيرم يف دبر الصالة أحب إليك قال أعجب إىل أن يصلي فإن 

  الفصل الثاين

يف الوقت الذي يستحب فيه اإلحرام والذي عليه أصحابنا أنه يستحب فيه اإلحرام يف دبر الصالة وهو جالس 
مستقبل القبلة وإن أحرم بعد ذلك فحسن وقد تقدم قول أمحد يف رواية املروذي فإن وافقت صالة مكتوبة صليت 

ل اللهم إين أريد العمرة فيسرها يل وتقبلها مين وأعين عليها تسر ذلك يف وال فصل ركعتني فإن أردت املتعة فق
نفسك مستقبل القبلة وتشترط عند إحرامك تقول إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين وإن شئت أهللت على 

بلهما مين راحتك وذكر يف اإلفراد والقران مثل ذلك إال أنه قال فقل اللهم إين أريد العمرة واحلج فيسرمها يل وتق
لبيك اللهم عمرة وحجا قبل ذلك وكذلك قال يف رواية حنبل إذا أراد اإلحرام فإن وافق صالة مكتوبة صلى مث 
أحرم وإن شاء إذا استوى على راحلته وإن أحب أن حيرم من املسجد أحرم وإن شاء بعدما صلى يف دبر الصالة 

  مر فأي ذلك فعل أجزأه بعد خروجه من املسجد يف حديث ابن ع

  وقال يف رواية عبد اهللا فإن وافق صالة مكتوبة صلى مث أحرم وإن شاء إذا استوى على راحلته 
وقال يف رواية أيب طالب إذا أراد اإلحرام استحب له أن يغتسل ويلبس إزارا ورداء فإن وافق صالة مكتوبة صلى 

  يه و سلم مث أحرم وإن شاء إذا استوى على راحلته فلىب تلبية النيب صلى اهللا عل
وجعل القاضي وغريه هذه النصوص منه مقتضيه لالستحباب عقيب الصالة وإن شاء أحرم إذا استوت به راحلته 

ألن أمحد بدأ باألمر بذلك مث جوز اآلخر وألنه إمنا شرع اإلحرام عقيب الصالة بناء على أن النيب صلى اهللا عليه و 
ن روى أنه أحرم عند استواء ناقته وانبعاثها به وألنه إذا كان سلم أحرم عقيبهما فيكون ذلك زائدا على رواية م

  مشروعا يف هاتني احلالتني فتقدميه أفضل 
وقال يف رواية األثرم وقد سئل أميا أحب إليك اإلحرام يف دبر الصالة أو إذا استوت به ناقته قال كل قد جاء دبر 

  الصالة وإذا استوت به ناقته وإذا عال البيداء 

  ضي وظاهر هذا أنه خمري يف مجيع ذلك وليس أحدمها بأوىل من االخر قال القا
ولفظ أيب اخلطاب وعنه أن إحرامه عقيب الصالة وإذا استوى على راحلته وإذا بدأ يف السري سواء ولفظ غريه فيها 



  أن اإلحرام عقيب الصالة وحني تستوي به راحلته على البيداء سواء 
تحب أن حيرم دبر الصالة ومعىن قولنا إذا استوى على راحلته أهنا احلال اليت يريد واملذهب على ما حكينا وأن املس

  أن يأخذ يف املسري 
وقد نقل عبد اهللا عن أبيه أنه يبلس ثوبني مث يقلد بدنته مث يشعر مث حيرم هكذا األمر هكذا يروى عن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم 
خذ يف السري ألن تقليد اهلدي وإشعاره بعد الصالة وقد جعل وعلى هذا يستحب اإلحرام إذا ركب وأراد األ

  اإلحرام بعده 
  وإذا أحرم دبر الصالة ففي أول أوقات التلبية ثالثة أوجه 

أحدها أنه يليب إذا استوت به راحلته كما ذكره الشيخ قاله اخلرقي وذكره القاضي وابن عقيل يف اجملرد والفصول 
  ثرم قال قد يكون الرجل حمرما بغري تلبية إذا عزم على اإلحرام وقد وهو املنصوص عنه يف رواية األ

  يليب الرجل وال حيرم وال يكون عليه شيء وهو يعزم على اإلحرام فإذا إنبعثت به راحلته لىب 
  والثاين أن أول حال تشرع فيها التلبية إذا أشرف على البيداء ال يف أول اإلحرام ذكره القاضي يف بعض املواضع 

لثالث أنه يليب عقيب إحرامه يف دبر الصالة وهو الذي استقر عليه قول القاضي وغريه من أصحابنا وقد نص يف وا
  رواية املروذي على أنه يصل اإلحرام بالتلبية 

قال أمحد يف رواية حرب وقد سأله عن الرجل إذا أحرم يف دبر الصالة أيليب ساعة يسلم أم مىت قال يليب مىت شاء 
  وإن شاء بعد ذلك وسهل فيه ساعة يسلم 

وأكثر نصوص أمحد تدل على أن زمن اإلحرام هو زمن التلبية كما تقدم عنه أنه خمري بني اإلحرام واإلهالل عقيب 
  الصالة وعلى الراحلة ومل يذكر يف شيء من ذلك أنه حيرم عقيب الصالة ويليب إذا استوت به راحلته 

  صلى اهللا عليه و سلم وإهالله فروى نافع وسبب هذا اإلختالف يف وقت إحرام النيب 

قال كان ابن عمر يأيت مسجد ذي احلليفة فيصلي مث يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم مث قال هكذا رأيت 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري 

  يهل حني تستوي به قائمة ويف لفظ له رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يركب راحلته بذي احلليفة مث 
وعن ابن عمر قال بيداؤكم هذه اليت تكذبون على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها ما أهل رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم إال من عند املسجد يعين مسجد ذي احلليفة ويف رواية ما أهل إال من عند الشجرة حني قام به 
  بعرية متفق عليها 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهل ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك  ويف رواية عنه

  إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

وقال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يركع بذي احلليفة ركعتني مث إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي 
  ت رواه مسلم احلليفة أهل هبؤالء الكلما

وعنه ايضا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وضع رجله يف الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي 
  احلليفة متفق عليه 



  وهذا يبني أنه أهل ملا انبعثت به إىل القيام وهو استواؤها ألن البعري إذا هنض يكون منحنيا فإذا استوى صار قائما 
ني أنه أهل حني استواء البعري وأرادة املسري قبل أن يشرع يف السري فعلى هذا تكون التلبية عوضا عن وهذا كله يب

  الذكر املشروع 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن إهالل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذي احلليفة حني استوت به 
  راحلته رواه البخاري وقال رواه أنس وابن عباس 

وعن أنس بن مالك قال صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم باملدينة أربعا وبذي احلليفة ركعتني مث بات حىت أصبح 
  بذي احلليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل رواه البخاري وملسلم إىل قوله ركعتني 
ته فأشعرها يف صفة سنامها وعن ابن عباس قال صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم الظهر بذي احلليفة مث دعا بناق

األمين وسلت الدم عنها ولقدها نعلني مث ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل باحلج رواه أمحد ومسلم 
  وابو داود والنسائي 

  فهذه نصوص صحيحة أنه إمنا أهل حني استوت به راحلته واستوى 

  ية صحيحة عليها ورواهتا مثل ابن عمر وجابر وأنس وابن عباس يف روا
مث من قال من أصحابنا حيرمون عقيب الصالة قال قد جاء أنه أحرم عقيب الصالة وهنا أنه أهل إذا استوت به 

راحلته فتحمل تلك الرواية على اإلحرام اجملرد وهذه على اإلهالل ألن التلبية إجابة الداعي وإمنا تكون اإلجابة إذا 
  ام فإنه عقد وإجياب ففعله عقيب الصالة أقرب إىل اخلشوع أراد أن يأخذ يف الذهاب إليه خبالف اإلحر

وأما رواية البيداء فروي عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر مث ركب راحلته فلما عال 
اد على جبل البيداء أهل رواه أمحد وأبو داود والنسائي وقد روى البخاري حنوه وعن جابر بن عبد اهللا قال ملا أر

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلج أذن يف الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء 

أحرم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه مسلم يف حديثه الطويل ولفظه فصلى رسول اهللا صلى اهللا 
ري بني يديه من عليه و سلم يف املسجد مث ركب القصوى حىت إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إىل مد بص

راكب وماش وعن ميينيه مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرنا وعليه ينزل 
القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك 

  إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
ن سعيد بن أيب وقاص قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به وع

  راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على 

  جبل البيداء رواه أبو داود 
لصالة ووجه األول ما روى خصيف عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لىب يف دبر ا

  رواه اخلمسة إال أبا داود ولفظ أمحد لىب يف دبر الصالة وقال الترمذي حديث حسن غريب ويف رواية 

ألمحد وأيب داود عن سعيد قال قلت البن عباس عجبا الختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 
ك إختلفوا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه إهالله فقال إين ألعلم الناس بذلك إمنا كانت منه حجة واحدة فمن هنال



و سلم حاجا فلما صلى يف مسجده بذي احلليفة ركعتني أوجب يف جملسه فأهل باحلج حني فرغ من ركعتيه فسمع 
ذلك منه أقوام فحفظوا عنه مث ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك أن الناس 

اال فسمعوه حني استقلت به ناقته مث مضى فلما عال على شرف البيداء أهل فأدرك ذلك أقوام إمنا كانوا يأتون أرس
فقالوا إمنا أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني عال شرف البيداء وأمي اهللا لقد أوجب يف مصاله وأهل حني 

  استقلت به راحلته وأهل حني عال على شرف البيداء 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلحرام حني فرغ من صالته مث خرج فلما ركب ورواه األثرم وقال أوجب 

  راحلته واستوت به ناقته أهل ولعل هذا اللفظ هو الذي اعتمده بعض أصحابنا 

وروى عن ابن عباس أنه قال أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسجد ذي احلليفة وأنا معه وناقة رسول اهللا 
  ه و سلم عند باب املسجد وابن عمر معها مث خرج فركب فأهل فظن ابن عمر أنه أهل يف ذلك الوقت صلى اهللا علي

وهذه رواية مفسرة فيها زيادة علم وإطالع على ما خفي يف غريها فيجب التقيد هبا واتباعها وليس هذا خمالفا ملا 
  ه تقدم عنه أنه أهل حني استوت به على البيداء ألن تلك الرواية بعض هذ

وعن أشعث بن عبد امللك عن احلسن عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر بالبيداء مث ركب 
وصعد جبل البيداء وأهل باحلج والعمرة حني صلى الظهر رواه النسائي ويدل عليه ما روى عمر قال مسعت رسول 

ة آت من ريب عز و جل فقال صل يف هذا الوادي اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو بوادي العقيق يقول أتاين الليل
  املبارك وقل عمرة يف حجة ويف لفظ عمرة وحجة رواه البخاري وغريه فلم جيعل بني الصالة واإلحرام فصال 

وأيضا فإن كل صالة مشروعة لسبب بعدها فإنه يستحب أن يوصل هبا كصالة االستخارة وصالة احلاجة وصالة 
  اإلستسقاء وغري ذلك 

إحرامه جالسا مستقبل القبلة أقرب إىل إجتماع مهه وحضور قلبه وهو بعد الصالة أقرب إىل اخلشوع منه عند فإن 
الركوب فإحرامه حال اخلشوع أوىل وقد بني يف هذا احلديث أنه لىب عقيب الصالة وكذلك مجيع األحاديث ليس 

  فيها فرق بني اإلحرام والتلبية 
رض احلج مبعىن واحد وهلذا يف حديث ابن عمر أنه أحرم حني استوت به ناقته ويف بل التلبية واإلهالل واإلحرام وف

  لفظ أنه أهل فعلم أنه إمنا قصد إبتداء اإلحرام 

  فمن زعم أنه أحرم ومل يلب مث لىب حني استوت به ناقته فهو خمالف جلميع األحاديث ولعامة نصوص أمحد 
الركعتني اللتني يصليهما بعد طواف سبع ذكره القاضي وغريه وقد واإلحرام من مكة من املتمتع كغريه حيرم عقيب 

  قال أمحد يف رواية حرب إذا كان يوم التروية أهل باحلج من املسجد 
واملنصوص عنه يف رواية عبد اهللا يف حق املتمتع إذا كان يوم التروية طاف بالبيت فإذا خرج من املسجد لىب باحلج 

د ويف موضع اخر قلت من أين حيرم باحلج قال إذا جعل البيت خلف ظهره قلت فذكر أنه يهل إذا خرج من املسج
  فإن بعض الناس يقول حيرم من امليزاب قال إذا جعل البيت خلف ظهره أهل 

فقد نص على أنه يهل إذا أخذ يف اخلروج من املسجد والذهاب إىل مىن وهذا يوافق رواية من روى أنه يهل إذا 
  من مسجد ذي احلليفة استقلت به ناقته خارجا 



والتلبية عقيب اإلحرام إمنا تستحب إذا كانت يف الربية والصحراء فإن كانت يف األمصار مل تستحب حىت يربز ألهنا 
  ال تستحب يف األمصار ذكره 

القاضي يف رواية أمحد بن علي وقد سئل إذا أحرم يف مصره يليب فقال ما يعجبين كأنه ذهب إىل التلبية من وراء 
  در اجل

  وقال يف رواية املروذي التلبية إذا برز عن البيوت 
  فإن كان اإلحرام يف مسجد يف الربية أو يف قرية 

  الفصل الثالث

  إن اإلحرام ينعقد مبجرد النية عند أصحابنا 
  قال أمحد يف رواية األثرم الرجل يكون حمرما بالنية إذا عقد على اإلحرام وحديث قيس بن سعد أنه نظر إىل 

ة مقلد فقال ذاك كان قد عقد اإلحرام بتقليده اهلدي وكان ابن عمر ال يسمى حجا وال عمرة وقد يكون هدي
الرجل حمرما بغري تلبية إذا عزم على اإلحرام وقد يليب الرجل وال حيرم وال يكون عليه شيء وهو يعزم على اإلحرام 

  فإذا انبعثت به راحلته لىب 

  فصل

ا أحرم به وقد تقدم نصه على ذلك يف رواية املروذي فيقول اللهم إين أريد العمرة وقد استحب أصحابنا أن ينطق مب
فيسرها يل وتقبلها مين ألن يف حديث علي أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم حني قال له كيف قلت حني فرضت 

يف حديث عمر عن النيب احلج قال قلت اللهم إين أهل مبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم و
صلى اهللا عليه و سلم أتاين آت من ريب وقال قل عمرة يف حجة ويف لفظ عمرة وحجة ويف حديث ابن عمر 

  أشهدكم أين قد أوجبت عمرة مث قال أشهدكم أين قد مجعت حجة مع عمرة 
  واستحبوا اإلشتراط وهو منصوصه ايضا 

  ول بعد التلبية إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين وقال ابن أيب موسى يستحب له اإلشتراط وهو أن يق
  وأكثر أصحابنا يقولون ينطق باإلشتراط قبل التلبية 

مسألة وهو خمري بني التمتع واالفراد والقران وأفضلها التمتع وهو أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها مث 
مث القران وهو أن حيرم هبما أو حيرم بالعمرة مث يدخل  يشرع يف احلج يف عامه مث اإلفراد وهو أن حيرم باحلج مفردا

  عليها احلج ولو أحرم باحلج مث أدخل عليه العمرة مل ينعقد إحرامه بالعمرة 
  يف هذا الكالم فصول 

أحدها أن من أراد النسك فهو خمري بني التمتع واإلفراد والقران فإذا أراد أن جيمع بني النسكني يف سفرة واحدة مير 
على امليقات يف أشهر احلج فاألفضل التمتع مث األفراد مث القران ملن مل يسق اهلدي قال أبو عبد اهللا رمحه اهللا يف فيها 

  رواية املروذي ما تقدم حيث خريه بني الثالثة وأختار له املتعة 



ما أمر به النيب صلى  وقال يف رواية صاحل التمتع آخر فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم والذي خنتار املتعة ألنه آخر
اهللا عليه و سلم وهو جيمع احلج والعمرة مجيعا ويعمل لكل واحد منهما على حدة وملا قدم النيب صلى اهللا عليه و 

سلم مكة أمر أصحابه أن حيلوا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وألحللت كما حتلون وهذا 
  بعد أن قدم مكة وهو آخر األمرين 

  وقال عبد اهللا سألت أيب عن القران واإلفراد قال التمتع آخر فعل النيب 

صلى اهللا عليه و سلم يعين أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال مسعت أيب يقول واملتعة آخر األمرين من رسول اهللا 
و سلم هلا إذ قال لو استقبلت صلى اهللا عليه و سلم وجيمع اهللا فيها احلج والعمرة واختيار رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي فلم حيل النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه ساق اهلدي 
  وسئل عن القران قال التمتع أحب إىل وهو آخر األمرين من النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ج واألمران من سنة النيب صلى اهللا عليه وقال صلى اهللا عليه و سلم اجعلوا حجكم عمرة قال أبو عبد اهللا يعين احل
  و سلم فاحلج واملتعة على هذا من سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وقال يف رواية أيب طالب فلما قدم مكة قال إجعلوا حجكم عمرة فأمرهم بالعمرة وهي آخر األمرين من النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم أهل باحلج وأصحابه ومل يكونوا يرون إال أنه وهذا بني أال من ضاق علمه بالفقه ألن ا
احلج فلما قدم مكة قال لوإستقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وألحللت كما حتلون فقالوا أي احلل قال 

ا لعامنا هذا أم احلل كله قالوا خنرج كذا وكذا فقال أحلوا وغضب فحلوا فقال سراقة بن مالك يا رسول اهللا عمرتن
  لألبد فقال بل لألبد 

  وأما ساق اهلدي ففيه روايتان 
  إحدامها القران أفضل قال يف رواية املروذي إن ساق اهلدي 

  فالقران أفضل وإن مل يسق فالتمتع نقلها أبو حفص 
تار يف احلج والثانية التمتع أفضل بكل حال وقد صرح بذلك يف رواية حرب قال مسعت أبا عبد اهللا يقول أنا أخ

التمتع قال وقال ابن عباس هي واجبة قال وسألته مرة أخرى ما ختتار يف احلج قال أنا أختار التمتع يدخل مكة 
بعمرة ويطوف بالبيت وبني الصفا واملروة وحيل إن مل يكن معه هدي فإذا كان يوم التروية أهل باحلج من املسجد 

املروة لعمرته مث قام على إحرامه فإذا كان يوم التروية أهل باحلج وإن كان ساق اهلدي طاف بالبيت وبني الصفا و
هذا مذهبه وذلك ملا اعتمده أمحد وبىن مذهبه عليه وهو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أحرم هو وأصحابه من 

مكة أمرهم ذي احلليفة قال من شاء أن يهل حبج ومن شاء أن يهل بعمرة ومن شاء أن يهل بعمرة وحج فلما قدموا 
كلهم أن حيلوا من إحرامهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا واملروة وجيعلوها عمرة ويتمتعوا بالعمرة إىل احلج إال من 

  ساق اهلدي فإن سوق اهلدي مينعه من التحلل 
  وكان دخوهلم مكة يوم األحد رابع ذي احلجة فلما كان يوم التروية أمرهم 

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأمره متمتعني حجة الوداع اليت هي  أن يهلوا باحلج فحج املسلمون كلهم
أكمل هبا الدين وأمت هبا النعمة وقد كرهوا ذلك والنيب صلى اهللا عليه و سلم يأمرهم باملتعة ويغضب على من مل 



اإلحالل فثبت يفعلها ويقول لو اسقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي ولوال اهلدي ألحللت لعلمه بفضل 
  بذلك أن املتعة أفضل من حجة مفردة ومن القران بني العمرة واحلج من وجوه 

أحدها أهنا آخر األمرين من النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه أمرهم هبا عينا بعد أن خريهم عند امليقات بينها وبني 
عليها فأمر أصحابه هبا وحضهم عليها ولو كان  غريها فعلم أنه مل يكن يعلم أوال فضل املتعة حىت أمره اهللا هبا وحضه

صلى اهللا عليه و سلم يعلم أوال من فضل املتعة ما علمه بعد قدومه مكة لكان قد أمرهم باإلهالل هبا من امليقات ومل 
 خيريهم بينها وبني غريها ليستريح من كراهتهم لفسخ احلج ومشقته عليهم فإنه ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها

  مامل يكن إمثا وهلذا قال ما استدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها عمرة 

الثاين أن املسلمني حجوا معه متمتعني مجيعهم إال من ساق اهلدي وكانوا قليال وذلك بأمره وأمره أبلغ يف اإلجياب 
أمرا أن يكون هلم  واالستحباب من فعله لو كان الفعل معارضا له وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله

  اخلرية من أمرهم وال ينبغي ملؤمن أن خيتار لنفسه غري ما اختاره اهللا ورسوله 
الثالث أن هذه احلجة حجة الوداع مل حيج النيب صلى اهللا عليه و سلم باملسلمني قبلها وال بعدها وفيها أكمل اهللا 

فلم يكن اهللا تعاىل خيتار لرسوله وللمؤمنني من السبل الدين وأمت النعمة وأحييت مشاعر إبراهيم وأميت أمر اجلاهلية 
  إال أقومها ومن األعمال إال أفضلها وقد إختار اهللا هلم املتعة 

وهذه اجلملة اليت ذكرناها من حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمره املسلمني باملتعة مما أمجع عليه علماء األثر 
  قد تواتر عندهم وحنن نذكر من األخبار بعض ما يبني ذلك  واستفاض بني أهل العلم واشتهر حىت لعله

فروى الزهري عن سامل عن أبيه قال متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى 
ناس مع فساق معه اهلدي من ذي احلليفة وبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأهل بالعمرة مث أهل باحلج ومتتع ال

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعمرة إىل احلج فكان من الناس من أهدى ومنهم من مل يهد فلما قدم رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم مكة قال للناس من كان أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقضي حجة ومن مل يكن 

يحلل وليهد فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر ول
  رجع أهله 

وطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قدم مكة فاستلم الركن أول شيء مث خب ثالثة أطواف من السبع 
الصفا ومشى أربعة أطواف مث ركع حني قضى طوافه بالبيت عند املقام ركعتني مث سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف ب

واملروة سبعة أطواف مث مل حيلل من شيء حرم منه حىت قضى حجة وحنر هدية يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت مث 
  حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهدى فساق اهلدي من الناس 

م أهنا أخربته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و وعن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سل
سلم يف متتعه بالعمرة إىل احلج ومتتع الناس معه مبثل الذي أخربين سامل عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  متفق عليه 

د اهللا بن وعن سامل أنه مسع رجال من أهل الشام وهو يسأل عبد اهللا بن عمر عن التمتع بالعمرة إىل احلج فقال عب
عمر هي حالل قال الشامي أن أباك قد هنى عنها فقال عبد اهللا بن عمر أرأيت إن كان أيب هنى عنها وصنعها رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أأمر أيب نتبع أم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال الرجل بل أمر رسول اهللا صلى 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه الترمذي وروى النسائي عنه العمرة يف اهللا عليه و سلم فقال لقد صنعها رسول 
  أشهر احلج تامة قد عمل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنزهلا اهللا تعاىل يف كتابه 

وعن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبد رأسه وأهدى فلما قدم مكة أمر نساءه أن حيللن 
  لك أنت ال حتل قال إين قلدت هديي ولبدت رأسي فال أحل حىت أحل من حجيت وأحلق رأسي رواه أمحد قلن ما

وعن محيد الطويل عن بكر بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة 
عمرة إال من كان معه اهلدي قالوا  وأصحابه مهلني باحلج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شاء أن جيعلها

يا رسول اهللا أيروح أحدنا إىل مىن وذكره يقطر منيا قال نعم وسطعت اجملامر وقدم علي بن أيب طالب من اليمن 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مب أهللت قال مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فإن لك معنا هديا 

  ه طاوسا فقال هكذا فعل القوم ويف رواية إجعلها عمرة قال محيد فحدثت ب
ويف رواية خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولىب باحلج ولبينا معه فلما قدم أمر من مل يكن معه اهلدي أن 

  جيعلوها عمرة رواه أمحد بإسناد صحيح 

  وبعضه يف الصحيحني 
  وذكر ابن اجلوزي أنه يف الصحيحني وأظنه ومها 

األسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال نرى إال أنه احلج فلما قدمنا تطوفنا وعن 
بالبيت فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يكن ساق اهلدي أن حيل قالت فحل من مل يكن ساق اهلدي 

انت ليلة احلصبة قالت قلت يا رسول اهللا ونساؤه مل يسقن فأحللن قالت عائشة فحضت فلم أطف بالبيت فلما ك
صلى اهللا عليه و سلم يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا حبجة قال أوما كنت طفت ليايل قدمنا مكة قالت قلت 

  ال قال فاذهيب مع أخيك إىل التنعيم فأهلي بعمرة مث موعدك مكان كذا وكذا قالت صفية 

ا كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال ال بأس عليك إنفري قالت ما أراين إال حابستكم قال عقرى حلقى أو م
عائشة فلقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط 

  منها 
وال ويف رواية األعمش عن إبراهيم عن األسود خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نليب ال نذكر حجا 

  عمرة وساق احلديث مبعناه 
وعن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلمس بقني من ذي 

  القعدة وال نرى إال أنه احلج فلما كنا 

ت بسرف حضت حىت إذا دنونا من مكة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يكن معه هدي إذا طاف بالبي
وبني الصفا واملروة أن حيل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقال ذبح رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم عن أزواجه قال حيىي فذكرت هذا احلديث للقاسم بن حممد فقال أتتك واهللا باحلديث على وجهه 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نذكر إال  وعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا قالت
احلج حىت جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أبكى فقال ما يبكيك فقلت واهللا 



لوددت أين مل أكن خرجت العام فقال مالك لعلك نفست قلت نعم قال هذا شيء كتبه اهللا على بنات آدم إفعلي ما 
  حلاج غري أال تطويف بالبيت حىت يفعل ا

تطهري قالت فلما قدمت مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إال من 
كان معه هدي قالت فكان اهلدي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر وذي اليسارة مث أهلوا حني 

حر طهرت فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأفضت قالت فأتينا بلحم بقر راحوا قالت فلما كان يوم الن
فقلت ما هذا فقالوا أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نسائه البقر فلما كانت ليلة احلصبة قلت يا رسول 

ى مجله قالت فإين ال أذكر اهللا أيرجع الناس حبجة وعمرة وأرجع حبجة قالت فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر فأردفين عل
وأنا حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حىت جئنا إىل التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمر الناس 

  اليت اعتمروا 
وعن أفلح بن محيد عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أشهر 

وحرم احلج فنزلنا بسرف قالت فخرج إىل أصحابه فقال من مل يكن منكم معه هدي فأحب أن  احلج وليايل احلج
  جيعلها عمرة فليفعل ومن كان معه اهلدي فال قالت فاآلخذ هبا 

والتارك هلا من أصحابه قالت فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم 
ا على العمرة قالت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أبكى فقال ما يبكيك يا هنتاه اهلدي فلم يقدرو

قلت مسعت قولك ألصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت ال أصلي قال فال يضرك إمنا أنت إمرأة من بنات 
ت فخرجنا يف حجته ويف لفظ آدم كتب اهللا عليك ما كتب عليهن فكوين يف حجتك فسعي اهللا أن يرزقكيها قال

فخرجت يف حجيت حىت قدمنا مىن فطهرت مث خرجت من مىن فأفضت بالبيت قالت مث خرجت معه يف النفر اآلخر 
حىت نزل احملصب ونزلنا معه فدعا عبد الرمحن بن أيب بكر فقال إخراج بأختك من احلرم فلتهل بعمرة مث إفرغا مث 

ين قالت فخرجنا حىت اذا فرغت وفرغت من الطواف مث جئته بسحر فقال هل أتيا هاهنا فإين أنتظركما حىت تأتيا
فرغتم فقلت نعم قالت فاذن بالرحيل يف أصحابه فارحتل الناس فمر متوجها إىل املدينة ويف لفظ فأذن يف أصحابه 

  بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل 

  كلها صالة الصبح مث خرج إىل املدينة متفق على هذه األحاديث 
وعن ذكوان عن عائشة قالت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألربع مضني من ذي احلجة أو مخس فدخل علي 

وهو غضبان فقلت من أغضبك أدخله اهللا النار قال أو ما شعرت أين أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون فلو أين 
  ته مث أحل كما حلوا رواه مسلم استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي معي حىت أشتري

وعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو إستقبلت من أمري ما استدبرت 
ما سقت اهلدي وحلللت مع الناس حني حلوا رواه البخاري فهذا احلديث مبني أن الصحابة حلوا إال من ساق 

م وأصحابه صدروا عن مكة ليلة احلصبة وهي الليلة اليت تلي ليايل مىن ومل اهلدي وأن النيب صلى اهللا عليه و سل
يقيموا مبكة بعد ليايل مىن شيئا وأنه مل يعتمر بعد احلج أحد ممن كان مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إال عائشة 

  ا قبل احلج وحدها حىت أخوها عبد الرمحن الذي كان معها مل يعتمر من التنعيم ألهنم كانوا قد اعتمرو



وقوهلا ال نرى إال أنه احلج تعين من كان أحرم باحلج أو قرن بينهما ورمبا كانوا أكثر الوفد ترى أهنم يقيمون على 
حجهم وال يتحللون منه قبل الوقوف ألهنا قالت فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وهي مل تتطوف فكانت الكناية عن احلاج 

عمرة تعين يف التلبية ألهنا فد بينت يف رواية أخرى أن منهم من أهل باحلج يف اجلملة وقوهلا ال نذكر حجا وال 
ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من قرن بينهما وأهنا كانت هي متمتعة وقوهلا فاالخذ هبا والتارك هلا من الصحابة هذا 

اهللا عليه و سلم باألمر كان يسرف قبل أن يقدموا مكة ألنه كان أذنا ومل يكن أمرا فلما قدموا جزم النيب صلى 
وتردد بعض الناس فغضب النيب صلى اهللا عليه و سلم على من تردد فأطاعوا اهللا ورسوله ومتتعوا وتوجع النيب صلى 

اهللا عليه و سلم على كونه مل ميكنه موافقتهم يف اإلحالل من أجل هدية وبني ذلك ما روى عبد اهللا بن عمر عن 
  هل باحلج مفردا ومنا من قرن ومنا من متتع رواه البخاري القاسم عن عائشة قالت منا من أ

وروى الزهري عن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة 
ومنا من أهل حبج فقدمنا مكة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحرم بعمرة ومل يهد فليحلل ومن أحرم 

فأهدى فال حيل حىت حيل حنر هديه ومن أهل حبج فليتم حجة قالت فحضت فلم أزل حائضا حىت كان يوم  بعمرة
عرفة ومل أهلل إال بعمرة فأمرين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل باحلج وأترك العمرة 

  ففعلت ذلك 

أعتمر مكان عمريت من التنعيم ويف رواية عنها  حىت قضيت حجيت فبعث معي عبد الرمحن بن أيب بكر فأمرين أن
قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل 
حبج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة وأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج وأهل به ناس 

  معه ناس بالعمرة واحلج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة  معه وأهل
وعن أيب األسود عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام 
حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج وأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج فأما من أهل 

  بعمرة فحل وأما من أهل باحلج أو مجع احلج والعمرة فلم حيلوا حىت كان يوم النحر 
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موافني هلالل ذي احلجة 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحب 

جة فليهل ولوال أين أهديت ألهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل حب
من أهل حبجة فكنت فيمن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركت يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك 

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي باحلج ففعلت فلما كانت 
صبة أرسل معي عبد الرمحن إىل التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرهتا قال هشام فقضى اهللا حجها ليلة احل

  وعمرهتا ومل يكن يف شيء من ذلك هدي وال صدقة وال صوم متفق 

على هذه األحاديث وليس يف رواية عروة هذه ذكر الفسخ وهلذا كان ينكره حىت جرى بينه وبني إبن عباس فيه ما 
  جرى 

  أما قوله ومن أهل باحلج فليتم حجه فيتحمل شيئني ف
أحدمها من إستمر إهالله باحلج ومل حيوله إىل عمرة فإنه ال يتحلل منه وكان هذا يف حق من ساق اهلدي ممن أحرم 



باحلج وكذلك قوله يف احلديث وأما من أهل باحلج أو مجع احلج والعمرة فلم حيلوا حىت كان يوم النحر إن مل يكن 
من قول عروة وكان من قول عائشة فإن معناه من دام إهالله باحلج أو باحلج والعمرة واستمروا هم الذين مل  هذا

حيلوا ألجل سوق اهلدي ألهنا قد أخربت يف غري موضع أهنم كانوا ال يرون إال احلج وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
املروة أن حيل أو أن هذا كان قبل أن يأذن هلم يف الفسخ سلم أمر من مل يسق اهلدي إذا طاف بالبيت وبني الصفا و

  قبل أن يدنوا من مكة يف أوائل اإلحرام 
  وأما قوهلا خرجنا مواقني هلالل ذي احلجة 

وعن أيب عمران أسلم قال حججت مع موايل فدخلت على أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت أعتمر 
قبل أن حتج وإن شئت فبعد أن حتج قال فقلت إهنم يقولون من كان ضرورة  قبل أن أحج قالت إن شئت فاعتمر

فال يصلح أن يعتمر قبل أن حيج قال فسألت أمهات املؤمنني فقلن مثل ما قالت فرجعت إليها فأخربهتا بقوهلن قال 
  واه أمحد فقالت نعم وأشفيك مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أهلوا يا آل حممد بعمرة يف حج ر

وعن طاوس عن ابن عباس قال كانوا يرون أن الغمرة يف أشهر احلج افجر الفجور يف األرض وجيعلون احملرم صفر 
  ويقولون إذا برأ الدبر وعفا 

األثر وانسلخ صفر حلت العمرة ملن اعتمر قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلني باحلج 
مرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول اهللا أي احلل فقال حل كله متفق عليه وهذا لفظ فأمرهم أن جيعلوها ع

  البخاري ولفظ مسلم من أفجر الفجور وقال احلل كله 
  قال سفيان بن عيينة كان عمرو يقول إن هذا احلديث له شأن رواه البخاري 

حىت مات وأبو بكر حىت مات وعمر حىت وعن طاوس عن ابن عباس قال متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مات وعثمان حىت مات وكان أول من هنى عنها معاوية قال ابن عباس فعجبت منه وقد حدثين أنه قصر عن رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبشقص رواه أمحد وهذا لفظه والترمذي وقال حديث حسن وفيه ليث بن أيب سليم 
عباس قال قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون باحلج فأمرهم  وعن أيب العالية الرباء عن ابن

أن جيعلوها عمرة إال من معه هدي متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم ألربع خلون من العشر وهم يلبون 
طوى وقدم ألربع  باحلج فأمرهم أن جيعلوها عمرة ويف لفظ صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح بذي

  مضني من ذي احلجة وأمر أصحابه أن حيلوا إحرامهم بعمرة إال من كان معه اهلدي ويف لفظ له أهل رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم باحلج فقدم ألربع مضني من ذي احلجة فصلى الصبح وقال حني صلى الصبح من شاء أن 
  لبطحاء جيعلها عمرة فليجعلها عمرة ويف لفظ فصلى الصبح با

وعن جماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه عمرة استمتعنا هبا فمن مل يكن عنده هدي 
  فليحلل احلل كله فإن العمرة قد دخلت يف احلج إىل يوم القيامة رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي 

سلم باحلج فلما قدم طاف بالبيت وبني الصفا واملروة ومل  وعن جماهد عن ابن عباس قال أهل النيب صلى اهللا عليه و
يقصر ومل حيل من أجل اهلدي وأمر من مل يكن ساق اهلدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر أو حيلق مث حيل رواه أبو 

  داود وفيه يزيد بن أيب زياد 



عمرة مث قال لو استقبلت  وعن ابن عباس قال قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجاجا فأمرهم فجعلوها
  من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا لكن دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة مث أنشب أصابعه 

بعضها يف بعض فحل الناس إال من كان معه اهلدي وقدم علي عليه السالم من اليمن فقال له رسول اهللا صلى اهللا 
قال فهل معك هدي قال ال قال فأقم كما أنت ولك ثلث هديي قال عليه و سلم أهللت قال أهللت مبا أهللت به 

  وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مائة بدنة رواه أمحد 
وعن النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أهل الرجل باحلج مث قدم مكة فطاف 

واه أبو داود ورواه أمحد وغريه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن بالبيت وبالصفا واملروة فقد حل وهي عمرة ر
  عباس موقوفا وهو أشبه 

وعن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة احلج فقال أهل املهاجرون واألنصار وأزواج النيب صلى اهللا عليه و 
علوا إهاللكم باحلج عمرة إال سلم يف حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إج

  من 

قلد اهلدي فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد اهلدي فإنه ال حيل له حىت يبلغ 
اهلدي حمله مث أمرنا عشية التروية أن هنل باحلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة فقد مت 

علينا اهلدي كما قال اهللا تعاىل فما استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثالثه أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم حجنا و
إىل أمصاركم الشاة جتزيء فجمعوا نسكني يف عام بني احلج والعمرة فإن اهللا تعاىل أنزله يف كتابه وسنة نبيه صلى اهللا 

 تعاىل ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام وأشهر احلج عليه و سلم وأباحه للناس غري أهل مكة قال اهللا
اليت ذكر اهللا تعاىل شوال وذو القعدة وذو احلجة فمن متتع يف هذه األشهر فعليه دم أو صوم والرفث اجلماع 

  والفسوق املعاصي واجلدال املراء رواه البخاري 
ين فرأيت يف املنام كأن رجال يقول يل حج مربور وعن أيب مجرة قال متتعت فنهاين ناس فسألت ابن عباس فأمر

  وعمرة متقبلة فأخربت ابن 

  رواه أمحد ومسلم وروى أبو داود أوله 
وعن مسلم ايضا قال سألت ابن عباس عن متعة احلج فرخص فيها وكان ابن الزبري ينهى عنها فقال هذه أم ابن 

فادخلوا عليها فسألوها قال فدخلنا عليها فإذا هي  الزبري حتدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص فيها
  امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها رواه مسلم 

وعن صفية بنت شيبة عن أمساء قالت خرجنا حمرمني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان معه هدي فليقم 
ليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبري هدي فلم حيل قالت على إحرامه ومن مل يكن معه هدي ف

فلبست ثيايب مث خرجت إىل الزبري فقال قومي عين فقلت أختشى أن أثبت عليك ويف رواية قدمنا مع رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم مهلني باحلج 

  رواه مسلم 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن نقول لبيك  وعن جماهد عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قدمنا

  اللهم لبيك باحلج فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعلناها عمرة رواه البخاري 



وعن جابر بن عبد اهللا قال أهللنا باحلج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن حنل وجنعلها 
ا وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا فلوال اهلدي الذي معي لفعلت كما فعلتم قال عمرة فكرب ذلك علين

فأحللنا حىت وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل احلالل حىت إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا باحلج قال أهل 
غري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النيب صلى اهللا عليه و سلم هو وأصحابه باحلج وليس مع أحد منهم هدي 

وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر النيب صلى اهللا 
عليه و سلم أصحابه أن جيعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا وحيلوا إال من كان معه اهلدي قالوا ننطلق إىل مىن وذكر 

ك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولوال أن أحدنا يقطر فبلغ ذل
معي اهلدي ألحللت وحاضت عائشة فنسكت املناسك كلها غري أهنا مل تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت 

  معها إىل التنعيم  قالت يا رسول اهللا تنطلقون حبجة وعمرة وأنطلق حبج فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن خيرج

فاعتمرت بعد احلج يف ذي احلجة وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم بالعقبة وهو 
يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول اهللا قال ال بل لألبد ويف رواية عن ابن شهاب قال قدمت مكة متمتعا بعمرة 

 ناس من أهل مكة تصري االن حجتك حجة مكية فدخلت على عطاء استفتيه فدخلنا قبل التروية بثالثة أيام فقال يل
فقال حدثين جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا 

الال حىت إذا كان باحلج مفردا فقال هلم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبني الصفا واملروة وقصروا مث أقيموا ح
يوم التروية فأهلوا باحلج واجعلوا اليت قدمتم هبا متعة فقالوا كيف جنعلها متعة وقد مسينا احلج فقال إفعلوا ما أمرتكم 

فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن ال حيل مين حرام حىت يبلغ اهلدي حمله ففعلوا متفق عليه 
  وهذان البخاري 

نة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يل أقم عندي فاجعل لك سهما من مايل فقال شعبة فقلت مل فقال عباس فقال س
للرؤيا اليت رأيت ويف لفظ سألت ابن عباس عن املتعة فأمرين هبا وسألته عن اهلدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شرك 

ينادي حج مربور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس  يف دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت يف املنام كأن املنادي
  فحدثته فقال اهللا أكرب سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم متفق عليه 

وعن مسلم القرى مسع ابن عباس يقول أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم بعمرة وأهل أصحابه حبج فلم حيل النيب 
ه وحل بقيتهم وكان طلحة بن عبيد اهللا فيمن ساق اهلدي فلم صلى اهللا عليه و سلم وال من ساق اهلدي من أصحاب

  حيل 

وملسلم فقلنا ملا مل يكن بيننا وبني عرفة إال مخس أمرنا أن نفضي إىل نسائنا فنأيت عرفة تقطر مذاكرينا املين قال جابر 
علمتم أين أتقاكم هللا  بيده كأين أنظر إىل قوله بيده حيركها قال فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم فينا فقال قد

وأصدقكم وأبركم ولوال هدي حلللت كما حتلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي فحلوا فحللنا 
ومسعنا وأطعنا وملسلم قال أمرنا النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أحللنا أن حنرم إذا توجهنا إىل مىن قال فأهللنا من 

  بن جعشم يا رسول اهللا لعامنا هذا أم لألبد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألبد األبطح فقال سراقة بن مالك 
  ورواه أبو داود وغريه بإسناد صحيح وفيه مث قام سراقة بن مالك 



فقال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أريت متمتعا هذه لعامنا هذا أم لألبد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  أبد  سلم بل هي

وعن أيب جعفر حممد بن علي عن جابر يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جابر لسنا ننوي إال احلج لسنا 
نعرف العمرة حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا وذكر طوافه وسعيه قال حىت إذا كان 

ي ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم آخر طواف على املروة قال لو أين استقبلت من أمر
ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم ألبد فشبك رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصابعه واحدة يف األخرى وقال دخلت العمرة يف احلج مرتني ال بل ألبد أبد وقدم علي 

اليمن ببدن النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجد فاطمه ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها  من
  فقالت أيب أمرين هبذا قال وكان علي عليه السالم يقول بالعراق 

و  فذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول اهللا صلى اهللا عليه
سلم فيما ذكرت عنه فأخربته أين أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حني فرضت احلج قال قلت اللهم إين 
أهل مبا أهل به رسولك قال فإن معي اهلدي فال حتل قال فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى 

لهم وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن كان به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مائة قال فحل الناس ك
  معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن فأهلوا باحلج رواه مسلم وغريه 

ورواه سعيد عن عتاب بن بشري ثنا خصيف عن عطاء عن جابر قال ملا قدمنا مكة سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
احلج وقال بعضنا بالعمرة وقال بعضنا بالذي أهللت به يا رسول اهللا فقال أحلوا سلم بأي شيء أهللتم فقال بعضنا ب

  أمجعني إال إنسان معه اهلدي قلده ولو استقبلت من أمري ما 

استدبرت ما سقت اهلدي حىت أكون معكم حالال فرأى أن الفضل يف اإلحالل فقال سراقة بن مالك بن جعشم 
  بدين ألعامنا هذا أم لألبد قال ألبد اآل

وعن أيب نضرة قال كان ابن عباس يأمر باملتعة وكان ابن الزبري ينهى عنها قال فذكرت ذلك جلابر بن عبد اهللا فقال 
على يدي دار احلديث متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما قدم عمر قال إن اهللا كان حيل لرسوله ما شاء 

العمرة هللا كما أمركم اهللا واتقوا نكاح هذه النساء فلن أويت برجل نكح وإن القران قد نزل منازله فأمتوا احلج و
إمرأة إىل أجل إال رمجته باحلجارة ويف رواية وافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم رواه مسلم 

ما وىل عمر خطب ويف رواية صحيحة ألمحد قال جابر متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومع أيب بكر فل
الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو الرسول وإهنا كانتا متعتان على عهد 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدامها متعة احلج واألخرى متعة النساء 

لما قدمنا مكة أمرنا أن جنعلها وعن سعيد قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نصرخ باحلج صراخا ف
  عمرة إال من ساق اهلدي فلما كان يوم التروية ورحنا إىل مىن أهللنا باحلج رواه أمحد ومسلم 

وعن الرباء بن عازب قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه قال فأحرمنا باحلج فلما قدمنا مكة قال 
باحلج كيف جنعلها عمرة قال انظروا ما آمركم به فافعلوا فردوا عليه إجعلوا حجكم عمرة قال الناس قد أحرمنا 



القول فغضب مث انطلق حىت دخل على عائشة فرأت الغضب يف وجهه فقالت من أغضبك أغضبه اهللا فقال ومايل ال 
  أغضب وأنا آمر باألمر فال 

  أتبع رواه أمحد ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحق عن الرباء وابن ماجة 
وقال أبو داود ثنا حيىي بن معني ثنا حجاج ثنا يونس ابن أيب إسحق عن الرباء قال ملا قدم علي من اليمن على رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبغيا وقد نضحت الظهر للبيت 

لو قلت هلا إين أهللت بإهالل النيب بنضوح فقالت مالك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أمر أصحابه فأح
صلى اهللا عليه و سلم قال فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يل كيف صنعت قال قلت أهللت بإهالل النيب 

صلى اهللا عليه و سلم قال فإين سقت اهلدي وقرنت قال فقال يل احنر من البدن سبعا وستني أو ستا وستني وأمسك 
  و أربعا وثالثني وامسك من كل بدنة منها بضعة رواه أبو داود بإسناد صحيح لنفسك ثالثا وثالثني أ

وعن أنس بن مالك قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن باملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني مث 
وعمرة وأهل الناس بات هبا حىت أصبح مث ركب حىت إذا استوت به على البيداء محد اهللا وسبح وكرب مث أهل حبج 

هبما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حىت كان يوم التروية أهلوا باحلج وقال وحنر النيب صلى اهللا عليه و سلم بدنات 
  بيده قياما وذبح باملدينة كبشني أملحني رواه البخاري 

  وعن الربيع بن سربة عن أبيه قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن بعسفان قال له سراقة بن مالك املدجلي يا رسول اهللا أقض لنا قضاء قوم كأمنا ولدوا اليوم فقال إن اهللا حىت إذا كا
عز و جل قد أدخل عليكم يف حجكم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبني الصفا واملروة فقد حل إال من 

  كان معه هدي رواه أبو داود 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومتتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم لألبد قال وعن سراقة بن مالك بن جعشم قال متتع 

بل لألبد رواه أمحد والنسائي وابن ماجة ويف رواية أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم اقض لنا قضاء قوم كأمنا 
اه سعيد ويف لفظ أنه سأل ولدوا اليوم ألعامنا أو لألبد قال بل لألبد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة رو

  رسول اهللا صلى اهللا علي وسلم عن 

العمرة فقال يا رسول اهللا أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لألبد قال بل لألبد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم 
  القيامة رواه الدارقطين وقال كلهم ثقات 

و سلم إىل قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء  وعن طارق بن شهاب عن أيب موسى قال بعثين النيب صلى اهللا عليه
فقال مب أهللت قلت أهللت بإهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هل معك من هدي قلت ال فأمرين فطفت 

  بالبيت 

والصفا واملروة مث أمرين فأحللت فأتيت إمرأة من قومي فمشطتين أو غسلت رأسي فقدم عمر فقال إن نأخذ بكتاب 
يأمرنا بالتمام قال اهللا تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا وإن نأخذ بسنة النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه مل حيل  اهللا فإن اهللا

حىت حنر اهلدي متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو منيخ 
صلى اهللا عليه و سلم قال هل سقت من هدي قلت ال قال بالبطحاء فقال مب أهللت قال قلت أهللت بإهالل النيب 



فطفت بالبيت وبالصفا واملروة مث حل قال فطف بالبيت وبالصفا واملروة مث أتيت إمرأة من قومي فمشطتين وغسلت 
رأسي فكنت أفيت الناس بذلك يف إمارة أيب بكر وإمارة عمر فإين لقائم باملوسم إذ جاءين رجل فقال إنك ال تدري 

أحدث أمري املؤمنني يف شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمري املؤمنني قادم عليكم ما 
فبه فأئتموا فلما قدم قلت يا أمري املؤمنني ما هذا الذي أحدث يف شأن النسك فقال إن نأخذ بكتاب اهللا فإن اهللا عز 

سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم و جل قال وأمتوا احلج والعمرة هللا وإن نأخذ ب
  مل حيل حىت حنر اهلدي 

  وعن إبراهيم بن أيب موسى عن أبيه أنه كان يفيت باملتعة فقال رجل 

رويدك ببعض فتياك فإنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف النسك فلقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النيب 
اهللا عليه و سلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يضلوا معرسني هبن يف األراك مث يروحون يف احلج تقطر صلى 

رؤسهم رواه أمحد ومسلم ويف رواية ألمحد عن أيب بردة عن أيب موسى أن عمر قال هي سنة رسول اهللا صلى اهللا 
  روحوا هبن حجاجا عليه و سلم يعين املتعة ولكن أخشى أن يعرسوا هبن حتت األراك مث ي

وعن غنيم بن قيس املازين قال سألت سعد بن أيب وقاص عن املتعة يف احلج قال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش 
يعين بيوت مكة يعين معاوية رواه مسلم ويشبه واهللا أعلم أن يكون سعد إمنا عين العمرة يف أشهر احلج يف اجلملة 

منا عىن العمرة يف أشهر احلج يف اجلملة وعىن عمرة القضية ألن معاوية كان وعين عمرة القضية ألن معاوية سعد إ
  مسلما يف حجة الوداع ومل يكن مبكة يومئذ كافر 

وعن حممد بن عبد اهللا بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب أنه مسع سعد بن أيب وقاص والضحاك بن قيس عام حج 
  معاوية بن أيب سفيان 

لعمرة إىل احلج فقال الضحاك ال يصنع ذلك إال من جهل أمر اهللا فقال سعد بئس ما قلت يا ومها يذكران التمتع با
ابن أخي قال الضحاك فإن عمر بن اخلطاب هنى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وصنعناها معه رواه مالك والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح 
حصني قال نزلت آية املتعة يف كتاب اهللا فقلناها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن مطرف عن عمران بن 

ومل ينزل قران حيرمه ومل ينه عنها حىت مات متفق عليه وملسلم متتع النيب صلى اهللا عليه و سلم ومتتعنا معه وله نزلت 
ية ألمحد ومسلم عن مطرف قال قال يل عمران آية املتعة يف كتاب اهللا يعين متعة احلج ومل ينه عنها حىت مات ويف روا

  بن 

حصني أحدثك حبديث عسى اهللا أن ينفعك به إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني حجة وعمرة مث مل ينه 
عنه حىت مات ومل ينزل فيه قرآن حيرمه قال فيها رجل برأيه ما شاء وقد كان يسلم علي حىت اكتويت فتركت مث 

ويف رواية صحيحة ألمحد أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أعمر طائفة من أهله يف  تركت الكي فعاد
العشر فلم ينزل آية تنسخ ذلك ومل ينه عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت مضى لوجهه أرتأى كل إمريء 

  بعد ما شاء أن يرتأى 
ان ينهي عنها فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت أنا وعن عبد اهللا بن شقيق أن عليا كان يأمر باملتعة وعثم



  متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عثمان أجل ولكنا كنا خائفني رواه أمحد ومسلم 
  وعن علي بن احلسني عن مروان بن احلكم قال شهدت عثمان وعليا 

ا رأى ذلك علي أهل هبما لبيك بعمرة وحجة فقال بني مكة واملدينة وعثمان ينهى عن املتعة وأن جيمع بينهما فلم
عثمان تراين أهنى الناس وأنت تفعله قال ما كنت ألدع سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم لقول أحد رواه أمحد 

  والبخاري ويف لفظ ولكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب هبما مجيعا رواه سعيد يف سننه بإسناد صحيح 
بن املسيب قال اختلف علي وعثمان ومها بعسفان يف املتعة فقال علي ما تريد إىل أن تنهى عن أمر فعله وعن سعيد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما رأى ذلك علي أهل هبما مجيعا متفق عليه وهذا لفظ البخاري وملسلم اجتمع 
لي ما تريد إىل أمر فعله رسول اهللا صلى اهللا علي وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهى عن املتعة أو العمرة فقال ع

عليه و سلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إين ال أستطيع أن أدعك فلما رأى علي ذلك أهل هبما مجيعا ويف 
رواية ألمحد عن سعيد قال خرج عثمان حاجا حىت إذا كان ببعض الطريق قيل لعلي رضي اهللا عنه إنه قد هنى عن 

  مرة إىل احلج فقال علي ألصحابه إذا ارحتل فارحتلوا فأهل التمتع بالع

علي وأصحابه بعمرة فلم يكلم عثمان يف ذلك فقال له علي أمل أخرب أنك هنيت عن التمتع قال فقال بلى قال فلم 
  تسمع رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم متتع قال بلى 
ة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ وعن عبد اهللا بن الزبري قال واهللا إنا ملع عثمان باجلحف

قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إىل احلج إن أمت احلج والعمرة أال يكونا يف أشهر احلج فلو أخرمت هذه العمرة 
عريا حىت تزوروا هذا البيت زورتني كان أفضل فإن اهللا قد وسع يف اخلري وعلي بن أيب طالب ببطن الوادي يعلف ب

له فبلغه الذي قال عثمان فأقبل حىت وقف على عثمان فقال أعمدت إىل سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ورخصة رخص اهللا هبا للعباد يف كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي احلاجة ولنائي الدار مث أهل 

يت عنها إين مل أنه عنها إمنا كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ حبجة وعمرة معا فأقبل عثمان على الناس فقال وهل هن
  به ومن شاء تركه رواه أمحد 

ومعىن قول عثمان رضي اهللا عنه إنا كنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنا كنا مشغولني باجلهاد عن 
  إنشاء سفرة أخرى للعمرة لكون أكثر األرض 

  اس قد أمنوا فإفراد كل واحد من النسكني بسفرة هو األفضل كانوا كفارا فأما اليوم فالن
وقد روى سعيد عن سالم بن عمرو قال شهدت عليا وعثمان ومها يفتيان فتيا شىت علي يأمر باملتعة وعثمان ينهى 

هليكم عنها فقال عثمان لعلي هل أنت منته مث قال يا أيها الناس إن اهللا عز و جل قد أمنكم أال إن احلج التام من أ
والعمرة التامة من أهليكم ومثل هذا عن إبراهيم قل إمنا كانت املتعة إذ كان الناس يشغلهم اجلهاد عن احلج فأما 

  اليوم فقد أمن اهللا الساحة ونفى العدو فجردوا رواه سعيد 
أتاين  وعن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو بوادي العقيق يقول

الليلة آت من ريب عز و جل فقال صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة رواه أمحد والبخاري وأبو داود 
  وابن ماجة ويف لفظ للبخاري وقل عمرة وحجة قال الوليد بن مسلم يعين ذا احلليفة 



كما جاء دخلت العمرة يف وهذا حيتمل أن يكون هو القران كما فسره بعض الناس وحيتمل أن يكون هو التمتع 
  احلج إىل يوم القيامة يعين هبا املتعة 

وكذلك أم سلمة وأزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرت الرجل أن يعتمر قبل أن حيج واحتجت أم سلمة بقول 
يف حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم أهلوا يا آل حممد بعمرة يف حج فعلم أن املعتمر يف أشهر احلج قد أهل بعمرة 

ويف حديث سربة بن معبد أن اهللا قد أدخل عليكم يف حجكم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبني الصفا 
واملروة فقد حل إال من كان معه هدي وهذا ألن املتمتع إمنا يريد احلج األكرب وله يسافر وإليه يقصد ويدخل يف 

فعل يف أثناء حجة ولو كان ذلك القران لقال حجة فيها ضمن حجه عمرة وهلذا قال عمرة يف حجة فعلم أهنا عمرة ت
عمرة ألنه إمنا حيرم باحلج والعمرة تدخل بالنية فقط وقوله عمرة وحجة ال ختالف ذلك ألن التمتع بالعمرة إىل احلج 

  أقرب إىل أن يكون أتى بعمرة وحجة من القارن الذي مل يزد على عمل احلاج 
 عليه و سلم أخربوا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرهم باملتعة وأهنم متتعوا فهؤالء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا

معه وأهنا كانت اخر األمرين وأخربوا أيضا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم متتع لكن هل كانت متعة عمرة أو متعة 
  قران هذا هو الذي وقع التردد فيه 

ضل يف حق من ساق اهلدي أن يتمتع بعمرة أو أن يقرن بينهما وكذلك اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد هل األف
  فروي عنه أن القران أفضل بناء على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان قارنا 

وذكر ابن عبد الرب عنه أنه قال ال شك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان قارنا والتمتع أحب إيل وأحتج الختياره 
  هللا عليه و سلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها عمرة التمتع بأن النيب صلى ا

ويوضح هذا أنه قد روى أنه قرن مفسرا فروى بكر بن عبد اهللا املزين عن أنس قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و 
لقيت أنسا فحدثته فقال سلم يليب باحلج والعمرة مجيعا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال ليب باحلج وحده ف

أنس ما تعدونا إال صبيانا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وهذا إخبار 
  عن لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مث بات هبا  وقد تقدم عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني
حىت أصبح مث ركب حىت استوت به على البيداء محد اهللا وسبح وكرب مث أهل حبج وعمرة وأهل الناس هبما رواه 

  البخاري 
وعن حيىي بن أيب إسحق وعبد العزيز بن صهيب ومحيد أنه مسعوا أنسا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جا رواه مسلم أهل هبما لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وح
وعن أيب قدامة قال قلت ألنس بن مالك بأي شيء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهل فقال مسعته يقول 

  مرارا بعمرة وحجة بعمرة وحجة رواه أمحد وقد تقدم عن الرباء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعلي أو 

علي وعثمان أهنما أخربا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم متتع  قرنت وهذا أيضا صريح ال يعارضه ظاهر وقد تقدم عن
  وكذلك عن عمران بن حصني وفسروا التمتع بأن مجع بني احلج والعمرة 

وعن سراقة بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة قال 
  م يف حجة الوداع رواه أمحد وقرن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل



وعن الصيب بن معبد قال كنت رجال نصرانيا فأسلمت فأهللت باحلج والعمرة فسمعين سلمان بن ربيعة وزيد بن 
  صوحان وأنا أهل هبما 

مجيعا بالقادسية فقاال هلذا أضل من بعريه فكأمنا محل علي بكلمتهما جبل فقدمت على عمر بن اخلطاب فأخربته 
ا فالمهما مث أقبل علي فقال هديت لسنة النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه اخلمسة إال الترمذي قال فأقبل عليهم

  الدارقطين هو حديث صحيح 
وعن ابن عباس قال أخربين أبو طلحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني احلج والعمرة رواه أمحد وابن 

  ماجة وفيه حجاج بن أرطأة 

قال إمنا مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني احلج والعمرة ألنه علم أنه ليس حباج بعدها رواه وعن أيب قتادة 
  الدارقطين 

وكل من روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم متتع فإنه ال خيالف هذا فإن الروايات قد اتفقت على أن النيب صلى 
  اقه فعلم أنه ليس املقصود بذلك أنه حل من إحرامه اهللا عليه و سلم مل حيل من إحرامه ألجل اهلدي الذي س

واملتعة إسم جامع للعمرة يف أشهر احلج فمن اعتمر يف أشهر احلج قبل حجته أو مع حجته فإنه يسمى متمتعا كما 
تقدم ذكره يف هذه األحاديث وغريها ألنه ترفه بسقوط أحد السفرين وهلذا وجب الدم عليهما فيحمل قول من 

  ع على متتع القران فإن كل قارن متمتع روى أنه متت
وأما املتمتع بالعمرة إىل احلج إذا مل حيل من إحرام العمرة حىت أهل باحلج فإن من أصحابنا من يقول هذا قارن ألنه 

  مجع بني النسكني بإحالل وإحرام لكن طاف للعمرة أوال وسعى مث أحرم باحلج وأكثر 

وص عن أمحد فيجوز أن يقال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان قارنا هبذا أصحابنا جيعلون هذا متمتعا وهو املنص
اإلعتبار ولو مسي املتمتع قارنا ألنه مجع بني النسكني يف أشهر احلج لكن املتمتع يطوف أوال ويسعى لعمرته والقارن 

  يطوف أوال لعرمته وحجته مث يطوف ويسعى 
  والرواية الثانية 

  أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحابه باإلحالل  فإن قيل أما ما ذكرمت من

واملتعة فهذا حق لكن هذا هو فسخ احلج إىل العمرة وهذا الفسخ كان خاصا ألصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وإذا كان الفسخ خاصا هلم واملتعة إمنا حصلت بالفسخ فتكون تلك املتعة املستحبة يف حقهم خاصة هلم فال يتعدى 

إىل غريهم والدليل على أن الفسخ خاص هلم فال يتعدى حكمها إىل غريهم والدليل على أن الفسخ خاص حكمها 
هلم أن اهللا أمر يف كتابه بإمتام احلج والعمرة بقوله وأمتوا احلج والعمرة هللا ومن فسخ احلج إىل العمرة مل يتمه وهذا 

 فإن اهللا يأمرنا بإمتام احلج والعمرة وهذا اخلطاب معىن ما ذكره عمر رضي اهللا عنه حيث قال إن نأخذ بكتاب اهللا
  عام خرجوا هم منه بالسنة فيبقى باقي الناس على العموم 

وايضا ما روى عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن احلارث بن بالل بن احلارث املزين عن أبيه 
  قال قلت يا رسول اهللا 



عامة قال بل لنا خاصة رواه اخلمسة إال الترمذي ويف رواية أو ملن بعدنا وهذا نص  فسخ احلج لنا خاصة أم للناس
  منه صلى اهللا عليه و سلم 

وايضا فلو لو تكن متعة الفسخ خاصة هبم بل كان حكمها عاما لوجب أن جيب ذلك على الناس ألن النيب صلى اهللا 
  جيب الفسخ فعلم أن ذلك كان خمتصا هبم عليه و سلم أمرهم بذلك وغضب إذ مل يطيعوه ومعلوم أنه ال 

وايضا فما روي عن إبراهيم التميمي عن أبيه عن أيب ذر قال كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد صلى اهللا عليه و 
  سلم خاصة رواه مسلم والنسائي وابن ماجة 

لركب الذين كانوا مع وعن سليم بن األسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج مث فسخها بعمرة مل يكن ذلك إال ل
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه أبو داود 

وعن حيىي بن سعيد األنصاري حدثين املرقع األسدي وكان رجال مرضيا أن أبا ذر صاحب النيب صلى اهللا عليه و 
وا حجا سلم قال كانت رخصة لنا ليست ألحد بعدنا قال حيية وحقق ذلك عندنا أن أبا بكر وعمر وعثمان مل ينقض

لعمرة ومل يرخصوا ألحد وكانوا هم أعلم برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومبا فعل يف حجة ذلك ممن سهل نقضه 
  رواه الليث عنه 

  وقد قال أمحد يف رواية األثرم املرقع شاعر من أهل الكوفة مل يلق أبا ذر 

نازله فأمتوا احلج والعمرة هللا كما أمركم اهللا وقد تقدم قول عمر إن اهللا حيل لرسوله ما شاء وإن القران قد نزل م
  وقول عثمان لعلي ملا احتج عليه بفعل املتعة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال كنا خائفني 

  وعن عثمان ايضا أن سئل عن متعة احلج فقال كانت لنا وليست لكم رواه سعيد 
ن الزبري وغريهم من الصحابة النهي عن املتعة وكراهتهم هلا كما وايضا فإنه قد ثبت هني عمر وعثمان ومعاوية واب

  تقدم بعضه 
  وعن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه هنى عن متعة احلج ومتعة النساء 

وعن أيب قالبة قال قل عمر رضي اهللا عنه متعتان كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنى عنهما 
  عليهما متعة النساء ومتعة احلج روامها سعيد  وأعاقب

  ومعلوم أن التمتع بالعمرة إىل احلج ال يكره باالتفاق فيجب أن حيمل 

هنيهم على متعة الفسخ والرخصة على املتعة املبتدأة توفيقا بني أقاويلهم ولوال علمهم بأن ذلك خاص للركب الذين 
وا على تغيري حكم الشريعة ومل يطاوعهم املسلمون على ذلك وال جيوز كانوا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقدم

  ملسلم أن يظن هبم ذلك 
وإن كانوا قد هنوا عن مجيع أنواع املتعة هني تنزيه أو هني اختيار لألوىل فيعلم أهنم اعتقدوا أن اإلفراد أفضل وهلذا 

  للبعيد عن مكة إمنا كانت املنازعة يف جواز التمتع ال يف فضله وجيعلوهنا رخصة 
وايضا فإهنم كانوا يف اجلاهلية يعتقدون التمتع بالعمرة إىل احلج من أفجر الفجور فأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بفسخ احلج إىل العمرة ليبني جواز العمرة يف أشهر احلج وقد حصل معرفة ذلك وعلم فال حاجة إىل اخلروج عن 
  ألنه مل يكن يعلم أوال جوازا العمرة قبل احلج عقد الزم أو أنه أذن هلم يف الفسخ 

والذي يبني أن اإلفراد أفضل من متعيت القران والعمرة املبتدأة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج بدليل ما 



روى القاسم عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج رواه اجلماعة إال البخاري وقد تقدم عنها يف 
  تفق عليه امل

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل باحلج وأهل به ناس معه وأن ناسا أهلوا بعمرة وناسا أهلوا باحلج والعمرة 
وعن ابن عمر قال أهللنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج مفردا ويف لفظ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم أهل باحلج مفردا روامها مسلم 
وعن زيد بن أسلم قال جاء رجل إىل ابن عمر فسأله عن حج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أفرد احلج فلما كان 

العام املقبل أتاه فسأله عنه فقال أليس قد أعلمتك عام أول أنه أفرد احلج قال أتانا أنس بن مالك فأخربنا أن النيب 
ن مالك كن يتوجل على النساء وهن منكشفات ال يستترن صلى اهللا عليه و سلم قرن فقال ابن عمر إن أنس ب

  لصغرة وكنت أنا حتت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسيل علي لعاهبا رواه 

وعن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر وتقدم عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل باحلج فقدم 
  لصبح وقال ملا صلى الصبح من شاء أن جيعلها عمرة فليجعلها عمرة رواه مسلم ألربع مضني من ذي احلجة فصلى ا

وعن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج رواه ابن ماجة ويف حديثه املتفق عليه أهل النيب صلى اهللا عليه 
سلم وهو يقول لسنا ننوي و سلم وأصحابه باحلج وجابر من أحسن الناس سياقا حلجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إال احلج لسنا نعرف العمرة وإذا ثبت أنه أهل باحلج فيجب أن حتمل رواية من روى 

أنه متتع على أنه أمر به أصحابه ملا أمرهم بالفسخ وهو مل يفسخ وما فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو 
هللا ليؤثر نبيه إال بأفضل السبل والشرائع وقوله صلى اهللا أفضل مما فعله غريه ال سيما فيما ال يتكرر منه فما كان ا

عليه و سلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها متعة إمنا قال ذلك ملا رآهم قد كرهوا 
مك املتعة فأحب موافقتهم وإن كان ما معه أفضل وقد يؤثر املفضول إذا كان فيه إتفاق القلوب كما قال لوال أن قو

حديثو عهد جباهلية لنقضت الكعبة احلديث فترك ما كان حيبه تسكينا للقلوب وقد كان يدع العمل وهو حيب أن 
  يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فعلم ويبني ذلك ما روى 

  ويقرر ذلك أن اخللفاء الراشدين بعده أفردوا احلج 
ه و سلم نظرنا إىل ما عمل به اخللفاء الراشدون فروى أبو األسود وإذا اختلفت األحاديث عن النيب صلى اهللا علي

حممد بن عبد الرمحن أنه سأل عروة بن الزبري فقال قد حج النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربتين عائشة أنه أول 
طواف شيء بدأ به حني قدم أنه توضأ مث طاف بالبيت مث مل تكن عمرة مث حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به ال

بالبيت مث مل تكن عمرة مث عمر مثل ذلك مث حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت مث مل تكن عمرة مث 
معاوية وعبد اهللا بن عمر مث حججت مع أيب الزبري بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت مث مل تكن عمرة 

تكن عمرة مث اخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر مث مل ينقضها عمرة  مث رأيت املهاجرين واألنصار يفعلون ذلك مث مل
وهذا ابن عمر عندهم فال يسألونه وال أحد ممن مضى ما كانوا يبدون بشيء حىت يضعوا أقدامهم من الطواف 
قد بالبيت مث ال حيلون وقد رأيت أمي وخاليت حني تقدمان ال تبتدئان بشيء أول من البيت يطوفان به مث ال حيالن و

  أخربتين أمي أهنا أهلت هي وأختها والزبري وفالن وفالن بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا رواه البخاري 
  وايضا فإن املتعة تفتقر إىل دم فإن كان دم جربان فالنسك التام الذي 



ان دم نسك ال يفتقر إىل جرب أفضل مما جيرب بدليل حجتني أو عمرتني قد جرب إحدامها بدم ومت اآلخر بنفسه وإن ك
فمعلوم أنه إمنا وجب ملا سقط عن املتمتع من أحد السفرين وهو نسك وإذا دار األمر بني نسك الفعل ونسك 

  الذبح كان نسك الفعل أفضل فإن فيه عبادة بدنية ومالية وهلذا عامة الدماء ال تشرع إال عند عوز األعمال 
ل من امليقات مث يأيت بالعمرة كاملة فيفعل كل ما يفعله املتمتع وايضا فإن املفرد يأيت باإلحرام تاما كامال من حني يه

  وزيادة ويستوعب الزمان باإلحرام 
  وايضا فإن املتعة يف األصل رخصة والعزائم أفضل من الرخص 

  قلنا أما قوهلم فسخ احلج كان خمتصا هبم والتمتع إمنا كان بالفسخ فعنه أجوبه 
األمة كما سنبينه إن شاء اهللا فمتعته كذلك وهلذا مذهب أمحد وأصحابه  أحدها أن الفسخ حكم ثابت يف حق مجيع

أن املستحب ملن أحرم حبج مفرد أو بعمرة وحج وأحرم إحراما مطلقا أو أحرم مبثل ما أحرم به فالن أن يفسخوا 
له وإن كان بعض  احلج إىل العمرة ويتمتعوا بالعمرة إىل احلج امتثاال ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وطاعة

العلماء ال جييزه فليس ألحد مع السنة كالم وال يشرع اإلحتراز من اختالف يفضي إىل ترك ما ندبت إليه السنة 
  كما 

استحببنا التطيب قبل اإلحرام وبعد اإلحالل األول إتباعا للسنة ويف جوازه من اخلالف ما قد علم وكما استحببنا 
  ة ويف كراهته من اخلالف ما قد علم ونظائره كثرية التلبية إىل أن يرمي مجرة العقب

  الثاين أن أمرهم باملتعة تضمن شيئني 
والثاين إستحباب التمتع وإختياره فإذا بطل أحدمها مل يبطل االخر وهذا ألنه لو مل تكن املتعة أفضل من غريها لكان 

  م على ذلك والتزم ألجله فسخ احلج وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم قد اختار ألصحابه ما غريه أفضل منه وحضه

أنه إمنا منعه من التحلل معهم سوق هدية وال جيوز أن يعتقد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خيتار هلم ما غريه أفضل 
  منه 

الثالث أن يف حديث عائشة املتفق عليه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن 
ب أن يهل حبج فليهل فلوال أين أهديت ألهللت بعمرة وهذا نص يف أن اإلهالل بالعمرة لغري املهدي أفضل وقال أح

  أيضا 
الرابع أنه صلى اهللا عليه و سلم قال يف آخر األمر مبكة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها 

ا أهديت ولوال أن معي اهلدى ألحللت فبني أنه صلى اهللا عليه عمرة ويف لفظ لو استقبلت من أمري ما استدبرت م
و سلم لو كان ذلك الوقت مستقبال لإلحرام الذي استدبره ألحرم بعمرة إذا مل يكن معه هدي وهو ال يتأسف إال 

  على فوات األفضل فعلم أن من مل يسق اهلدي فإن األفضل له العمرة 
  وأما قوهلم إمنا تأسف على املوافقة 

نا يف احلديث ما يرد هذا فإنه قال فرأى أن الفضل يف اإلحالل هكذا يف حديث جابر مث ذلك يف سوق اهلدي أي قل
لو استقبلت من أمري ما سقت اهلدى موافقة لكم وإن كان سوق اهلدى أفضل لكن إذا مل يسق اهلدي فقد بني أنه 

هذا مفضوال مع ترك سوق اهلدي لكان قد اختار  حيل من إحرامه وجيعلها عمرة مع أنه ال ضرورة إىل هذا فلو كان
  لنفسه وألصحابه ما غريه أفضل منه وذلك غري جائز 



والدليل على أن فسخ احلج إىل العمرة جائز وأنه هو األفضل من املقام على احلج ملن يريد أن حيج ويعتمر يف سفرة 
  ن عباس من ظاهر القران واحدة هذه األحاديث الصحاح الصراح اليت ذكرناها معما احتج به اب

قال أمحد يف رواية عبد اهللا كان ابن عباس خيتار املتعة من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصحابه باإلحالل 
قال ثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج قال أخربين عطاء قال قلت له من أين كان ابن عباس أخذ أنه من طاف بالبيت 

و جل مث حملها إىل البيت العتيق ومن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحابه أن حيلوا  فقد حل قال من قول اهللا عز
يف حجة الوداع فكأن ابن عباس رأى أن الشعائر إسم جيمع مواضع النسك كما قال تعاىل إن الصفا واملروة من 

  يت هتدي إىل البيت وبني أن حمل شعائر اهللا وقال املشعر احلرام ويعم األفعال اليت يفعلها الناسك ويعم اهلديا ال

  وأما قوله إن الفسخ ال جيوز إال لذلك الوفد خاصة فغري صحيح لوجوه 
أحدها أن ما ثبت يف حق الواحد من األحكام ثبت يف حق مجيع األمة وهذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم 

اختص هبا لو وجدت يف غريه لكان  وحيث ما خص الواحد حبكم فال بد أن يكون اختصاصه بذلك احلكم لعلة
حكمه حكمه وال بد من دليل على التخصيص كما قال أليب بردة بن نيار يف األضحية جتزؤك وال جتزؤ عن أحد 

  بعدك ألنه كان قد ذبح قبل أن 

يسن وقت األضحية وكما خص ساملا موىل أيب حذيفة بأن يرضع كبريا ألنه قد تبين قبل أن حيرم سبحانه أن يدعى 
  الرجل لغري أبيه 

مث إن التخصيص يكون لواحد وهنا أمر مجيع من حج معه بالتحلل وقد أمر من بعدهم باإلقتداء هبم فلو كانوا 
خمصوصني بذلك لوجب بيانه وإظهار ذلك وإشاعته وإال فلو ساغ دعوى مثل هذا لساغ أن يدعى اختصاصهم 

قهم به ويف هذا تعطيل للشريعة وما ذكروه من مستند بكثري من األحكام وحينئذ ينقطع إتباع غريهم له واحلا
  التخصيص سنتكلم عليه إن شاء اهللا تعاىل 

الثاين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد بني بيانا شافيا أن هذه العمرة املتمتع هبا اليت فسخ احلج إليها حكم مؤبد إىل 
  ذه كان خمصوصا هبم يوم القيامة ملا أطلعه اهللا عليه أن سيكون قوم يدعون أن ه

  ففي صحيح مسلم من حديث جابر حىت إذا كان اخر طواف على 

املروة قال لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي 
صلى اهللا عليه و فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم ألبد فشبك النيب 

سلم أصابعه واحدة يف األخرى وقال دخلت العمرة يف احلج مرتني البل ألبد أبد ويف رواية للبخاري أن سراقة بن 
مالك بن جعشم لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول اهللا قال ال بل 

لوها عمرة مث قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا لألبد ويف حديث ابن عباس فأمرهم فجع
  لكن دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة مث أنشبت أصابعه بعضها يف بعض 

فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ذلك الذي فعلوه ليس هلم خاصة وإمنا هو لألبد وال جيوز أن يقال إمنا أشار إىل 
وهو التمتع فبني أن التمتع جائز إىل يوم القيامة ومل يقصد الفسخ ملا روى ابن بطة يف مسألة أفردها  العمرة قبل احلج

  يف الفسخ عن جابر عن عبد اهللا أن سراقة بن مالك بن جعشم سأل 



ألبد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت ما أمرتنا به من املتعة وإحاللنا لنا خاصة أو هو شيء ل
فقال بل هو لألبد ويف لفظ اخر قال يا رسول اهللا فسخ احلج لنا خاصة أم لألبد قال بل لألبد وهذا نص يف أن 

  املراد فسخ احلج إىل عمرة التمتع وأن حكم ذلك باق إىل األبد 
  ل لألبد وروي أيضا عن طاوس قال علي هو الذي سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنفسخ ملدتنا هذه أم لألبد قا

وعن طاوس قال له رجل من سنتنا هذه قال ال بل لألبد ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أشار إىل الذي فعلوه 
والذي فعلوه أهنم قدموا ينوون احلج ال يعرفون العمرة فقال هلم إذا طفتم بالبيت وبني الصفا واملروة فحلوا من 

حديث جابر واضح يف ذلك والتمتع احملض مل جير له ذكر وال  إحرامكم واجعلوها عمرة إال من ساق اهلدي وسياق
فعله عامتهم وإن كان قد فعله قليل منهم وقد قال له سراقة بن جعشم أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لألبد قال 

  لألبد وقوله عمرتنا هذه صريح يف العمرة اليت حتللوا هبا من حجهم 
بني النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك ومل يطلق اجلواب إطالقا بل قال أما املتعة وايضا فإنه لو كان هذا هو املقصود ل

فجائزة وأما الفسخ فخاص لنا ألن السؤال وقع عما فعلوه فلو كان مشتمال على ما هو لذلك العام ولألبد لوجب 
  تفصيل اجلواب 

  وايضا فقوله دخلت العمرة يف احلج مرتني نص يف أن احلج تدخل 

ة إىل يوم القيامة وهو يعم اإلعتمار قبل احلج سواء كان نوى العمرة أوال أو نوى احلج أم حل من إحرامه فيه العمر
وال جيوز أن يقصد به القسم األول فقط ألن سبب احلديث هو القسم الثاين وسبب اللفظ العام ال بد أن يكون 

عمرة سواء كان قد أحرم هبا ابتداء أو حل  داخال فيه ال جيوز إخراجه منه وظاهره أن كل حج جيوز أن يدخل فيه
من احلج بعمرة مث أهل باحلج وليس املراد بذلك جواز فعل العمره يف أشهر احلج سواء حج أو مل حيج ألن قوله يف 
احلج حقيقة يف الفعل وال سيما وقد شبك صلى اهللا عليه و سلم بني أصابعه واليدان كل واحدة منهما من جنس 

  ن يكون الداخل من جنس املدخول فيه األخرى فال بد أ
وايضا فقد قال سراقة بن جعشم هذا وهو بعسفان إقض لنا قضاء قوم كأمنا ولدوا اليوم فقال إن اهللا أدخل عليكم 

يف حجكم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبني الصفا واملروة فقد حل إال من كان معه اهلدي فبني النيب صلى 
ذلك احلج الذي حجوه قد أدخل اهللا عليهم فيه عمرة وإمنا ذلك بأن حيلوا من احلج وجيعلوها  اهللا عليه و سلم أن

عمرة مث بني أن إدخال العمرة يف احلج إىل يوم القيامة فهذا نص قاطع الخفاء به أن كل حاج له أن يدخل يف حجة 
  عمرة سواء كان أحرم من امليقات أو أحرم أوال باحلج 

هذا البيت يريد الوقوف بعرفة فهو حاج من حني حيرم من امليقات وإن أحرم أوال بالعمرة  وايضا فإن كل من أم
  فإذا اعتمر يف هذا احلج فقد أدخل يف حجته عمرة فال معدل عن هذا األمر الواضح البني 

  وايضا فإنه إذا اعتمر يف أشهر احلج وحج فقد أدخل العمرة يف احلج وإن 

  ا مل حيج ذلك العام فلم يدخله
وايضا فلو كان معناه جواز العمرة يف أشهر احلج لكان هذا قد علموه قبل ذلك حيث إعتمر يف ذي القعدة ثالث 

  عمران وأيضا 
الوجه الثالث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بني أن فسخ احلج إىل العمرة ليس هو شيئا خارجا عن القياس وتغيظ 

ما يعترض به بعض أهل زماننا فاالعتراض عليه نفثة من الشيطان يف على من توقف فيه وقد إعترضوا عليه مبثل 



  نفوس الناس 
قال جابر فقال هلم أحلوا من إحرامكم بالطواف بالبيت وبني الصفا واملروة وقصروا مث أقيموا حالال حىت إذا كان 

مسينا احلج فقال إفعلوا ما أمرتكم  يوم التروية فأهلوا باحلج واجعلوا اليت قدمتم هبا متعة فقالوا كيف جنعلها متعة وقد
فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن ال حيل مين حرام حىت يبلغ اهلدي حمله ففعلوا ويف رواية 

مسلم فقلنا ملا مل يكن بيننا وبني عرفة إال مخس أمرنا أن نفضي إىل نسائنا فنأيت عرفة تقطر مذاكرينا املىن قال جابر 
صلى اهللا عليه و سلم فينا فقال قد علمتم أين أتقاكم هللا وأصدقكم وأبركم ولوال هدي ألحللت كما فقام النيب 

حتلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي فحلوا فححلنا ومسعنا وأطعنا وهذا كله يدل على أن ذلك 
ه كما تغيض على من توقف عن أمر حسن مباح يف نفسه وأن توقف من توقف فيه خطأ عظيم ولذلك تغيظ علي

  اإلحالل يف عمرة 

احلديبية وكما تغيظ على من حترج عن القبلة للصائم وقال حيل اهللا لرسوله ما شاء وكما تغيظ على من كره أن 
يصبح صائما وهو جنب وكما يرخص يف أشياء فبلغه أن ناسا حترجوا من ذلك ويف كل ذلك يقول إين أخشاكم هللا 

فتبني بذلك أن هذا ليس مما يتقى وجيتنب ومل أفعله خلصوص يف فلو كان البقاء على اإلحرام هو  وأعلمكم مبا أتقي
  الوجب يف األصل وإمنا وقعت الرخصة يف وقت خاص مل يتغيظ مثل هذا التغيظ 

بر الوجه الرابع أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف هذه احلجة لتأخذوا عين مناسككم رواه مسلم من حديث جا
  ومعلوم أهنم إمنا يأخذوهنا ليقتدوا 

به فيها ويهتدوا هبديه ويستنوا بسنته فلو كانت تلك احلجة خارجة عن القياس وخمتصة بأولئك الركب مل جيز أن 
  يقال خذوا عين مناسككم بل خذوا مناسككم إال يف التحلل أو حنو ذلك 

فتوا بالفسخ بعده ولو كان خمتصا بذلك الركب مل الوجه اخلامس أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ
  خيف ذلك عليهم وقد تقدم ذكر ذلك عن أيب موسى األشعري وابن عباس 

الوجه السادس أنه ال موجب إلختصاصهم هبا وذلك ألنه إن كان املقصود بيان جواز االعتمار يف أشهر احلج فقد 
ديبية وعمرة القضية وعمرة اجلعرانة فهو مل يعتمر قط إال يف بني هذا باعتماره يف ذي القعدة هو وأصحابه عمرة احل

أشهر احلج وإن كان املقصود بيان العمرة قبل احلج يف أشهره فهذا حصل بقوله عند امليقات وبفعل بعض أصحابه 
فليفعل وهو الذين أحرموا من امليقات بعمرة مثل عائشة وحنوها فإنه قد قال هلم عند امليقات من شاء أن يهل بعمرة 

ومن شاء أن يهل حبجة فليفعل ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل بأي بيان جلواز العمرة قبل احلج أبني من هذا 
  وقد أحرم كثري منهم بالعمرة قبل احلج بإذنه 

كان وايضا فإنه صلى اهللا عليه و سلم إما أن يكون قد عزم على أمرهم بالتمتع قبل اإلحرام أو يف أثناء الطريق فإن 
  قد عزم عليه أوال فألي شيء مل يأمرهم أن حيرموا كلهم بالعمرة ويترك هو سوق اهلدي كما قد أسف عليه ويرحيهم 

من مؤنة الفسخ الذي هو على خالف ظاهر القرآن على زعم من يقول ذلك وإن كان عزم عليه يف أثناء الطرق 
هو مل يبد له بيان جواز اإلعتمار قبل ذلك فإنه قد بني فال بد أن يكون قد بدا له ما مل يكن قد بدا له قبل ذلك و

ذلك قبل هذا فعلم أن الذي بدا له جواز اإلحالل من هذا اإلحرام بعمرة وأن يكونوا كلهم متمتعني وأن الفضل يف 
  ذلك 



املروة قال طاوس خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينتظر القضاء يف حجته فلما قدم طاف بالبيت وبني الصفا و
فنزل عليه القضاء فأمر من مل يكن معه هدي أن حيل قال فدخلت العمرة يف احلج ويف لفظ أحرم رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم ينتظر أمر ربه فلما كان مبكة أمر بألمر رواه سعيد ومعناه أنه ينتظر هل يتمون ما أحرموا به أو 
  يغريونه ألنه قد صح بالروايات املستفيضة 

  أحرموا إما بعمرة أو حبج أو بعمرة وحج  أهنم
  وايضا فلو كان املقصود بيان جواز العمرة يف أشهر احلج لبني ذلك بالكالم كما بني هلم كثريا من األحكام 

الوجه السابع لو كان الفسخ خارجا عن مقتضى الكتاب وهو خمتص هبم مل يفرق احلال بني من ساق اهلدي ومن مل 
ك ترددهم وتأسفه على سوق اهلدي وموافقتهم وقد بني أن سائق اهلدي ال جيوز له الفسخ يسقه حىت ينشأ من ذل

إمتثاال لقوله وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فهال أمر اجلميع باإلمتام إمتثاال لقوله وأمتوا احلج والعمرة هللا 
العمرة قبل احلج يف أشهره فإن داللة  أيضا أو جوز ختصيص ذلك الركب من حكم هاتني االيتني لقصد بيان جواز

اآليتني على احلكم عند من خيالف يف ذلك سواء فلما أمر بالفسخ من مل يسق اهلدي دون من ساق وبني أن السوق 
مينع الفسخ علم قطعا أن الفسخ يف نفسه أمر جائز مستحب وأن ال مانع منه غري سوق اهلدي وهذا واضح ملن 

  أنصف 
 أمر نبيه بإمتام احلج والعمرة هللا قبل حجة الوداع بأربع سنني فال خيلوا إما أن يكون الفسخ تركا الوجه الثامن أن اهللا

إلمتام احلج هللا فال يكون أولئك الصحابة خماطبني هبذه االية وال داخلني يف حكمها وهم املواجهون باخلطاب 
 يتموا احلج هللا وإن مل يكن الفاسخ تاركا إلمتام املقصودون به قبل الناس كلهم مث كيف جيوز ملسلم أن يعتقد أهنم مل
  احلج هللا بل هو متم له كما أمر اهللا فال فرق يف هذا بني ناس وناس 

الوجه التاسع أن اهللا قد أرخص هلم يف املتعة بقوله فمن متتع بالعمرة إىل احلج وقد نزل ذلك يف سنة ست وقد أحرم 
  منهم نفر بالعمرة كما 

ئشة فكيف يقال أن املسلمني كانوا ال يرون االعتمار يف أشهر احلج نعم كان املشركون يرون يف حديث جابر وعا
ذلك واملسلمون قد بني اهللا هلم يف كتابه وعلى لسان نبيه قبل حجة الوداع جواز االعتمار يف أشهر احلج سواء حج 

يف فسخ احلج إىل العمرة واإلحالل من  يف ذلك العام أو مل حيج وقد فعلوا ذلك فعلم أن توقفهم وترددهم إمنا كان
  اإلحرام لفضل التمتع ال لبيان جوازه 

  العاشر أن 
وأما قوله وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن املتمتع متم للحج والعمرة سواء كان قد أهل أوال باحلج أو بالعمرة وذلك 

ا جيوز له فسخه إذا قصد التمتع فيكون قد ألنه إذا أهل باحلج أوال فإمنا يفسخه إىل عمرة متمتع هبا إىل احلج وإمن
قصد احلج وحده فيكون مدخال للعمرة يف حجه وفاعال للعمرة واحلج وهذا أكثر مما كان دخل فيه ولو أراد أن 

  خيرج من احلج بعمرة غري متمتع هبا مل جيز ذلك 
  وأما حديث احلارث بن بالل عن إمساعيل قال 

حلارث قال ال أقول به وال نعرف هذا الرجل ومل يروه إال الدراوردي وقال أيضا عبد اهللا قيل أليب حديث بالل بن ا
حديث بالل عندي ليس يثبت ألن االحاديث اليت تروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إجعلوا حجكم 



وقال ايضا هذا  عمرة ولو إستقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي فحل الناس مع النيب صلى اهللا عليه و سلم
  حديث ليس إسناده باملعروف وإمنا يروى عن أيب ذر إمنا كانت املتعة لنا خاصة يعين متعة احلج 

وقال أيضا يف رواية الفضل وابن هاينء من احلارث بن بالل ومن روى عنه أبوه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم وهو فال 

ارث بن بالل إال أن أحد عشر رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و وقال يف رواية امليموين أرأيت لو عرف احل
  سلم أين يقع بالل بن احلارث منهم 

ويف رواية أيب داود ليس يصح حديث يف أن الفسخ كان هلم خاصة وهذا أبو موسى األشعري يفيت به يف خالفه أيب 
أنه ال يعرف احلارث بن بالل ال سيما وقد بكر وصدر من خالفة عمر فقد ضعف أمحد هذا احلديث جلهل الراوي و

  انفرد به الدراوري عن ربيعة ومل يروه عنه مثل مالك وحنوه 
وختصيصهم هبذا احلديث ترك للعمل بتلك األحاديث املستفيضة وهو مثل النسخ هلا ومثل هذا اإلسناد ال يبطل 

  حكم األحاديث 

ديث شاذ ألن احلديث الشاذ هو الذي يتضمن خالف ما مث بني أمحد أنه خيالف تلك األحاديث ويعارضها وهو ح
  تضمنته األحاديث املشهورة 

فلو كان راوية معروفا لوجب تقدميها عليه ألن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إجعلوا حجكم عمرة ولو 
ا هبم لوجب استقلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي فعم ومل يذكر أن هذا خمتص هبم ولو كان ذلك خمصوص

بيانه ومل يؤخر ذلك حىت سأله بالل بن احلارث وقد بني هلم يف احلديث الصحيح أن هذا ليس هلم خاصة وإمنا هو 
للناس عامة على ما ذكرناه فداللة تلك األحاديث على عموم حكم الفسخ دليل على ضعف هذا احلديث لو كان 

  رواية معروفا بالعدل 
  مبضبوط وال حمفوظ ولو كان هذا ودليل على أن هذا احلديث ليس 

صحيحا لكان له من الظهور والشياع ماال خفاء به ولكان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد بينه بيانا عاما وذلك ألن 
ما ثبت يف حق بعض األمة من األحكام ثبت يف حق اجلميع السيما يف مثل ذلك املشهد العظيم الذي يقول فيه 

كانوا خمصوصني بذلك احلكم لوجب على النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يبني ذلك لتأخذوا عين مناسككم فلو 
ابتداء كما بني حكم األضحية ملا سأله أبو بردة بن نيار عن األضحية باجلذع فقال جيزؤ عنك وال جيزؤ عن أحد 

لغريكم ومل يؤخر بيان بعدك فلو كان الفسخ خاصا هلم لقال إذا طفتم بالبيت وبني الصفا واملروة فحلوا وليس ذلك 
ذلك إىل أن يسأله بالل بن احلارث فإنه بتقدير أن ال يسأله بالل كان التلبيس واقعا وهذا خبالف قوله لسراقة ملا 

سأله أعتمرنا هذه لعامنا هذا أم لألبد فقال بل ألبد األبد فإن هذا احلكم كان معلوما بنفس فعله وإمنا أجاب السائل 
األحاديث مقتضية لعموم احلكم وثبوته يف حق األمة عارض أمحد بينها وبني حديث بالل ابن  توكيدا وملا كانت هذه

احلارث وحكم بشذوذه ملا انفرد مبا خيالف األحاديث املشاهري والذي يبني ذلك أن الصحابة الذين حدثوا بتلك إمنا 
قصص ولو كان احلكم خمصوصا هبم مل جيز ذكروها لتعليم السنة وبياهنا واتباعها واألخذ هبا مل يكن قصدهم جمرد ال

أن يرووها رواية مرسلة حىت يبينوا اخصتصاهم هبا فكيف إذا ذكروها لتعليم السنة وهذا دليل على أهنم علموا أن 
  هذه السنة ماضية فيهم وفيمن بعدهم فال يرد هذا حبديث من مل خيرب قوة ضبطه وتيقظه 



  وية غري معروف ويدفع هذه السنن املشهورة املتواترة برا
وقد تأول بعض أصحابنا ذلك على أن املراد به هو لنا خاصة من بني من ساق اهلدي ألن من ساق اهلدي مل يكن 

  جيوز له الفسخ إال لنفر خمصوص 
وهذا تأويل ساقط ألن سائق اهلدي مل حيل أحد منهم ومل يكن جيوز هلم ذلك ولكن يشبه واهللا أعلم إن كان هلذا 

هو حمفوظ ومل ينقلب على رواية النفي باإلثبات فإن غريه ممن هو أحفظ منه بني أنه ليس لنا خاصة احلديث أصل و
وهو يقول لنا خاصة فإن كان قد حفظ ذلك فمعناه أن الفسخ كان واجبا عليهم متحتما ألمر النيب صلى اهللا عليه 

الفسخ لكنه ال جيب عليه ويكون سبب  و سلم هلم به وتغيظ عليهم حيث مل يفعلوه وغريهم من الناس وإن جاز له
وجوبه عليهم أنه قال أوال من شاء منكم جعلها عمرة وندهبم إىل ذلك فرأى أناسا قد كرهوا ذلك وامعضوا منه 
واستهجنوه ألهنم مل يكونوا يعهدون احلل قبل عرفة يف أشهر احلج فعزم عليهم األمر حسما ملادة الشيطان وإزالة 

  م أوال بالفطر يف السفر أمر رخصة هلذه الشبهة كما أمره

مث ملا دنوا من العدو أمرهم به أمر عزمية وكما أمرهم باإلحالل يف عمرة احلديبية أمر عزمية ملا رآهم قد كرهوا 
الصلح ومعلوم أنه لو مل يصاحلهم ومضى يف عمرته لكان جائزا على أن بالال مل يبني من يعود الضمري إليه يف قوله لنا 

يعود الضمري إىل ذلك الوفد كما تقدم وجيوز أن يكون بالال ممن مل يسق اهلدي فقال هو لنا من ال هدي فيجوز أن 
  معه خاصة أم للناس عامة فقال بل لنا خاصة 

وأما قوهلم فهال وجب الفسخ على كل حاج وصار كل من طاف بالبيت حالال سواء قصد التحلل أو مل يقصد كما 
  إلفراد والقران لكوهنما مفسوخني يروى عن ابن عباس وامتنع ا

قلنا ألن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بعده حجوا مفردين وقارنني كما تقدم ذكره عن أيب بكر 
  وعمر وعثمان وابن الزبري وغريهم فعلم أهنم مل يفهموا وجوب التمتع مطلقا 

وصني باملتعة فقد عارض ذلك أبو موسى وابن عباس وأما ما ذكر عن أيب ذر وغريه من الصحابة يف أهنم كانوا خمص
  وبنو هاشم وهم أهل 

بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأعلم الناس بسنته وقول املكيني من الفقهاء وهم أعلم أهل األمصار كانوا 
و خرجت من باملناسك قال جماهد قدم علينا ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهما متمتعني قال وقال يل جماهد ل

بلدك الذي حتج منه أربعني عاما ما قدمت إال متمتعا هو أحدث عهد برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي فارق 
  الناس عليه وال ينبغي أن يرغب عن ما ثبت عن أهل البيت رضوان اهللا عليهم التباع بعض أهل األهواء هلم يف ذلك 

وافض حني أفتيت أهل خرسان مبتعة احلج فقال يا سلمة كنت قال سلمة بن شبيب قلت ألمحد قويت قلوب الر
  توصف باحلمق فكنت أدفع عنك وأراك كما قالوا 

وقال ابن بطة مسعت أبا بكر بن أيوب يقول مسعت إبراهيم احلريب يقول وسئل عن فسخ احلج فقال قال سلمة بن 
سخ احلج قال أمحد كنت أراى لك شبيب ألمحد كل شيء منك حسن غري خلة واحدة قال وما هي قال تقول بف

  عقال عندي مثانية عشر حديثا صحاحا أتركها لقولك 

وقال أبو احلسن اللباين مسعت إبراهيم احلريب وذكر له أمحد رمحه اهللا فقال ما رأيت أنا أحدا أشد اتباعا للحديث 
أبا عبد اهللا تفيت حبج وعمرة فقال  واآلثار منه مل يكن يزاله عقل مث قال جاء سلمة بن شبيب إىل أمحد يوما فقال يا



أمحد ما ظننت أنك أمحق إىل اليوم مثانية عشر حديثا أروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أفيت به فلم كتبت 
  احلديث قال وما رأيت أمحد رمحه اهللا قط إال وهو يفيت به 

كوهنا مرجوحة فأعلم أن عمر وعثمان  وأما هني عمر وعثمان وغريمها عن املتعة ومحل ذلك على الفسخ أو على
  وغريمها هنوا عن العمرة يف أشهر احلج مع احلج مطلقا وأن هنيهم له موضع غري الذي ذكرناه 

أما األول فهو بني يف األحاديث قال عمران بن حصني مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني حجة وعمرة مث مل 
ها قال رجل برأيه ما شاء رواه مسلم وغريه ويف لفظ متتعنا مع رسول اهللا ينه عنها حىت مات ومل ينزل قران حيرم

صلى اهللا عليه و سلم ورحم اهللا عمرا إمنا ذاك رأي وقد تقدم هذا احلديث فبني أن املتعة اليت هنى عنها عمر أن 
م باحلج وكذلك جيمع الرجل بني حجة وعمرة سواء مجع بينها بإحرام واحد أو أحرم بالعمرة وفرغ منها مث أحر

عثمان ملا هنى عن املتعة فأهل علي هبما فقال تسمعين أهنى الناس عن املتعة وأنت تفعلها فقال مل أكن ألدع سنة 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقول أحد 

  ويف حديث اخر عنه أنه أمر أصحابه أن يهلوا بالعمرة ملا بلغه هني عثمان 
  عثمان بن عفان يف العمرة يف شوال فأيب أن يأذن له رواه سعيد  وعن السائب بن يزيد أنه استأذن

وعن نبيه بن وهب أن عثمان مسع رجال يهل بعمرة وحج فقال علي باملهل فضربه وحلقه قال نبيه فما نبت يف رأسه 
إن الصالة  شعرة وقال نبيه إن عمر ابن اخلطاب قال إن الناس يتمتعون بالعمرة مع احلج مث أمر نوفا فأذن يف الناس

جامعة فحمد اهللا عز و جل وأثىن عليه مث قال أقد مللتم احلج دفرة أقد مللتم شعثه أقد مللتم وسخة واهللا الن مللتم 
ليأتني اهللا عز و جل بقوم ال ميلونه وال يستعجلونه قبل حمله واهللا لو أذنا لكم يف هذا ألخذمت خبالخيلهن يف األراك 

  لن باحلج يريد أراك عرفة مث رجعتم مهل
وأما الثاين فقد صح عن عمر وعثمان وغريمها املتعة قوال وفعال فهذا عمر يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

فعل املتعة هو وأصحابه ويقول للصيب ابن معبد ملا أهل مجيعا هديت سنة نبيك ويروي عن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم 

  هذا الوادي املبارك فقال قل عمرة يف حجة  أنه قال أتاين الليلة آت من ريب يف
وعن طاوس عن ابن عباس قال هذا الذي تزعمون أنه هنى عن املتعة يعين عمر مسعته يقول لو اعتمرت مث حججت 
  لتمتعت وقال له أيب ابن كعب وأبو موسى األشعري إال تبني للناس أمر متعتهم هذه فقال وهل بقي أحد ال يعلمها 

ما متت حجة رجل قط إال مبتعة إال رجل اعتمر يف وسط السنة ويف رواية عن ابن عباس عن عمر وقال ابن عباس و
  قال لو حججت مرة واحدة مث حججت مل أحج إال مبتعة روامها سعيد ويف لفظ أليب 

عبيد لو اعتمرت مث حججت لتمتعت ورواه أبو حفص عن طاوس أن عمر قال لو إعتمرت وسط السنة لتمتعت 
مخسني حجة لتمتعت وروي األثرم عن عمر حنو احلديث األول فقال عمر وهل بقي أحد إال علمها ولو حججت 
  أما أنا فأفعلها 

  وعن نافع بن جبري عن أبيه قال ما حج عمر قط حىت توفاه اهللا إال متتع فيها 

رة يف السنة يف أشهر احلج وإمنا وجه ما فعلوه أن عمر رأي الناس قد أخذوا باملتعة فلم يكونوا يزورون الكعبة إال م
وجيعلون تلك السفرة للحج والعمرة فكره أن يبقى البيت مهجورا عامة السنة وأحب أن يعتمر يف سائر شهور 



السنة ليبقى البيت معمورا مزورا كل وقت بعمرة ينشؤ هلا سفر مفرد كما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يفعل 
  ت حيث إعتمر قبل احلجة ثالث عمر مفردا

وعلم أن أمت احلج والعمرة أن ينشأ هلما سفر من الوطن كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل ير لتحصيل هذا 
الفضل والكمال لرغبته طريقا إال أن ينهاهم عن االعتمار مع احلج وإن كان جائزا فقد ينهى السلطان بعض رعيته 

  ل منها من غري أن يصري احلالل حراما عن أشياء من املباحات واملستحبات لتحصيل ما هو أفض
قال يوسف بن ماهك إمنا هنى عمر رضي اهللا عنه عن متعة احلج من أجل أهل البلد ليكون مومسني يف عام فيصيب 

  أهل مكة من منفعتهما 
  يد وقال عروة بن الزبري إمنا كره عمر العمرة يف أشهر احلج إرادة أال يعطل البيت يف غري أشهر احلج روامها سع

وايضا فخاف إذا متتعوا بالعمرة إىل احلج أن يبقوا حالال حىت يقفوا بعرفة حملني مث يرجعوا حمرمني كما بني ذلك يف 
حديث أيب موسى وغريه حيث قال كرهت أن يظلوا معرسني هبن يف األراك يعين أراك عرفة مث يروحون يف احلج 

  تقطر رؤسهم 
  للعمرة سفرا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع  وحنن نذهب إىل ذلك فإن الرجل إذا أنشأ

فعن ابن عمر أن عمر قال افصلوا بني حجكم وعمرتكم فإنه أمت حلج أحدكم أن يعتمر يف غري أشهر احلج وأمت 
  لعمرته رواه مالك 

لف وروى عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن سامل قال سئل ابن عمر عن متعة احلج فأمر هبا فقيل له إنك ختا
أباك فقال إن أيب مل يقل الذي تقولن إمنا قال أفردوا العمرة من احلج أي أن العمرة ال تتم يف شهور احلج إال هبدي 

وأراد أن يزار البيت يف غري شهور احلج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها اهللا عز و جل 
  أكثروا عليه قال أو كتاب اهللا أحق أن تتبعوا أم عمر وعمل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا 

  وعن أيب يعفور قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فسأله عن 

  العمرة يف أشهر احلج فقال هي يف غري أشهر احلج أحب إيل 
  وعن حممد بن سريين قال ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة يف غري أشهر احلج أفضل من عمرة يف أشهر احلج 

وأما اخلالف فيمن أراد أن جيمع بينهما يف سفرة واحدة إما العجزة عن سفرة أخرى أو ألنه مشغول عن سفرة 
أخرة مبا هو أهم من احلج من جهاد وحنوه أو ألنه ال ميكنه قصد مكة إال يف أيام املوسم لعدم القوافل أو خوف 

التنعيم يف بقية ذي احلجة ألن أصحاب النيب صلى  الطريق وحنو ذلك فإن اعتماره قبل احلج أفضل من أن يعتمر من
اهللا عليه و سلم كلهم فعلوا كذلك ومل يعتمر أحد منهم بعد احلجة يف تلك السفرة إال عائشة خاصة ومل يقم النيب 

صلى اهللا عليه و سلم باملسلمني بعد ليلة احلصبة وال يوما واحدا بل قضى حجة ورجع قافال إىل املدينة وكذلك 
  ان وكانوا ينهون عن العمرة بعد احلج يف ذلك العام كما ينهون عنها قبله عمر ك

قال أبو بشر حججت أنا وصاحب يل فلما كان ليلة الصدر قال صاحيب إين ال أقدر على هذا املكان كلما أردت 
مئن بعد فقال أما أفأعتمر فلم أدر ما أقول له فانطلقنا إىل نافع بن جبري بن مطعم فسألناه فكأنه هابنا مث إنه اط

أمراؤكما فينهون عن ذلك وأما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد أعمر عائشة رمحها اهللا ليلة الصدر من التنعيم 
  مث أمره أن خيرج من احلرم من سنن وجهه الذي بداء منه مث حيرم 



أفضل عن ابن عباس قال واهللا  ومن فعل ذلك فعله رخصة بعد أن يستفيت مع عملهم أهنم لو اعتمروا قبل احلج كان
ما أعمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عائشة رضي اهللا عنها يف ذي احلجة إال ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن 

هذا احلي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبر الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة ملن 
   ينسلخ ذو احلجة واحملرم رواه أبو داود اعتمر فكانوا حيرمون العمرة حىت

عن صدقة بن يسار قال مسعت ابن عمر يقول عمرة يف العشر األول أحب إيل من عمرة يف العشرين األواخر قال 
  صدقة فحدثت نافعا فقال كان عبد اهللا يقول ألن أعتمر عمرة يكون علي فيها هدي أو صيام أحب إيل من 

هدي وال صيام رواه سعيد ورواه مالك عنه قال واهللا ألن أعتمر قبل احلج وأهدى  أن أعتمر عمرة ليس علي فيها
  أحب إىل من أن أعتمر بعد احلج يف ذي احلجة 

وروى أبو عبيد عن نافع عن ابن عمر قال ألن أعتمر يف شوال أو يف ذي القعدة أو يف ذي احلجة يف شهر جيب 
  جيب علي فيه اهلدي  علي فيه اهلدي أحب إىل من أن أعتمر يف شهر ال

على أن هذا الرأي الذي قد رآه عمر وعثمان ومن بعدمها قد خالفهم فيه خلق كثري من الصحابة وأنكروا عليهم 
  مثل علي بن أيب طالب وعمران بن حصني وابن عباس وسعد بن أيب وقاص وأيب موسى األشعري وأيب بن كعب 

ذلك مكروها فخالفوهم يف ذلك أو رأوا أن ترك الناس آخذين  فاما أن يكونوا خافوا من النهي أن يعتقد الناس
  برخصة اهللا أفضل وأوىل 

  وقد تقدم بعض ما روي يف ذلك عن علي وسعد وعمران وابن عباس 

وعن احلسن أن عمر بن اخلطاب أراد أن ينهي عن املتعة فقال له أيب ابن كعب ليس ذلك لك قد متتعنا مع رسول 
  لم فلم ينهانا عن ذلك قال فأضرب عمر عن ذلك اهللا صلى اهللا عليه و س

وعن عمرو قال مسعت ابن عباس وأنا قائم على رأسه وسألوه عن املتعة متعة احلج فقيل له إن معاوية ينهي عنها 
  فقال إنظروا يف كتاب اهللا فإن وجدمتوها فيد فقد كذب على اهللا وعلى رسوله وإن مل جتدوها فقد صدق 

ل مسعت ابن الزبري يعرض بابن عباس فقال إن هاهنا قوما أعمى اهللا قلوهبم كما أعمى وعن سعيد بن جبري قا
أبصارهم يفتون يف املتعة أنه ال بأس هبا فقال ابن عباس أما يل فليسأل أمه فسأهلا فقالت صدق ابن عباس قد كان 

  ذلك فقال ابن عباس لو شئت أن أمسي ناسا من قريش ولدوا منها لفعلت رواهن سعيد 
وعن ابن عباس قال متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عروة بن الزبري هنى أبو بكر وعمر عن املتعة فقال ابن 

  عباس أراهم سيهلكون أقول قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ويقولون هنى أبو بكر وعمر رواه أبو حفص 

  يف أشهره فعنه ثالثة أجوبة وأما كون النيب صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج ومل يعتمر 
أحدها أن هذا ليس بصحيح فإن أكابر الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وسعد بن أيب وقاص وعمران بن حصني 

وابن عمر وعائشة وابن عباس وأيب طلحة وأنس بن مالك وسراقة بن مالك كل هؤالء يروون التمتع إما بأن يكون 
  أحرم بالعمرة واحلج مجيعا  أحرم بالعمرة فلما قضاها أحرم باحلج أو

فإن رواية من قرن ال ختالف رواية من روى التمتع سواء أراد به أنه أهل هبما مجيعا أو مجعهما يف سفرة واحدة من 
  شهر احلج وهذا ال يشك فيه ألنه قد صح عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه اعتمر مع حجته 

سلم اعتمر أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال اليت مع حجته  فروى أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و



عمرة احلديبية يف ذي القعدة حيث صده املشركون وعمرة يف العام املقبل يف ذي القعدة حيث صاحلهم وعمرة 
  اجلعرانة حيث قسم غنائم حنني يف ذي القعدة وعمرة مع حجة متفق عليه 

  ليه و سلم اعتمر أربع عمر وأقرته عائشة على ذلك متفق عليه وعن ابن عمر ايضا أن رسول اهللا صلى اهللا ع

وعن عائشة أهنا قالت للنيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمرت ومل أعتمر قال يا عبد الرمحن إذهب بأختك فأعمرها من 
  التنعيم رواه البخاري 

  نا حبجة ويف مجيع األحاديث تقول للنيب صلى اهللا عليه و سلم تذهبون حبجة وعمرة وأذهب أ
وهذه نصوص يف أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر قبل أن حيل من حجة وهو ايضا دليل على أن مجيع الصحابة 

  قد اعتمروا مع حجهم قبل ليلة احلصبة فعلم أهنم كانوا متمتعني أو قارنني 
عمرة القضاء من قابل وعن ابن عباس قال إعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع عمر عمرة احلديبية و

  والثالثة من اجلعرانة والرابعة مع حجته رواه اخلمسة إال النسائي 
  وعن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حج ثالث حجج حجتني قبل أن 

  يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب 
يعتمر عقيب احلجة هو وال أحد من أصحابه سوى عائشة وإمنا خرج  ومعلوم قطعا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل

  من مكة ليلة الصدر 
وإمنا إعتمد الناس يف العمرة بعد احلج على حديث عائشة وقد تقدم ذلك مفسرا فيجب أن يكون إعتمر يف أشهر 

  نه مجعهما يف إحرام واحد احلج إما قبل احلج أو معه ومل حيل من إحرامه ومثل هذا يسمى قارنا ومتمتعا بكل حال أل
وايضا فإنه قد روي عنه ألفاظ صرحية من قوله مثل قوله لبيك عمرة وحجا وقوله إين قرنت وقوله قل عمرة يف 

حجة ومثل ما روت حفصة قالت قلت يا رسول اهللا ما بال الناس حلوا ومل حتل من عمرتك قال إين لبدت رأسي 
  ه وقلدت هديي فال أحل حىت أحنر متفق علي

  ومن ذكر أنه أفرد احلج فإمنا أخرب عن إعتقاده 
  وايضا فإن رواة التمتع أكثر عددا وأجل قدرا وروايتهم أصح سندا وأشهر نقال 

وايضا فإن كل من روى األفراد روى عنه أنه متتع من غري عكس بل طرق الروايات عن ابن عمر وعائشة بأنه متتع 
  أصح 

ها اإلفراد إمنا ذكروه مع أصحابه مثل حديث جابر وابن عباس وكان قصدهم وايضا فإن عامة الروايات اليت في
  بذلك 

وايضا فمعىن قوهلم أفرد احلج أي أنه مل حيل من إحرامه بعمرة مفردة ومل يطف للعمرة طوافا يتميز به فصورته صورة 
  ملا تقدم املفرد وإن مل يكن لكالمهم حممل صحيح فيجب أن حيكم بوقوع اخلطأ يف تلك الروايات 

  وايضا فإن من روى أنه متتع مثبت لزيادة نفاها غريه واملثبت أوىل من النايف 
وقال أمحد يف رواية أيب طالب كان هذا يف أول األمر باملدينة وقد زعم بعض أصحابنا أنه جيوز أنه كان قد حتلل من 

نه متمتعا وكونه مل يفسح احلج وإمنا عمرته مث أحرم باحلج مفردا فيسمى مفردا لذلك قال وعلى هذا جيمع بني كو
ميتنع الفسخ ممن كان قارنا أو مفردا وهذا غلط فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يتحلل يف حجته وهم إمنا سألوه 



عن كونه مل حيل سواء كان قد أحرم بعمرة أو حبجة ومل يسألوه عن كونه مل يفسخ كأن من أراد أن جيمع بينهما متتع 
  لى أهنم لو سألوه عن ذلك فاألنه كان قارنا ومل يفرد ع

الثاين أنه وإن كان أفرد فهو مل يعتمر بعد حجته من التنعيم وال من غريه هو وال أحد من أصحابه غري عائشة وإمنا 
كان قد اعتمر قبل ذلك واالفراد على هذا الوجه هو أفضل من التمتع ومن القران عندنا وهذا هو اجلواب عمن 

من اخللفاء الراشدين فإن أحدا منهم مل ينقل عنه أنه إعتمر يف سفرته تلك وإمنا كانوا حيجون ويرجعون أفرد احلج 
  ويعتمرون يف وقت اخر أو ال يعتمرون وإفراد احلج على هذا الوجه أفضل من املتعة 

ر وهو مل يكن يشك الثالث أن اخر األمرين منه كان التأسف على املتعة ألنه رأى اإلحالل أفضل كما يف حديث جاب
يف جواز العمرة يف أشهر احلج حىت يعتقد ما اعتقده يف أصحابه من أهنم فسخوا لكوهنم مل يكونوا جيوزون العمرة يف 

  أشهر احلج 
وأما كون املتعة تفتقر إىل دم فذلك الدم دم نسك بدليل أنه جيوز التمتع لغري عذر ودماء اجلربان ال جيوز إلتزامها إال 

ل جواز األكل منه كما نطقت به األحاديث الصحيحة مث نقول وإن كان دم جربان فهو خمري بني إستدامة لعذر وبدلي
اإلحرام بال جربان وبني اإلحالل واجلربان وهذا أفضل ألن كالمهم فيمن يعتمر يف ذي احلجة من أدىن احلل وهذه 

  ها وهذا هو العمرة ليست بطايل فاإلحالل والدم والعمرة يف أثناء احلج أفضل من

اجلواب عن قوهلم املفرد يأيت بنسكني تامني فإنه مىت أمت العمرة من دويرة أهله أو من فهو أفضل من التمتع والعمرة 
  من أدىن احلل ليست بتلك التامة 

وأما كون املتعة رخصة فكذلك اإلحرام من أدىن احلل رخصة مث الرخص يف العبادات أفضل من الشدائد كما تقدم 
  يف الصالة  تقريره

وايضا فإنه إذا اعتمر بعد احلجة مل يتمكن من حلق رأسه ألنه مل يكن قد نبت شعره واحللق أو التقصري سنة عظيمة 
  فعمرة وحجة يأيت فيها باحللق أفضل من عمرة ختلوا إحدامها عن احللق والتفصري فإنه من مجلة أعمال النسك 

وأيضا فإن بعض الناس قد ذهب إىل أن العمرة من أدىن احلل ال جتزىء عن حجة اإلسالم وكذلك عمرة القارن 
وهو إحدى الروايتني عن أمحد وذهب بعضهم إىل أن اإلعتياض عنها بالطواف أفضل فيجب أن يكون ما أمجع على 

  أجزائه ويتسع الوقت بعده للطواف أفضل 
ع بينهما يف سفرة واحدة كان تقدمي العمرة أحوط له خبالف ما إذا أخرها فإنه تغرير هبا وأيضا فإنه إذا أراد أن جيم

ألن وقت الواحد واحد ال يتغري بتقدمي العمرة وتأخريها وهذا معىن قول أمحد هو آخر فعل النيب صلى اهللا عليه و 
حلج والعمرة فيحل منهما مجيعا إذا سلم وهو جيمع احلج والعمرة مجيعا ويعمل لكل واحد على حده فبني أنه جيمع ا

  قضى حجه وله فضيلة على القارن بأنه يعمل لكل واحد على حدة 

وايضا فإن التمتع بالعمرة إىل احلج خمالفة هلدي املشركني ودهلم فإهنم كانوا يرون العمرة يف أشهر احلج من أفجر 
جب أو مستحب مثل اخلروج إىل عرفة وترك الفجور وكلما كان من املناسك فيه خمالفة هلدي املشركني فإنه وا

الوقوف عشية عرفة مبزدلفة والوقوف بعرفة إىل غروب الشمس واإلفاضة من مجع قبل طلوع الشمس والطواف 
  بالثياب ودخول البيت من الباب وهو حمرم والطواف بالصفا واملروة 
كون قد مجع اهللا له عمرة وحجة ودما وهذا وايضا فما أشار إليه أمحد يف رواية أيب طالب فقال إذا دخل بعمرة في



ألنه يأيت بالعمرة واحلج على حدة وذلك أفضل من أن جيمعها بإحرام واحد ألنه يأيت بإحاللني وإحرامني وتلبيتني 
وطوافني وسعيني فهو يترجح على القارن من هذا الوجه وعمرته جتزؤه عن عمرة اإلسالم باإلتفاق خبالف عمرة 

اختالف وليس القارن بأعجل من املتمتع ألن كالمها يفرغ من العمرة واحلج مجيعا ويزيد املتمتع  القارن فإن فيها
  عليه بأنه يفرغ من العمرة قبله فيكون أسبق إىل أداء النسك 

ويترجح على املفرد بأنه يأيت بالعمرة واحلج يف الوقت الذي يأيت فيه املفرد باحلج وحده ونسكان أفضل من نسك 
 مع ذلك بدم املتمتع وهو دم نسك كما تقدم فيكون ما اشتمل علي زيادة أفضل كما فضل املفرد على وأنه يأيت

القارن ألنه يطوف ويسعى مرتني وعمرة وحجة وهدي أفضل من حجة ال عمرة فيها وال هدي وقد تقدم عن ابن 
من أن أعتمر يف ذي احلجة بعد عمر أنه نبه على هذا املعىن حيث قال ألن أعتمر يف أشهر احلج وأهدي أحب إيل 

  احلج وال أهدي 

ويتسع الوقت للمتمتع بعد الصدر من مىن إن أحب أن يأيت بعمرة أخرى وإن أحب أن يطوف بالبيت فيكون ذلك 
زيادة ال سيما إن خيف أن ال يتمكن من االعتمار بعد احلج خلوف أو غالء أو غري ذلك فتحصيل العمرة قبل احلج 

اج إمرأة خيف عليها أن حتيض بعد الصدر ويستمر هبا احليض حىت ال تتمكن من اإلعتمار فإذا أوثق وإن كان احل
  دخلت متمتعة وحاضت صنعت كما صنعت عائشة رضي اهللا عنها 

فأما إن ساق اهلدي فينبغي أن يكون أفضل من اإلفراد بال تردد ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال شك أنه ساق 
أو متمتعا واألظهر أنه كان قارنا فكيف يفضل ما مل يفعله النيب صلى اهللا عليه و سلم على فعله اهلدي وكان قارنا 

  وذلك ألنه يأيت بالعمرة واحلج مجيعا كما تقدم 
وأما كون االفراد أفضل من القرن فهكذا قال أصحابنا وهذا إذا مل يق اهلدي ومل أجد عن أمحد نصا بذلك قالوا ألن 

  رة على القارن وهو أنه يأيت بإحرامني وإحاللني وتلبيتني وطوافني وسعيني ويتوجه يف عمل املفرد زيا
وايضا فإن املتعة قد اختلف يف وجوهبا سواء أحرم بالعمرة أوال أو باحلج أو هبما فكان ابن عباس يرى وجوهبا فعن 

  ي عطاء وجماهد أن ابن عباس كان يأمر القارن أن جيعلها عمرة إذا مل يكن ساق اهلد

وعن أيب هشام أنه قد قدم حاجا فسأل ابن عباس فقال اجعلها عمرة مث لقيت ابن عمر فقال اثبت على إحرامك مث 
رجعت إىل أبن عباس فأخربته بقوله فقال إن طوافك بالبيت ينقض حرمك كلما طفت فجدد إهالال ويف رواية قال 

و بعمرة قلت حجة قال إجعلها عمرة قلت كيف أهللت باحلج فلقيت ابن عباس وأنا أطوف وأليب فقال أحبجة أ
أجعلها عمرة وهذا أول ما حججت قال فأكثر من التلبية فإن التلبية تشد اإلحرام وإن البيت ينقض والصفا واملروة 

  تنقض 
  وعن مسلم القري قال مسعت ابن عباس يقول حيل احلج الطواف والسعي 

بن عباس فقال إين قدمت حاجا ومل أذكر عمرة فطفت بالبيت وبني وعن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال جاء رجل إىل ا
الصفا واملروة فقال له ابن عباس اعتمرت فقال له القوم إنك مل تفهمه فعاد فقال إين قدمت حاجا قال فصنعت ماذا 

أذكر عمرة  قال طفت بالبيت وبني الصفا واملروة فقال اعتمرت فقالوا له عد فإنه مل يفهم فقال إين قدمت حاجا ومل
فطفت بالبيت وبني الصفا واملروة فقال حدث أمر هي ثالثا فإن أنت فأربع ومل يقل هو ذاك قال وددت أنك 

  قصرت وتقدم عنه أنه قال واهللا ما متت حجة 



  رجل إال مبتعة إال رجل اعتمر يف وسط السنة وقد تأول على ذلك الكتاب والسنة 
جريج قال أخربين عطاء قال قلت له من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من قال أمحد ثنا حيىي بن سعيد حدثين ابن 

طاف بالبيت فقد حل قال من قول اهللا عز و جل مث حملها إىل البيت العتيق ومن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أصحابه أن حيلوا يف حجة الوداع 

حرم باحلج بنية املضي فيه مث بدا له أن يفسخ قال ابن أيب موسى ال يستحب ألحد أن حيرم بنية الفسخ فأما من أ
  رغبة يف اجلمع بني النسكني يف قلبه جاز 

فإن قيل فقد اختلف يف كراهة املتعة كما حكيتم عن رجال من الصحابة وعن حيوة بن شريح قال أخربين أبو 
  عيسى اخلرساين عن عبد اهللا بن 

لى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي قبض فيه ينهى عن القاسم عن سعيد بن املسيب أن رجال من أصحاب النيب ص
  العمرة قبل احلج 

وعن قتادة عن أيب شيخ اهلنائي ممن قرأ على أيب موسى األشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أيب سيفان قال 
وركوب ألصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم هل تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن كذا وكذا 

جلود النمور قالوا نعم قال فتعلمون أنه هنى أن يقرن بني احلج والعمرة فقالوا أما هذا فال قال أما إهنا معها ولكن 
  نسيتم روامها أبو داود وهذا النهي 

  إما أن يفيد الكراهة أو يكون معناه النهي عن فسخ احلج إىل العمرة وهو مجع بني احلج والعمرة 
اء على أن املتعة ال تكره وقد ذكرنا معىن ما نقل يف ذلك عن الصحابة ولكن كان بعض أمراء بين قلنا قد أمجع العلم

  مروان يشدد يف ذلك ويعاقب على املتعة وهذا قد يكون رأى ذلك لنوع مصلحة مع أن هذا ال يعد خالفا 

نه لو نطق أحد بكراهة املتعة وقد أنكر الصحابة الذين علموا معىن كالم عمر مثل ابنه عبد اهللا وغريه ذلك على أ
لكان خمصوما بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبالف من قال بوجوهبا فإنه أوجه حجة وأحسن 

  انتزاعا إذ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أمر املسلمني هبا وتغيظ على من إمتنع منها 
اب اهللا وسنة رسوله الناطقة بأن هذا احلكم ال ينسخ حيث قال دخلت وأما احلديثان فشاذان منكران خمالفان لكت

العمرة يف احلج إىل يوم القيامة قال أبو بكر األثرم قد يكون من احلافظ الوهم أحيانا واألحاديث إذا تظاهرت 
  وكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ كما قال إياس بن معاوية وإياك والشاذ من العلم 

ن آدم إنك إن محلت شاذا من العلم محلت شرا كثريا قال والشاذ عندنا هو الذي جييء على خالف وقال إبراهيم ب
  ما جاء به غريه وليس الشاذ الذي جييء وحده بشيء مل جييء أحد مبثله ومل خيالفه غريه 

ي عنه لكون ولعل معناه أن يعتمر الرجل قبل احلج مث يرجع إىل مصره ويؤخر احلج عن ذلك العام فيكون هذا منه
  احلج أوجب من العمرة وقد تكلف مشقة السفر إىل مكة مث رجع بغري حج واحلج واجب على الفور 

  وأما االخر 

  فصل 
  وإذا اعتمر قبل أشهر احلج وأفرد احلج من سنته فهو أفضل من التمتع 



  احلج أفضل قال أمحد يف رواية إسحق بن إبراهيم واألثرم هي يف شهر رمضان أفضل وهي يف غري أشهر 
وقال األثرم وسعدان بن يزيد قبل أليب عبد اهللا تأمر باملتعة وتقول العمرة يف غري أشهر احلج أفضل فقال إمنا سئلت 

  عن أمت العمرة فاملتعة جتزؤه من عمرته فأما أمت العمرة فإ تكون يف غري أشهر احلج 
ه فهو أفضل من املتعة ملا تقدم عن عمر وعثمان فإذا اعتمر يف رمضان أو قبل رمضان وأقام مبكة حىت حيج من سنت

  وعلي وغريهم يف ذلك 
  وإن أقام بعد احلج إىل احملرم حىت يعتمر فهل هو أفضل من التمتع 

  وإن عاد بعد احلج إىل مصره مث عاد للعمرة 
أراد أن حيج  وإن اعتمر يف أثناء السنة مث عاد يف أشهر احلج فهل األفضل أن يتمتع أو يفرد ومن حج واعتمر مث

  فهل األفضل أن يعتمر وحيج أو حيج فقط أو حيج 
  وأما إذا حج مث اعتمر يف ذي احلجة فاملتعة أفضل من هذا كما تقدم وظاهر رواية األثرم وسعدان بن يزيد 

  فإن عاد يف ذي احلجة أو احملرم إىل امليقات فهل هو أفضل من املتعة 

  فصل

و حجة أو عمرة وحجة سواء كانت عمرة متتع أو عمرة مفردة وجيوز أن وجيوز اإلحرام بنسك معني من عمرة أ
حيرم مطلقا من غري أن ينوي عمرة أو حجة وجيوز أن حيرم مبثل ما أحرم به فالن وإن مل يعرف ما أحرم به ملا روى 

هل به النيب أنس بن مالك قال قدم علي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اليمن فقال مب أهللت قال مبا أ
صلى اهللا عليه و سلم قال لوال أن معي اهلدي ألحللت متفق عليه ويف حديث جابر فقدم علي من اليمن ومعه هدي 

فقال أهللت مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف لفظ قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم مب أهللت يا علي 
م قال فاهد وأمكث حراما كما أنت ويف لفظ قال أمر النيب صلى اهللا عليه قال مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه و سل

  و سلم عليا أن يقيم على إحرامه متفق عليه وهذا للبخاري وملسلم ما قلت حني 

فرضت احلج قال قلت اللهم إين أهل مبا أهل به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فإن معي اهلدي فال حتل وكذلك يف 
  حديث الرباء 

وعن أيب موسى قال سقدمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو منيخ بالبطحاء فقال مب أهللت قال أهللت 
بإهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سقت من هدي قال ال قال فطف بالبيت والصفا واملروة مث حل ويف لفظ 

   عليه و سلم وذكره متفق عليه فقال كيف قلت حني أحرمت قال قلت لبيك بإهالل كأهالل النيب صلى اهللا
  مث إن علم ما أحرم فالن تعني عليه وكان حكمه حكم فالن 

  فإن علم يف أثناء احلج 
وإن مل يعلم بأن مات زيد أو فقال ابن عقيل هو كاملطلق يف جواز صرفه إىل أحد األنساك الثالثة وقال القاضي هو 

  كاملنشيء يصرفه إىل ما شاء وهذا أصح 

مطلقا فقال أصحابنا خبري يف صرفه إىل متتع إو إفراد أو قران واملستحب له صرفه إىل املتعة وقد قال أمحد وإن أحرم 
يف رواية مهنا فيمن أحرم ومل ينو حجا وال عمرة حىت مضت أيام فقال يقدم مكة بعمرة ويطوف بالبيت وبني الصفا 



  واملروة مث حيلق ويقصر مث حيرم باحلج 
من أصحابنا هذا على اإلختيار واإلستحباب ألنا نستحب التمتع ملن عني احلج والقران فأن ومحل القاضي وغريه 

نستحبه ملن أهبم اإلحرام أوىل وألن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا قد أحرم بعضهم شبيه هبذا 
  اإلحرام فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يفعل كذلك 

أشهر احلج إنعقد إحرامه بعمرة فيما ذكره أصحابنا ألن اإلحرام باحلج قبل أشهر مكروه وإن فإن كان اإلحرام قبل 
  أراد أن يصرفه إىل عمرة مفردة جاز أيضا فيما ذكره أصحابنا 

فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه يف شيء فقال القاضي يف اجملرد وا وغريمها ال يعتد بذلك الطواف ألنه طاف ال يف 
  وقال يتعني طوافه للعمرة  حج وال يف عمرة

  املسألة الثانية

أنه جيوز أن حيرم بالعمرة مث يدخل عليها احلج ويصري قارنا ألن يف حديث ابن عمر وعائشة املتقدم وبدأ رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فأهل بالعمرة مث أهل باحلج متفق عليه إال أن هذا حيتمل أن يكون بعد انقضاء عمل العمرة 

ديث علي أنه ملا رأى ذلك من عثمان أهل هبما مجيعا وعن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه ويف ح
و سلم يف حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان معه هدي فليهل باحلج مع 

   العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا وذكرت احلديث متفق عليه
  وعن نافع قال أراد ابن عمر احلج عام حجت احلرورية يف عهد ابن 

الزبري فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وخناف أن يصدوك فقال لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة إذا 
أصنع كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشهدكم أين قد أوجبت عمرة مث خرج حىت إذا كان بظاهر 

بيداء قال ما شأن احلج والعمرة إال واحد أشهدكم أين قد مجعت حجة مع عمريت وأهدي هديا مقلدا اشتراه ال
بقديد وانطلق حىت قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ومل يزد على ذلك ومل يتحلل من شيء حرم منه حىت يوم النحر 

ل كذلك صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و فحلق وحنر ورأى أن قد قضي طواف احلج والعمرة بطوافة األول مث قا
  سلم متفق عليه 

ومعىن قوله كذلك صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مل يطف بالبيت وبني الصفا واملروة إال مرة قبل 
و التعريف مع أنه كان قد مجع احلج إىل العمرة ومل يرد به أنه مل يطف بالبيت بعد النحر فإن النيب صلى اهللا عليه 

  سلم قد طاف بعد 

التعريف وقد روى ذلك ابن عمر يف غري موضع هو وسائر الصحابة وإمنا قصد نافع أنه اكتفى للقران بطواف واحد 
  بالبيت وبني الصفا واملروة مل يطف طوافني ويسع سعيني 

فاقتدى به فقدمت  وعن عبد الرمحن بن أيب نصر عن أبيه قال خرجت وأنا أريد احلج فقلت أمر باملدينة فألقى عليا
املدينة فإذا علي قد خرج حاجا فأهللت باحلج مث خرجت فأدركت عليا يف الطريق وهو يهل بعمرة وحجة فقلت له 
  يا أبا احلسن إمنا خرجت من الكوفة ألقتدى بك وقد سبقتين فأهللت باحلج أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه 



رجت معه حىت قدم فطاف بالبيت وبني الصفا واملروة لعمرته مث عاد فقال ال إمنا ذاك لو كنت أهللت بعمرة فخ
  فطاف بالبيت وبني الصفا واملروة حلجته مث أقام حراما إىل يوم النحر رواه سعيد واألثرم 

وجيوز إضافة احلج إىل العمرة لكل حمرم بالعمرة مث إن أضافه إليها قبل الطواف وقع الطواف عن القران وكان قارنا 
عل ذلك بعد الشروع يف الطواف مل جيز ذلك وهذه اإلفاضة تتعني على من أحرم بعمرة وضاق الوقت عن أن وإن ف

يعتمر قبل احلج فخشي فوته إما بأن تكون إمرأة وقد حاضت فلم مبكنها أن تطوف بالبيت فتحرم باحلج وتصري 
ة ويضيق الوقت عن إمتام العمرة قارنة وتترك طواف القدوم كما لو كانت مفردة أو بأن يوايف مكة يوم عرف

واإلحرام باحلج وحنو ذلك فلو أراد أن يبقى على العمرة ويفوت احلج وكذلك من مل خيش فوات احلج وهو قارن 
إذا وقف قبل أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه والوقوف يعرفه ال ينقض العمرة هذا هو املذهب املنصوص يف 

  فخشي الفوت مل  رواية أيب طالب فيمن قدم بعمرة

  يطف وأهل باحلج وأمسك عن العمرة كما فعلت عائشة 
قيل له أن أبا حنيفة يقول قد رفض العمرة وصار حجا فقال ما قال هذا أحد غري أيب حنيفة إمنا قال النيب صلى اهللا 

مرة عليه و سلم أمسكي عن عمرتك وامتشطي وأهلي باحلج وما رفضت العمرة فلما قالت أيرجع أزواجك بع
  وحج قال لعبد الرمحن أعمرها من التنعيم أراد أن يطيب نفسها ومل يأمرها بالقضاء 

وقال أبو طالب سألته عن حديث عائشة ملا حاضت كيف يصنع مثلها قال ملا دخلت بعمرة حاضت بعدما أهلت 
رن فتذهب فتقضي فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسكي عن العمرة وأهلي باحلج فهذه شبهت بالقا

املناسك كلها فإذا كان يوم النحر جاءت مكة فطافت بالبيت وسعت بني الصفا واملروة قيل له طواف قال نعم 
  طواف واحد جيزؤ القارن وهذه جيزؤها طواف واحد 

عمرتك فقال غري واحد يرويه أمسكي عن ! وقال يف رواية امليموين وقد ذكر له عن أيب معاوية يرويه انقضي 
  رتك أيش معىن إنقضي هو شيء ينقضه هو ثوب تلقيه وعجب من أيب معاوية وهذا يستقيم عم

  على قولنا إنه ليس يف عمل القارن زيادة على عمل املفرد 
فأما إذا قلنا يلزم القارن أن يطوف ويسعى أوال للعمرة مث يطوف بعد ذلك ويسعى للحج فإن عمرته تنقضي قبل 

  رام احلج التعريف وال يبقى إال يف إح
فعلى هذا إذا مل يطف للعمرة ومل يسع قبل الوقوف فإن عمرته تنتقض وعليه قضاؤها ويكون مفردا وعليه دم جناية 

  ذكر ذلك القاضي وابن عقيل وغريمها فعلى هذا إذا رفض العمرة مل حيل وإمنا يكون قد فسخ العمرة إىل احلج 
فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن هتل باحلج  وأصل ذلك حديث عائشة فإهنا قدمت مكة وهي متمتعة

  وتترك العمرة 
فمن قال بالوجه الثاين قال أمرها برفض العمرة وأن تصري مفردة للحج ومل يوجب عليها دم قران بل ذبح عنها يوم 

قالت خرجنا مع  النحر دم جربان لتأخري العمرة وأوجب عليها قضاء ذلك العمرة اليت رفضتها قالوا ألن يف حديثها
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان معه 

هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت وال بني 
ى اهللا عليه و سلم فقال إنقضي رأسك وامتشطي وأهلي باحلج ودعي الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل النيب صل

العمرة قالت ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل 



لوا مث التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة مث ح
  طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم وأما الذين مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا واحدا ويف لفظ 

قالت فحضت فلم أزل حائضا حىت يوم عرفة ومل أهل إال بعمرة فأمرين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أنقض رأسي 
 قضيت حجي فبعث معي عبد الرمحن أبن أيب بكر فأمرين أن وأمتشط وأهل باحلج وأترك العمرة ففعلت ذلك حىت

أعتمر مكان عمريت من التنعيم ويف لفظ أهللت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فكنت ممن 
متتع ومل يسق اهلدي فزعمت أهنا حاضت ومل تطهر حىت دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول اهللا هذه ليلة عرفة وإمنا 

متتعت بعمرة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ويف كنت 
رواية فلما كانت ليلة احلصبة قلت يا رسول اهللا يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا حبجة قال أو ما كنت طفت 

عمرة ويف لفظ حىت جئنا إىل التنعيم فأهللت ليايل قدمنا مكة قالت قلت ال قال فاذهيب مع أخيك إىل التنعيم فأهلي ب
منها بعمرة جزاء بعمرة الناس اليت اعتمروها ويف لفظ قلت يا رسول اهللا يصدر الناس بنسكني وأصدر بنسك واحد 
قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إىل التنعيم فأهلي منه مث أتينا مبكان كذا وكذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك 

ل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه قلت مسعت قولك ويف لفظ فدخ
ألصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت ال أصلي قال فال يضرك إمنا أنت إمرأة من بنات آدم كتب اهللا 

فظ فخرجت يف حجيت عليك ما كتب عليهن فكوين يف حجك فعسى اهللا أن يرزقكيها قالت فخرجنا يف حجته ويف ل
حىت قدمنا مىن فطهرت وساق احلديث متفق عليه وللبخاري إهنا قالت يا رسول اهللا اعتمرمت ومل أعتمر قال يا عبد 

  الرمحن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم ويف رواية له أهنا قالت يا رسول اهللا 

دفك عبد الرمحن فأمر عبد الرمحن أن يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ومل أزد على احلج فقال هلا اذهيب ولري
  يعمرها من التنعيم ويف رواية ملسلم أهنا قالت يا رسول اهللا أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر 

قالوا فهذا دليل على أهنا صارت مفردة وأهنا رفضت العمرة لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إنقضي رأسك 
اله مل يأمرها باإلمتشاط ولقوله أهلي باحلج ودعي العمرة واتركي العمرة وامتشطي وأهلي باحلج ولو كان اإلحرام حب

  ويف لفظ وإمسكي عن عمرتك وهذا ظاهر يف أهنا ترفض العمرة 
وقد روى ال سيما وكان هذا ليلة عرفة أويومها والناس قد خرجوا من مكة يوم التروية وقد تعذر فعل العمرة فعلم 

  أنه أراد ترك إحرامها 
ذه مكان عمرتك ولو كانت عمرهتا حباهلا مل يقل هذه مكان عمرتك كما مل حيتج إىل ذلك سائر من قرن من ولقوله ه

  أصحابه ألنه كانت هلم عمرة صحيحة 
وأيضا فقوهلا أيرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا حبجة فقال أوما كنت طفت ليايل قدمنا مكة قالت ال قال فاذهيب 

 أن من مل يطف تلك الليايل يكون حاله كذلك يرجع حبجة بدون عمرة مث أمرها مع أخيك فأهلي بعمرة مث بني
  بالقضاء حبرف الفاء 

وايضا فقوله هلا ملا ذكرت له احليض فعسى اهللا أن يرزقكيها قالت فخرجنا يف حجته دليل على أهنا مل تبق يف عمرة 
  وأهنا ترجتي ذلك فيما بعد 

م بعمرة لكان ال حيل حىت يطوف بالبيت ومعلوم أنه رمى مجرة العقبة حتلل وأيضا فلو كان الواقف بعرفة يف إحرا



  التحلل األول 
وأيضا فإن الوقوف من خصائص احلج فامتنع أن يكون يف عمرة وهو واقف بعرفه وكذلك ما بعد الوقوف مبزدلفة 

   يكون يف عمرة ومىن وهلذا إذا فاته الوقوف حتلل بطواف وسعي ومل يقف باملواقف الثالثة ألن ذلك ال
ووجه األول ما روى طاوس عن عائشة أهنا أهلت بعمرة فقدمت ومل تطف بالبيت حىت حاضت فنسكت املناسك 

كلها وقد أهلت باحلج فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر يسعك طوافك حلجك وعمرتك فأبت فبعث 
  ه أمحد ومسلم هبا مع عبد الرمحن إىل التنعيم فاعتمرت بعد احلج روا

وعن جماهد عن عائشة أهنا حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم جيزيء عنك طوافك 
  بالصفا واملروة عن حجك وعمرتك رواه مسلم 

وعن عطاء عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة يكفيك حلجك 
  رواه أبو داود  وعمرتك

وعن جابر قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عائشة مث وجدها تبكي وقالت قد حضت وقد حل 
الناس ومل أحلل ومل أطف بالبيت فقال اغتسلي مث أهلي باحلج ففعلت ووقفت املواقف كلها حىت إذا طهرت طافت 

تك مجيعا قالت يا رسول اهللا إين أجد يف نفسي أين مل بالكعبة وبالصفا واملروة مث قال قد حللت من حجك وعمر
أطف بالبيت حني حججت قال فاذهب هبا يا عبد الرمحن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة احلصبة متفق عليه فهذا 

نص يف أنه ال جيب عليها قضاء العمرة وأن الطواف الذي طافته يوم النحر بالبيت وبني الصفا واملروة يسعها حلجها 
مرهتا وأهنا باقية على عمرهتا مقيمة عليها وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمرها بقضاء العمرة حىت أحلت عليه وع

ويؤيد ذلك أن عامة الروايات تدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمرها ابتداء بالعمرة ولو كان القضاء 
  واجبا عليه ملا 

لم األمر به حىت تطلب هي ذلك بل كان أمرها بذلك بل أعملها به حني قال هلا أمهل النيب صلى اهللا عليه و س
إقضي ما يقضي احلاج غري أن ال تطويف بالبيت بأن يقول فإذا حللت فاقضي عمرتك ويؤيد ذلك أن النيب صلى اهللا 

  جيز األكل منه  عليه و سلم أهدى عنها وبعث إليها من هديها فعلم أنه كان دم نسك ألنه لو كان دم جناية مل
وقوله هلا دعي عمرتك وامسكي عن عمرتك يعين عن إمتامها مفردة كما كنت أوجبته وأهلي باحلج فتصري العمرة 
يف ضمن احلج وال يبقى هلا صورة فإنه صرح ببقاء العمرة كما ذكرناه وهلذا قال امسكي عنها واإلمساك عنها ال 

  تتم وخترج منها وأما نقض الرأس  يقتضي اخلروج منها يقتضي ترك عملها الذي به
وأما القضاء فإمنا يدل على ضعف عمرة القران وأهنا ليست بتامة وسنتكلم إن شاء اهللا على ذلك وكذلك قوهلا 

  يرجع الناس حبجة وعمرة وأرجع أنا حبجة 

  املسألة الثالثة

هذه ومل يلزمه هبا شيء وهو باق على أنه إذا أحرم باحلج مل جيز أن يدخل عليه العمرة فإن أدخلها عليه مل تنعقد 
  حجه هذا هو املذهب املنصوص يف غري موضع 

قال يف رواية املروذي فيمن قدم يوم عرفة معتمرا فخاف أن يفوته احلج إن طاف أدخل احلج على العمرة ويكون 
  قارنا قيل له فيدخل العمرة على احلج فقال ال 



حلج وإذا أهل باحلج مل يضف إليه عمرة ونقل عنه أبو احلارث إذا أحرم ونقل عنه حنبل إذا أهل بعمرة أضاف إليها ا
  بعمرة فال بأس أن يضيف إليها حجة فإذا أهل باحلج مل يضف إليه عمرة 

  وقد روى عنه حرب وقد سأله عمن أهل باحلج فأراد أن يضم إليها عمرة فكرهه 
ا الشأن يف الذي يهل باحلج أيضيف إليه عمرة مث قال ونقل عنه األثرم إذا أهل بعمرة أضاف إليها احلج وال بأس إمن

  علي يقول لو كنت بدأت بالعمرة 
  وقال يف رواية عبد اهللا قوله دخلت العمرة يف احلج يعين العمرة يف 

  أشهر احلج وقال مل أمسع يف ضم العمرة إىل احلج إال شيئا ضعيفا 
  م يكرهون ذلك ولعل هذا حيمل على كراهة ذلك ال على بطالنه فإهنم كله

ووجه ذلك ما احتج به أمحد من حديث علي املتقدم ملا سأله احملرم باحلج وكان علي قد أحرم بالعمرة واحلج فقال 
هل أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه قال ال إمنا ذلك لو كنت أهللت بعمرة فأخربه علي رضي اهللا عنه أنه 

يعه إذا أحرم بالعمرة أوال وقوله ال تستطيعه دليل أن ذلك ال ميكن اليستطيع القران إذا أحرم باحلج أوال ويستط
  البتة وهو أبلغ من النهي 

  فصل

فأما إذا أحرم حبجتني أو عمرتني فإنه ينعقد بإحدامها وال يلزمه قضاء االخر نص عليه فيمت أهل حبجتني ال يلزمه 
تني قال يف رواية أيب طالب إذا قال لبيك العام إال حجة وذلك ألن اجلمع بينهما غري ممكن فأشبه ما لو أحرم بصال

وعام قابل فإن عطاء يقول حيج العام ويعتمر قابل فإن قال لبيك حبجتني فليس عليه إال حجة واحدة اليت لىب هبا وال 
  يكون إهالال بشيئني 

ول املشيء إىل ولو قال لبيك مبائة حجة أكان جيب عليه مائة حجة ليس عليه شيء وأصل قول عطاء التسهيل يق
  بيت اهللا وعليه حجة وكفارة وذكر معه أبو بكر إذا نذر أن يطوف على أربع 

  فصل 
وإذا نسي احملرم ما أحرم به أو أحرم مبثل فالن وتعذر معرفته قال أمحد يف رواية أيب داود يف رجل لىب فنسي ال 

  يدري حبج أو عمرة جيعلها عمرة مث يليب من مكة 
نصور وذكر له قول سيفان يف رجل أهل ال يدري حبج أو عمرة فأحب إىل أن جيمعهما قال وقال يف رواية ابن م

أمحد أنا أقول إن كان أهل حبج فشاء أن جيعله عمرة فعل وإن كان أهل حبج وعمرة ومل يسق اهلدي وشاء أن جيعلها 
األصل الذين تقدم فإنه إذا عمرة فعل فقد نص على أنه جيعله عمرة فيتمتع هبا إىل احلج وهذا حسن مستقيم على 

  شرع ملن يذكر ما أحرم به أن جيعله متعة فلمن ال يذكر أوىل 
مث اختلف أصحابنا فأقره بعضهم على ظاهرة وهذه طريقة أيب اخلطاب وغريه مث بعض هؤالء قال إمنا يلزمه عمرة 

  على ظاهر رواية أيب طالب 

عمرة وحج كما بينه يف رواية أيب داود إال أن يكون قد ساق والصواب أنه يلزمه عمرة يتمتع هبا إىل احلج فلزمه 
اهلدي فإن قياس هذا أن يلزمه القران وهذا ألنه قد تيقن وجوب أحد الثالثة يف ذمته فلزمه اخلروج منه بيقني كما 



ته عمرة أو لو نسي صالة من يوم ال يعلم عينها وإذا متتع فإنه قد خرج بيقني أما إذا أفرد جاز أن يكون الذي يف ذم
  قرانا وإذا قرن جاز أن يكون قد أحرم باحلج أوال فال يصح إدخال العمرة عليه 

وأما القاضي وأكثر أصحابه كالشريف وأيب اخلطاب يف خالفة وابن عقيل وغريهم فإهنم خيريونه بني العمرة واحلج 
فلم جيب إلزامه بالشك وزعم  ومحلوا كالم أمحد على اإلستحباب ألن األصل براءة ذمته من األنساك الثالثة

القاضي أنه لو نذر إحراما ونسيه مل يلزمه إال عمرة ألهنا األوىل وكذلك هنا وألن الشك يف التعيني جيعل التعيني 
كعدمه فيكون مبنزلة من أحرم مطلقا فله صرفه إىل ما شاء وهذا خبالف الصالة فإن التعيني شرط يف إحرامها فإذا 

ح واحلج خبالف ذلك فإنه يصح مع اإلهبام فإذا شك يف عني ما أحرم به فاألصل عد التعيني صلى صالة مطلقة مل تص
  وإمنا يتقني أنه حمرم واإلحرام بأحد الثالثة يربيء الذمه من هذا اإلحرام 

  فعلى هذا إن عينه بقران فإن كان قارنا فقد أجزأ عنه وإن كان معتمرا فقد 

 أن يقال إن املتمتع جيب عليه احلج وإن كان مفردا فقد أدخل احلج على أدخل احلج على العمرة وذلك صحيح إال
  العمرة 

فإن قيل يصح إدخال العمرة على احلج أجزأته عنهما وإن قيل ال يصح على املشهور من املذهب فيصح له احلج 
  بكل حال 

  وأما العمرة فهل جتزئه على وجهني أحدمها جتزئه ألنه قد صار قارنا 
جتزئه وهو أصح ألنه غري متيقن لصحة قرانه فعلى هذا إن كان قد طاف للعمرة وسعى هلا مث طاف للحج والثاين ال 

وسعى وإن مل يزد على أعمال املفرد وقلنا بأن أعمال العمرة ال تدخل يف احلج مل خيرج من إحرامه إال بطواف 
  بني احلج والعمرة على ما سيأيت للعمرة وهل حيتاج إىل إعادة طواف احلج لكونه قد شرك يف طوافه األول 

وإن قلنا تدخل أعمال العمرة يف احلج وهو ظاهر املذهب فإنه قد شرك يف الطواف بني حج صحيح وعمرة مل تصح 
  وذلك جيزئه يف أشهر الوجهني قاله القاضي 

  مث إن قلنا يسقط النسكان عنه لزمه الدم وإن قلنا إمنا يسقط احلج ففي وجوب الدم وجهان 
  ا ال جيب وهو الصحيح للشك يف سببه أحدمه

  والثاين جيب ألنه التزمه ظاهرا وألنه أحوط 
وإن اختار االفراد سقط عنه احلج يقينا سواء كان قد أحرم أوال به أو بالعمة أو هبما وال دم عليه ألنه مل يلتزمه وال 

  هني حتقق وجوبه وهل حيتاج يف خروجه من اإلحرام إىل طواف بنية العمرة على وج
وإن عينه بتمتع ومل يسق اهلدي فهو متمتع ظاهرا وباطنا وجيزئه عن العمرة واحلج قال بعض أصحابنا ولو بداله بعد 

  قضاء العمرة أنه ال حيج مل يكن عليه شيء وهذا ليس جبيد 
أن يكون قد  وإن كان قد ساق اهلدي ومتم أعمال احلج فقد حصل له احلج يقينا وأما العمرة فهو فيا كالقارن جلواز

  أحرم أوال باحلج فال يصح فسخه إىل العمرة مث هو قد طاف أوال وسعى للعمرة مث طاف بعد التعريف وسعى للحج 
فإن قلنا إن أفعال العمرة ال تدخل يف أعمال احلج إذا كان قارنا فقد خرج من اإلحرام بيقني وكذلك إن قلنا إنه 

  جيوز للقارن أن يطوف هلا قبل التعريف 
ا إن قلنا أن أفعال العمرة تدخل يف احلج وال جيزيء الطواف هلا قبل التعريف فإن طوافه قبل التعريف مل يقع عن وأم

عمرة القران وهو بعد الوقوف إمنا طاف عن احلج خاصة فال خيرج من إحرامه حىت يطوف هلا ثانيا بعد الوقوف 



  وهذا على قول من يوجب على القارن أن ينوي عنهما 
  قال الطواف للحج جيزيء عن النسكني إذا كان يف الباطن كذلك فكذلك هنا  وأما من

  ويف وجوب الدم وجهان ذكرمها القاضي وغريه كما قلنا يف القارن 
  أحدمها عليه الدم ألنه التزم موجبة وهو أحوط 

ا غري مستقيم على والثاين الدم عليه جلواز أن يكون إحرامه يف األصل حبجة وقد فسخها بعمرة فال دم عليه وهذ
أصلنا بل الصواب أنه إن حج من عامه فهو متمتع ظاهرا وباطنا فعليه دم املتعة بال تردد إال أن يكون إحرامه أوال 

بعمرة بال نية متتع ونقول إن نية التمتع شرط يف وجوب الدم وإن مل حيج من عامة فال دم عليه قوال واحدا وال وجه 
  ال جيابه 

  مسألة

على راحلته لىب فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال وإذا استوى 
  شريك لك 

  وقد تقدم الكالم يف أول أوقات التلبية 
  وأما صفتها فكما ذكره الشيخ رمحه اهللا نص عليه أمحد يف رواية أيب داود وحنبل 

لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك  قال يف رواية حنبل إذا لىب يقول لبيك اللهم لبيك
  لك 

واألصل يف ذلك ما روى إبن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي احلليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك ويف 

  لفظ إن تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك اللهم لبيك إىل آخره 
  وكان عبد اهللا بن عمر يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك والرغباء إليك والعمل متفق عليه 

ك لك لبيك ويف رواية يف الصحيح مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهل ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك ال شري
  إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك ال يزيد على هذه الكلمات 

ويف رواية يف الصحيحني وكان عبد اهللا بن عمر يقول كان عمر ابن اخلطاب يهل بإهالل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ليك والعمل و سلم من هؤالء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك اخلري يف يديك والرغباء إ

ويف رواية صحيحة ألمحد قال أربعا تلقنتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك 
  لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

  ويف رواية صحيحة كان إبن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك ثالثا إىل آخره رواه 

علم كيف كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يليب لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك وعن عائشة قالت إين أل
إن احلمد والنعمة لك رواه البخاري ورواه سعيد من حديث األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن عن 

ريك لك إن احلمد عائشة قالت كانت تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا لبيك اللهم لبيك لبيك ال ش
  والنعمة لك 



وعن إبن مسعود قال كان من تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن 
احلمد والنعمة لك رواه النسائي وأمحد ولفظه عن عبد اهللا ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول لبيك 

  اللهم مثله سواء 
  اهللا أنه كان يليب كذلك رواه سعيد وعن عبد 

وعن جابر يف ذكر حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك 
  إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك 

مسلم وأمحد وأبو داود لك وأهل الناس هبذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه شيئا منه رواه 
بإسناد صحيح ولفظهما والناس يزيدون ذاملعارج وحنوه من الكالم والنيب صلى اهللا عليه و سلم يسمع فال يقول هلم 

  شيئا 
وعن الضاحك عن ابن عباس أن تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل حديث ابن عمر وجابر رواه سعيد 

  وداود بن عمرو 
عناها على ما روى سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله عز و جل وإذن يف الناس باحلج قال ملا وسبب التلبية وم

أمر اهللا إبراهيم عليه السالم أن يؤذن يف الناس باحلج قال يا أيها الناس إن ربكم إختذ بيتا وأمركم أن حتجوه 
  فاستحاب له ما مسعه من حجر أو شجر أو أكمه أو 

  يك اللهم لبيك رواه آدم عن ورقاء عن عطاء ابن السائب عنه تراب أو شيء فقالوا لب
وعن جماهد يف قوله وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال قال نادى إبراهيم يا أيها الناس أجيبوا ربكم ويف رواية عنه 

ك فمن حج اليوم أن إبراهيم حني أمر أن يؤذن باحلج قام على املقام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم قالوا لبيك لبي
  فقد أجاب إبراهيم يومئذ يف أصالب آبائهم روامها أبو يعلى املوصلي باسناد صحيح 

  وعنه أيضا قال أمر إبراهيم أن يؤذن يف الناس باحلج فقام على 

املقام فتطاول حىت صار كطول اجلبل فنادى يا أيها الناس أجيبوا ربكم مرتني فأجابوه من حتت التخوم السبع لبيك 
بنا لبيك أطعنا فمن حيج إىل يوم القيامة فهو ممن استجاب له فوقرت يف قلب كل مسلم رواه سفيان الثوري عن أج

  منصور وسلمه بن كهيل عنه 
وعنه ايضا قال ملا أمر إبراهيم أن يؤذن يف الناس باحلج قام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه لبيك اللهم 

  راهيم باحلج قال يا أيها الناس أجيبوا ربكم قال فليب كل رطب ويابس لبيك ويف رواية ملا أذن إب
  وقيل لعطاء وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال إبراهيم أو حممد قال إبراهيم ويف رواية عنه قال 

 ملا فرغ إبراهيم وإمساعيل من بناء البيت أمر إبراهيم أن يؤذن يف الناس على املقام فنادى بصوت أمسع من بني
املشرق واملغرب فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم قال فأجابوه من أصالب الرجال لبيك اللهم لبيك فإمنا حيج اليوم 

  من أجاب يومئذ رواهن أبو سعيد األشج 

وأما إشتقاقها فقد قال قوم إنه من قوهلم ألب باملكان إذا أقام به ولزمه ولب ايضا لغة فيه حكاها اخلليل واملعىن وأنا 
قيم على طاعتك والزمها ال أبرح عنها وال أفارقها أو أنا الزم لك ومتعلق بك لزوم امللب باملكان وهو منصوب م

  االزم إضماره كما قالوا حنانيك وسعديك ودواليك والياء فيه للتثنية ! على املصدر بالفعل 



به التكرار واملداومة كقوله مث ارجع وأصل املعىن لبيت مرة بعد مرة لبا بعد لب مث صيغ بلفظ التثنية الذي يقصد 
البصر كرتني وكقول حذيفة وجعل يقول بني السجدتني رب اغفر يل رب اغفريل ويقول يف االعتدال لرىب احلمد 

  لرىب احلمد يريد بذلك أنه يكرر هذا اللفظ هذا 

  قول اخلليل وأكثر النحاة 
  لية بدليل قوهلم ليب يليب وزعم يونس أهنا كلمة واحدة ليست مثناة وأن الياء فيها أص

واألجود يف اشتقاقها أن مجاع هذه املادة هو العطف على الشيء واإلقبال إليه والتوجه حنوه ومنه اللبالب وهو نبت 
يلتوي على الشجر واللبلبة الرقة على الولد ولبلبت الشاة على ولدها إذا حلسته وأسلبت عليه حني تضعه ومنه لب 

  زمه إلقباله عليه ورجل لب ولبيب أي الزم لألمر ويقال رجل لب طب قال باملكان وألب به إذا ل
  لبابا بإعجاز املطي الحقا 

  قال 
  حرام وإين بعد ذاك لبيب ... فقلت هلا فيئي إليك فإنين ... 

من  وامرأة لبه قال أبو عبيد أي قريبة من الناس لطيفة ومنه اللبة وهي املنحر واللبب وهو موضع القالدة من الصدر
كل شيء وهو ما يشد أيضا على صدر الناقة أو الدابة مينع الرحل من االستئجار مسي مقدم احليوان لببا ولبة ألنه 

أول ما يقبل به ويتوجه مث قيل لببت الرجل تلبيبا إذا مجعت ثيابه عند صدره وحنره يف اخلصومة مث جررته ألن 
  انقاد انقياده واستجابته تكون هبذا الفعل وقد تلبب إذا 

ومسي العقل لبا ألنه الذي يعلم احلق فيتبعه فال يكون للرجل لب حىت يستجيب للحق ويتبعه وإال فلو عرفه وعصاه 
  مل يكن ذا لب وصاحبه لبيب 

  ويقال بنات البب عروق يف القلب تكون منها الرقة 
  يب وقيل ألعرابية تعاقب ابنا هلا مالك ال تدعني عليه قالت تأىب له ذلك بنات الب

  وقد قيل يف قول الكميت 
  نوازع من قلب ظماء والبب ... إليكم ذوي آل النيب تطلعت ... 

إنه من هذا وقيل إنه مجع لب وإمنا فك اإلدغام للضرورة فالداعي إىل الشيء يطلب استجابة املدعو وانقياده وإقباله 
  ك فأما جمرد اإلقامة فليست ملحوظة إليه وتوجهه حنوه فيقول لبيك أي قد أقبلت إليك وجتهت حنوك وانقدت ل

  واملستحب يف تقطيعها 
فظاهر حديث عائشة أنه يقطعها ثالثا يقول يف الثانية لبيك ال شريك لك مث يبتدي لبيك إن احلمد والنعمة لك ألهنا 

  ذكرت أنه كان يليب ثالثا لبيك اللهم لبيك وكذلك ابن عمر ذكر أهنن أربع 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب بأربع كلمات لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك وعن حممد بن قيس قال كان رس

  لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك رواه داود بن عمرو 
  وعن أيب معشر عنه 

واملستحب كسر إن نص عليه وجيوز فتحها فإذا فتح كان املعىن لبيك ألن احلمد لك أو بأن احلمد لك وعلى هذا 
فينبغي أن توصل أن بالتلبية اليت قبلها ألهنا متعلقة هبا تعلق املفعول بفاعله وتكون التلبية فيها خصوص أي لبيناك 



  باحلمد لك أو بسبب أن احلمد لك أو ألن احلمد لك وأما احلمد فال خصوص فيه كما تومهه بعض أصحابنا 
 التعليل فتكون التلبية مطلقة عامة واحلمد مطلق كما وأما إذا كسر فإهنا تكون مجلة مبتدأة وإن كانت تتضمن معىن

يف قوله ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ويف قوله يسبح هللا ما يف 
  السموات وما يف األرض له امللك وله احلمد 

  فصل

قدم ذكره ألن أصحابه رووها على وجه واحد وبينوا واألفضل أن يليب تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما ت
  أنه كان يلزمها 

  وإن نقل عنه أنه زاد عليها شيئا فيدل على اجلواز ألن ما داوم عليه هو األفضل 
فإن زاد شيئا مثل قوله لبيك إن العيش عيش االخرة أو لبيك ذا املعارج أو غري ذلك فهو جائز غري مكروه وال 

  مستحب عند أصحابنا 
  قال يف رواية أيب داود وقد سئل عن التلبية فذكرها فقيل له يكره أن يزيد على هذا قال وما بأس أن يزيد 

  وقال األثرم قلت له هذه الزيادة اليت يزيدها الناس يف التلبية فقال شيئا معناه الرخصة 
  ون به بأس وقال يف رواية حرب يف الرجل يزيد يف التلبية كالما أو دعاء قال أرجو أن ال يك

  وقال يف رواية املروذي كان يف حديث ابن عمر وامللك ال شريك لك فتركه ألن الناس تركوه وليس يف حديث 

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبيك اللهم لبيك ال شريك لك إن احلمد والنعمة 
  عيد وهذا يقوي رواية املروذي فينظر لك زاد فيها عمر بن اخلطاب وامللك ال شريك لك رواه س

  وإمنا جاز ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقره عليه ومل يغريه كما ذكره جابر 
وعن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف تلبيته لبيك إله احلق لبيك رواه أمحد وابن ماجة 

  والنسائي 
  لبية املشهورة وقد زاد ابن عمر الزيادة املتقدمة وهو من أتبع الناس للسنة فعلم أنه كان يزيد أحيانا على الت

  وعن عمر أنه زاد لبيك ذا النعماء والفضل احلسن لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك رواه األثرم 

  وعن أنس أنه كان يزيد لبيك حقا حقا 
  وعن عبد اهللا أنه كان يقول لبيك عدد التراب 

  يقول لبيك غفار الذنوب لبيك روامها سعيد  وعن األسود أنه كان
وأما ما روى سعد أنه مسع رجال يقول لبيك ذا املعارج فقال إنه لذو املعارج ولكنا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 و سلم ال نقول ذلك رواه أمحد فقد محله القاضي على ظاهره يف أنه أنكر الزيادة ولعله فهم من حال املليب أنه يعتقد

  أن هذه هي التلبية املشروعة 
  وقد قيل لعله اقتصر على ذلك وترك متام التلبية املشروعة 

  وال تكره الزيادة على التلبية سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم ال بل 



  تكون الزيادة من مجلة التلبية 
ذكر هللا والتعظيم له ال على أهنا متصلة وقال القاضي يف خالفه ال تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على وجه ال

  بالتلبية كالزيادة على التشهد مبا ذكره من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه 
  ألن ما ورد عن الشرع منصوصا مؤقتا تكره الزيادة فيه كاألذان والتشهد 

  فأما إن نقص من التلبية املشروعة 
ى النيب صلى اهللا عليه و سلم ويدعوا مبا أحب من خري وإذا فرغ من التلبية فقال أصحابنا يستحب أن يصلي عل

  الدنيا واالخر 
قال القاضي إذا فرغ من الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم أحببنا له أن يسأل اهللا رضوانه واجلنة ويستعيذ 

  برمحته من النار 
يصلي على النيب صلى اهللا عليه  وذلك ملا روي عن القاسم بن حممد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبية أن

  و سلم رواه الدارقطين 

وعن خزمية بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا فرغ من تلبية سأل اهللا رضوانه واجلنة واستعاذ 
  برمحته من النار رواه الشافعي والدارقطين 

  ه دعاءه جزاء له وألن املليب قد أجاب اهللا يف دعائه إىل حج بيته فيستجيب اهللا ل
  والصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم مشروعة عند كل دعاء وقد قال القاضي 

  وأصحابه إن ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يشرع عند اإلفعال كالذبح والعطاس واإلحرام 
  رفع صوته بذلك وظاهر كالم أمحد يف رواية حرب أن زيادة الدعاء من جنس زيادة الكالم ال بأس به وال ي

  مسألة

  ويستحب اإلكثار منها ورفع الصوت هبا لغري النساء 
وذلك ملا روى السائب بن خالد أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال كن عجابا ثجاجا والعج التلبية 

  والثج حنر البدن رواه أمحد 
األعمال أفضل قال العج والثج رواه ابن ماجة وعن أيب بكر الصديق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل أي 

والترمذي ولفظه أي احلج أفضل وقال غريب ال نعرفه إال من حديث ابن أيب فديك وابن املنكدر مل يسمع من عبد 
  الرمحن بن يربوع 

  وقد رواه الطرباين من حديث حممد بن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع عن أبيه عن أيب بكر 
ج رفع الصوت يقال قد عج يعج عجيجا وال يكاد يقال إال إذا تابع التصويت وأكثر منه وقد أمره أن يكون والع

  عجاجا وهو اسم ملن يكثر العجيج 
وعن خالد بن السائب بن خالد عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين جربيل فأمرين أن آمر 

  ا أصواهتم باإلهالل والتلبية ويف لفظ باإلهالل أو التلبية يريد أحدمها رواه أصحايب ويف لفظ ومن معي أن يرفعو



  اخلمسة وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
وعن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءين جربيل فقال يا حممد مر أصحابك 

  ن شعائر احلج رواه أمحد فلريفعوا أصوامت بالتلبية فإهنا م

وابن ماجة وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي روى بعضهم هذا احلديث عن خالد بن السائب عن زيد بن خالد 
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال يصح والصحيح عن خالد بن السائب عن أبيه 

برفع الصوت يف اإلهالل فإنه من شعائر وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرين جربيل 
  احلج رواه أمحد 

  وعن أيب حازم قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أحرموا مل يبلغوا الروحاء حىت تبح أصواهتم 
  وعن أيب بكر بن عبد اهللا قال مسعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حىت 

  إين ألمسع دوى صوته من اجلبال 
وب قال رأيت سعيد بن جبري يف املسجد يوقظ احلاج ويقول قوموا فلبوا فإين مسعت ابن عباس يقول هي وعن أي

  زينة احلج 
  وعن إبراهيم أنه كان يقول أكثروا من التلبية فإهنا زينة احلج رواه سعيد 

  وألن رفع الصوت 

  د ما يقدر عليه فينقطع كاألذان قال أصحابنا ويستحب رفع الصوت هبا على حسب طاقته وال يتحامل يف ذلك بأش
وأما املرأة فيستحب هلا أن تسمع رفيقتها قال أمحد يف رواية حرب جتهر املرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها ملا روى 

  سليمان بن يسار أن السنة عندهم أن املرأة ال ترفع الصوت باإلهالل رواه سعيد 
  تلبية فأما املرأة فإهنا تسمع نفسها وال ترفع صوهتا رواه سعيد وعن عطاء أنه كان يقول يرفع الرجال أصواهتم بال

وقد جاء يف فضلها ما روى سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم يليب إال لىب من 
  عن ميينه ومشاله من حجر أو شجر أو مدر حىت تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا رواه الترمذي وابن ماجه 

ن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من حمرم يضحي هللا يومه يليب حىت تغيب الشمس إال غابت وع
  بذنوبه فعاد كما ولدته أمه رواه ابن ماجة 

وتستحب التلبية على كل حال قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا ونازال وطاهرا وجنبا وحائضا إىل غري ذلك من 
  األحوال 

  مسألة 
آكد فيما إذا عال نشزا أو هبط واديا أو مسع ملبيا أو فعل حمظورا ناسيا أو التقت الرفاق ويف أدبار الصلوات وهي 

  وباألسحار وإقبال الليل والنهار 
وذلك ألن ذلك مأثور عن السلف قال خيثمة بن عبد الرمحن كان أصحاب عبد اهللا يلبون إذا هبطوا واديا أو 

  بانا وباألسحار ودبر الصلوات رواه سعيد أشرفوا على أكمة أو لقوا رك



ويف لفظ كنت أحج مع أصحاب عبد اهللا فكانوا يستحبون أن يلبوا يف دبر كل صالة وحني يلقى الركب 
  وباألسحار وإذا أشرفوا على أكمة أو هبط واديا أو انبعثت به راحلته رواه عمر بن حفص بن غياث 

  انبعثت به ناقته واستوت به قائمة مث أهل حني عال على شرف البيداء وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل حني 
وروي عن جابر قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يليب يف حجته إذا لقي راكبا أو عال أكمة أو هبط واديا ويف 

  أدبار الصلوات املكتوبة ومن اخر الليل 
تعاىل وإذا هبط واديا أن يسبحه فالتلبية للمحرم أفضل من وألن املسافر يستحب له إذا عال على شرف أن يكرب اهللا 

  غريها من الذكر 
  وألن البقاع إذا اختلفت 

  ومن مجلة األشراف إذا عال على ظهر دابته كما تقدم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن السلف 

ان الذي سخر لنا هذا وما كنا ويستحب أن يبدأ قبلها بذكر الركوب سئل عطاء أيبدأ الرجل بالتلبية أو يقول سبح
له مقرنني قال يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وقد تقدم من حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم ركب حىت إذا استوت به على البيداء محد اهللا تعاىل وسبح وكرب مث أهل حبج أو عمرة رواه البخاري 
ب فيفوت بفوات سببه خبالف التلبية وهلذا لو مسع مؤذنا كان يشتغل بإجابته عن وألن هذا الذكر خمتص بالركو

  التلبية والقراءة وحنومها 
وألن هذا الذكر يف هذا املوطن أوكد من التلبية فيه ألنه مأمور به بقوله تعاىل لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة 

  هذا وما كنا له مقرنني ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا 

  وأما إذا مسع ملبيا 
وأما إذا فعل حمظور ناسيا مثل أن يغطي رأسه أو يلبس قميصا وحنو ذلك فإن ذلك سيئة تنقص اإلحرام فينبغي أن 
يتبعها حبسنة جترب اإلحرام وال أحسن فيه من التلبية وألنه بذلك كاملعرض عن اإلحرام ويتذكره بالتلبية وقد تقدم 

  عباس أنه قال ملن طاف يف إحرامه ملا رأى أنه حيل أكثر من التلبية فإن التلبية تشد اإلحرام  عن ابن
  وأما إذا التقت الرفاق 

  فأما القافلة الواحدة إذا جاء بعضهم إىل عند بعض وهل يبدؤن قبل ذلك بالسالم 
  وأما أدبار الصلوات فلما تقدم من احلديث واألثر 

  احلديث واألثر وألهنا ساعة يستحب فيها ذكر اهللا تعاىل  وأما السحر فلما تقدم من

وأما يف إقبال الليل والنهار فقد ذكره أصحابنا ومعىن إقبال النهار ومل يذكر اخلرقي وابن أيب موسى السحر وطريف 
  النهار 

  فصل

  ويكفيه أن يليب هلذه األسباب مرة واحدة حبيث يكون دعاؤه عقيب تلك املرة 
ألثرم كان ابن عمر يزيد يف التلبية لبيك ذا املعارج وال أدري من أين جاءت به العامة يلبون يف دبر قال يف رواية ا



الصلوات ثالث مرات قال األثرم قلت أليب عبد اهللا ما شيء تفعله العامة يلبون يف دبر الصلوات ثالث مرات 
  لى فتبسم وقال ما أدري من أين جاؤا به قلت أليس جتزئه مرة واحدة قال ب

وكذلك ايضا إذا لىب لغري سبب فإن املرة الواحدة حتصل هبا سنة التلبية حبيث يدعوا بعدها إن أحب وذلك ألن 
الصحابة ذكروا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ركب راحلته أهل هبؤالء الكلمات مث ملا عال البيداء أهل هبن ومل 

ينوه فإن مثل هذا مل يكونوا ليغفلوه ويهملوه بل ظاهر حديث يذكروا أنه كررهن يف حالته تلك ولو كان ذلك لب
ابن عمر حني قال أهل هبؤالء الكلمات وقوله فلما استوت به راحلته قائمة قال لبيك اللهم لبيك ال شريك لك 

لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك وكان ابن عمر يزيد فيها ما يزيد كالنص يف أنه إمنا لىب هبذا 
  واحدة وقد قال أربعا تلقنتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أفتراه يعد كلمات التلبية وال يعد مراهتا وذكر عددها أهم ألنه ال يعلم إال بذكره خبالف كلمات التلبية فإن ذكرها 
أصل له عن  يغين عن عدها وكذلك املأثور عن السلف ليس فيه أمر بتكرير ولذلك أنكر أمحد هذا وبني أنه ال

  السلف وقال ال أدري من أين جاؤا به 
  وأيضا فإن كلمات التلبية مبنية على تكرارها فإهنا متضمنة الثالث مرات 

فإن كررها ثالثا أو أكثر من ذلك على نسق واحد فقال أبو اخلطاب وطائفة معه ال يستحب تكرارها يف حال 
  واحدة 

  وقال ابن عقيل ال يستحب تكرارها ثالثا 
  ال القاضي ال يستحب تكرارها ثالثا عقيب الصالة بل يأيت هبا عقيب الصلوات كما يأيت هبا مفردة عن الصالة وق

  وقالو يستحب استدامتها على كل حال 
  وقال أبو حممد ال بأس بالزيادة على مرة وتكراره ثالثا حسن فإن اهللا تعاىل وتر حيب الوتر 

  د متامها ألجل تلبسه بالعبادة وإن مل تستحب الزيادة عليها وقال القاضي يف اخلالف يسن تكرارها بع

وفرق بني الزيادة والتكرار بأن هذا الذكر شعار هذه العبادة كاألذان وتكبرية اإلحرام فلم تستحب الزيادة عليه 
اب تكرارها مثلهما خبالف التكرار فإمنا ذلك ألجل تلبسه بالعبادة وهذا املعىن موجود ما مل حيل وهذا يقتضي استحب

  يف املوضع الذي اختلف يف استحباب الزيادة وهو عقيب التلبية سواء 
وحقيقة املذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال حسن مستحب من غري تقييد بعدد كما يف التكبري يف العشر 

  وأيام التشريق لكن التقييد بعدد خمصوص ال أصل له وكذلك األمر به والزام املأموين 

  فصل 
  قال أصحابنا ال يستحب أن يتخللها غريها من الكالم ليأيت هبا نسقا فإن سلم عليه رد ألن ذلك فرض والتلبية سنة 

  فإن مل حيسن التلبية بالعربية فإنه يتعلمها وإن مل يفقهها 
هدان مع قال يف رواية حنبل واألعجمي واألعجمية إذا مل يفقها يعلمان على قدر طاقتها وبرر ملاى املناسك ويش

  الناس املناسك واهللا أعلم بالنية وأرجو أن جيزيء ذلك عنهما 
وال جيوز أن يليب بغري العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على تعلمها ألنه ذكر مشروع فلم جيز بالعربية 

شبه منها باخلطبة كاألذان والتكبري وغري ذلك من األذكار املشروعة السيما والتلبية ذكر مؤقت فهي باألذان أ



وحنوها مث اخلطبة ال تكون إال بالعربية فالتلبية أوىل فإن عجز عن التلبية بالعربية فقال أبو حممد جيوز أن يليب بلسانه 
ويتوجه أن ال جيوز ألنه قد منع عن الدعاء يف الصالة بغري العربية فإن عجز عن التلبية بأن ال حيسنها بالكلية أو 

  ال يطيق الكالم أو صغريا فقال أمحد يف رواية أيب  يكون أخرس أو مريضا

طالب األخرس واملريض والصيب يليب عنهم وظاهره أنه إذا عجز عن اجلهر يليب عنه وذلك ألن جابرا ذكر أهنم 
كانوا يلبون عن الصبيان وما ذاك إال لعجزهم عن التلبية ففي معىن الصبيان كل عاجز وألن أمور احلج كلها 

ابة إذا عجز عنها كالرمي وحنوه فإذا عجز عن التلبية بنفسه لىب عنه غريه ويكون كما لو لىب عن ميت تدخلها الني
  أو معضوب إن ذكره يف التلبية فحسن وإن اقتصر على النية جاز 

قال أصحابنا القاضي ومن بعده والتلبية سنة ال شيء يف تركها ألهنا ذكر مشروع يف احلج فكان سنة كسائر أذكاره 
  الدعاء بعرفة ومزدلفة ومىن وغري ذلك  من

  فصل

وتشرع التلبية من حني اإلحرام إىل الشروع يف اإلحالل ففي احلج يليب إىل أن يأخذ يف رمي مجرة العقبة ويف العمرة 
  إىل أن يشرع يف الطواف 

ماعة يف املعتمر يقطع قال أمحد احلاج يليب حىت يرمي مجرة العقبة ويف رواية يقطع عند أول حصاة وقال يف رواية اجل
  التلبية إذا استلم الركن وهذا هو املذهب 

وقال اخلرقي من كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إىل البيت فمن أصحابنا من قال ظاهر هذا أنه يقطع التلبية برؤية 
  البيت قبل الطواف فجعل هذا خالفا ومنهم من فسر وصوله إليه باستالمه احلجر وهذا أشبه ألنه 

حقيقة الوصول أن يتصل به وإمنا يتصل به إذا ملسه ال إذا رآه وذلك ملا روى الفضل بن عباس أن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم مل يزل يليب حىت رمى اجلمرة ويف لفظ للبخاري حىت بلغ اجلمرة 

ف الفضل من املزدلفة وعن ابن عباس أن أسامة كان ردف النيب صلى اهللا عليه و سلم من عرفة إىل املزدلفة مث أرد
  إىل مىن قال فكالمها قال مل يزل النيب صلى اهللا عليه و سلم يليب حىت رمى مجرة العقبة متفق عليها 

وعن عكرمة قال أفضت مع احلسني بن علي من املزدلفة فلم أزل أمسعه يليب حىت رمى مجرة العقبة فسألته فقال 
حىت رمى مجرة العقبة فسألته فقال أفضت مع النيب صلى اهللا عليه و أفضت مع أيب من املزدلفة فلم أزل أمسعه يليب 

  سلم فلم أزل أمسعه يليب حىت رمى مجرة العقبة رواه أمحد من حديث ابن إسحق عن أبان بن صاحل عنه 

وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يليب املعتمر حىت يستلم احلجر رواه أبو داود وعنه يرفع 
يث أنه يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ميسك عن التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر رواه الترمذي وقال احلد

  حديث صحيح 
وعن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث عمر كل 

  ذلك يف ذي القعدة يليب حىت يستلم 



  احلجر رواه أمحد 
  أما التلبية يف الطواف والسعي ويف حال الوقوف بعرفة ومزدلفة ف

ويكره إظهار التلبية يف األمصار واحللل قال أمحد يف رواية املروذي التلبية إذا برز عن البيوت وقال يف رواية أيب 
  داود وال يعجبين أن يليب يف مثل بغداد حىت يربز وقال يف رواية محدان بن 

ه ال يعجبين أن يليب ويف لفظ يليب الرجل إذا وارى اجلدران قول ابن عباس وال يعجبين من علي إذا أحرم يف مصر
  املصر 

ومحل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعالهنا وعبارة كثري منهم ال يستحب إظهارها ورمبا قالوا ال يشرع ذلك 
املسألتني إما يف الكراهة أو يف أن األوىل كما قالوا ال يستحب تكرارها يف حال واحدة وذلك يقتضي التسوية بني 

تركه وذلك ملا احتج به أمحد ورواه بإسناده عن عطاء عن ابن عباس أنه مسع رجال يليب باملدينة فقال إن هذا جملنون 
ليست التلبية يف البيوت وإمنا التلبية إذا برزت وعلله القاضي بأن التلبية مستحبة وإخفاء التطوع أوىل من أظهاره 

ن ال يشركه فيه وهلذا مل يكره ذلك يف الصحراء ويف أمصار احلرم لوجود الشركاء وهذا ليس بشيء وحيتمل أن مل
يكون ذلك ألن املقيم يف مصر ليس مبسافر وال متوجه إىل اهللا تعاىل والتلبية إجابة الداعي وإمنا جييبه إذا شرع يف 

  السفر فإذا فارق البيوت شرع يف السفر 

  ابن عباس وأمحد حيتمل هذا فعلى هذا لو مر مبصر اخر يف طريقه لىب منه  فيجيبه وكالم
  وعلى هذا فال يستحب إخفاؤها وال إطهارها وهو ظاهر كالم أمحد وابن عباس 

فأما املساجد فقال القاضي وأبو اخلطاب ال يستحب إظهارها يف األمصار ومساجد األمصار ومساجد األمصار هي 
ألن حكمها كحكم املصر وأوىل من حيث كره رفع الصوت فيها ال من إظهارها يف مساجد  املبينة يف املصر وذلك

احلل وأمصاره فعلى هذا للمساجد املبينة يف الربية مثل مسجد ذي احلليفة وحنوه ال يظهر فيه ألن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم هنى عن رفع 

  ن إذا احتيج إىل تلبيغ تكبري اإلمام الصوت يف املسجد وإمنا خص من ذلك اإلمام خاصة واملأمو
  فيبقى رفع الصوت بالتلبية على عمومه وهذا قوى على قول من ال يرى 

وحديث ابن عباس يف إهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم مبسجد ذي احلليفة عقيب الركعتني وقول أمحد وغريه 
  بذلك خيالف هذا القول 

حلرام وغريه من مساجد احلرم مثل مسجد مىن ويف مسجد عرفات قال أصحابنا ويستحب إظهارها يف املسجد ا
  وإظهارها يف مكة ألهنا مواضع املناسك 

  فصل 
وال بأس بتلبية احلالل وال يصري حمرما بذلك إال أن ينوي اإلحرام قال أمحد يف رواية األثرم قد يليب الرجل وال حيرم 

اهللا من ضيعته اليت دون القادسية فلقي قوما يلبون عند  وال يكون عليه شيء ملا روي عن إبراهيم قال أقبل عبد
  النجف فكأهنم هيجوا أشواقه فقال لبيك عدد التراب لبيك رواه سعيد 

عن عطاء واحلسن وإبراهيم أنه ملم يروا بأسا للحالل أن يتكلم بالتلبية يعلمها الرجل وذلك ألن النيب صلى اهللا 



ح لبيك وسعديك واخلري يف يديك والشر ليس إليك أنا منك وإليك رواه عليه و سلم كان يقول يف دعاء االستفتا
  مسلم 

  فصل

وأما تسمية ما أحرم به يف تلبيته فقال أبو اخلطاب ال يستحب أن ينطق مبا أحرم به وال يستحب أن يذكره يف تلبية 
ه إن نوى حجا فهو حج ملا روي عن ابن عمر يقول ال يضر الرجل أن ال يسمي حبج وال بعمرة يكفيه من ذلك نيت

  وإن نوى عمرة فهو عمرة 
  وعنه أنه كان إذا مسع بعض أهله يسمي حبج يقول لبيك حبجة صك يف صدره وقال أتعلم اهللا مبا يف نفسك 

وعنه أنه سئل أيتكلم باحلج والعمرة فقال أتنبون اهللا مبا يف قلوبكم وذلك ألن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا 
سلم نليب ال نذكر حجا وال عمرة متفق عليه والذين وصفوا تلبيته رسول اهللا صلى اهللا عليه و  صلى اهللا عليه و

  سلم ملا استوى على دابته مثل ابن عمر وغريه ذكروا أنه لىب ومل يذكروا يف تلبيته ذكر حج وال عمرة 

مرة فيسرها يل وتقبلها مين وأعين واملنصوص عن أمحد يف رواية املروذي قال إن أردت املتعة فقل اللهم إين أريد الع
عليها تسر ذلك يف نفسك مستقبل القبلة وتشترط عند إحرامك فتقول إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين 

وإن شئت أهللت على راحلتك وذكر يف اإلفراد والقران حنو ذلك إال أنه قال اللهم اين أريد العمرة واحلج 
وحجا فقل كذلك ومل يذكر يف املتعة واإلفراد لفظه يف التلبية فقد استحب  فيسرمها وتقبلهما مين لبيك اللهم عمرة

أن يسمي يف تلبيته العمرة واحلج أول مرة ملا روى بكر بن عبد اهللا املزين عن أنس قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و 
يت أنسا فحدثته فقال سلم يليب باحلج والعمرة مجيعا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لىب باحلج وحده فلق

أنس ما تعودنا إال صبيانا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وقال قل عمرة 
  وحجة ويف لفظ عمرة يف حجة ولكن هذا حيتمل النطق قبل التلبية وبعد وفيها 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقول أحد وعن علي أنه أهل هبما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت ألدع سنة رسول 
  رواه البخاري 

  ويف حديث الصيب بن معبد أنه ومسعه سلمان وزيد وهو يليب هبما فقال عمر هديت لسنة نبيك 
وقال ابن أيب موسى إن أراد اإلفراد باحلج قل اللهم إين أريد احلج فيسره يل وأتتمه ويليب فيقول لبيك اللهم لبيك 

بيك ال شريك لك إن احلمد والنعمة لك إىل اخرها ويستحب له اإلشتراط وهو أن يقول بعد حبجة متامها عليك ل
  التلبية إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين 

  وقال يف القارن هو كاملفرد غري أنه يقول يف تلبيته لبيك بعمرة وحجة متامها عليك بعد أن ينوي القران 
عليه و سلم قال من أراد أن يهل حبجة فليفعل ومن أراد أن يهل  وقد جاء يف حديث عائشة أن النيب صلى اهللا

  بعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل حبجة وعمرة فليفعل 
  ويف حديث ابن عباس أهل بالعمرة وأهل أصحابه باحلج 

ابن  ويف حديث ابن عمر لىب باحلج وحده إال أن هذا يقال ملن نوى ذلك وملن يعلم به يف تلبيته كما يقال بدليل أن
  عمر يروي ذلك وكان ينكر اللفظ به يف التلبية 



  باب حمظورات اإلحرام مسألة وهي تسع حلق الشعر وقلم الظفر ومجلة ذلك أن

  احملرم حيرم عليه أشياء ويكره له أشياء 
فمما حيرم عليه أن يزيل شيئا من شعره حبلق أو نتف أو قطع أو تنور أو إحراق أو غري ذلك سواء يف ذلك شعر 

لرأس والبدن والفخذ الذي يسن ازالته لغري احلرام كشعر العانة واالبط والذي ال يسن كشعر اللحية واحلاجب ا
والصدر وغري ذلك وكذلك حيرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره ألن اهللا سبحانه قال وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ 

ابن عباس قال التفث الدماء والذبح واحللق اهلدى حمله وأيضا قوله سبحانه مث ليقضوا تفثهم فروى عطاء عن 
  والتقصري واألخذ من الشارب واألظفار واللحية 

وعن عطاء قال احللق وتقليم األظفار ومناسك احلج وعن حممد بن كعب قال الشعر واألظفار رواهن أبو سعيد 
  األشج 

  ثياب وقص األظفار وحنو ذلك وعن أيب طلحة عن ابن عباس يعين بالتفث وضع احرامهم من حلق الرأس ولبس ال
  وعن جماهد قال التفث حلق الرأس وتقليم األظافر ويف رواية حلق 

  الرأس وقص الشارب وقلم األظفار ونتف االبط وحلق العانة وقص اللحية والشارب واألظفار ورمى اجلمار 
  فعلم أنه كان ممنوعا من ذلك قبل االحرام وألن ذلك امجاع سابق 

رواية حبيش بن سندي شعر الرأس واللحية واألبط سواء ال أعلم أحدا فرق بينهما وألن ازالة ذلك قال أمحد يف يف 
  ترفه وتنعم 

  مسألة ففي ثالث منها دم ويف كل واحد مما دوهنا مد طعام وهو ربع الصاع 
  ومجلة ذلك أنه مىت أزال شعره أو ظفره فعليه الفدية سواء كان لعذر أو 

  ن يف إباحة ذلك وغريه من األحكام لغري عذر وامنا يفترقا
وأما الفدية فتجب فيهما ألن اهللا سبحانه قال وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدى حمله فمن كان منكم مريضا أو به 

أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجوز ملن مرض فاحتاج إىل حلق الشعر أو اذاه قمل برأسه أن 
  دقة أو نسك فألن جيب ذلك على من فعله لغري عذر أوىل حيلق ويفتدى بصيام أو ص

وعن عبد اهللا بن معقل قال جلست إىل كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت يف خاصة وهي لكم عامة 
محلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو 

اجلهد بلغ بك ما أرى جتد شاة فقلت ال قال فصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني  ما كنت أرى
  نصف صاع متفق عليه 

  وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي 

م رسول اهللا زمن احلديبية وأنا أقود حتت قدري والقمل يتناثر على وجهي فقال أيوذيك هوام رأسك قال قلت نع
قال فاحلق وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو أنسك نسيكه ال أدري بأي ذلك بدأ متفق عليه وهذا لفظ 

مسلم وللبخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راه وأنه يسقط قمله على وجهه فقال أيوذيك هوامك قلت 
وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل اهللا الفدية فأمره  نعم فأمره أن حيلق وهو باحلديبية ومل يتبني هلم أهنم حيلون هبا



  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يطعم فرقا بني ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثالثة أيام 
وملسلم أتى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن احلديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت أجل قال 

ثة أيام أو تصدق بثالثة آصع من متر بني ستة مساكني ويف رواية له فاحلق رأسك فاحلقه واذبح شاة أو صم ثال
  وأطعم فرقا بني ستة مساكني والفرق ثالثة آصع أصم ثالثة 

أيام أو أنسك نسيكه ويف رواية له فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم احلق مث أذبح شاة نسكا أو صم ثالثة أيام أو 
  ى ستة مساكني أطعم ثالثة اصع متر عل

ويف رواية أليب داود فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يل احلق رأسك وصم ثالثة أيام وأطعم ستة 
  مساكني فرقا من زبيب أو أنسك شاة فحلقت رأسي مث نسكت 

  مث الكالم فيما يوجب الدم وما دونه 
يف مخس شعرات ومخسة أظفار حكاها ابن أيب موسى  أما ما يوجب الدم ففيه ثالث روايات احداها أنه ال جيب اال

وهذا اختيار أيب بكر ألن األظفار اخلمسة أظفار يد كاملة فوجب أن يتعلق هبا كمال اجلزاء كما يتعلق كمال اليد 
خبمسة أصابع وما دون ذلك ناقص عن الكمال وإذا مل جتب كمال الفدية إال يف مخسة أصابع فأن ال جتب إال يف 

  ت أوىل مخس شعرا
والثانية أنه ال جيب إال يف اربعة فصاعدا وهي اختيار اخلرقى فقال يف رواية املروذي قال كان عطاء يقول إذا نتف 

  ثالث شعرات فعليه دم وكان ابن عيينة يستكثر الدم يف ثالث ولست أوأقت 

  فإذا نتف متعمدا أكثر من ثالث شعرات متعمدا فعليه دم والناسي واملتعمد سواء 
الثالثة جيب يف ثالث فصاعدا وهي اختيار القاضي وأصحابه قال يف رواية حنبل إذا نتف احملرم ثالث شعرات أراق و

هلن دما فإذا كانت شعرة أو اثنتني كان فيهما قبضة من طعام واألظفار كالشعر يف ذلك وأوىل فيها الروايات 
  الثالث 

  فعليه دم  قال يف رواية مهنا يف حمرم قص أربعة أصابع من يده
  قال عطاء يف شعرة مد ويف شعرتان مدان ويف ثالث شعرات فصاعدا دم واألظفار أكثر من ثالث شعرات 

ولو قطعها يف أوقات متفرقة وكفر عن األول فال كالم وإن مل يكفر ضم بعضها إىل بعض ووجب فيها ما جيب فيها 
  خلمس لو قطعها يف وقت واحد فيجب الدم يف الثالث أو األربع أو ا

  وأما ما ال يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية خمرجة 
إحداهن يف كل شعرة وظفر مد قال يف رواية أيب داود إذا نتف شعرة أطعم مدا وهذا اختيار عامة أصحابنا اخلرقى 

  وأيب بكر وابن أيب موسى والقاضي وأصحابه وغريهم 
كانت شعرة أو اثنتني كان فيهما قبضة من طعام مث من أصحابنا من والثانية قبضة من طعام قال يف رواية حنبل إذا 

  يقول يف كل شعرة قبضة من طعام وظاهر كالمه أن يف الشعرتني قبضة من طعام 
  والثالثة خرجها القاضي ومن بعده من قوله فيمن ترك ليلة من ليايل مىن 

 مىن وحصاة من حصى اجلمار ما يف حلق أنه يتصدق بدرهم أو نصف درهم وكذلك خرجوا يف ترك ليلة من ليايل
شعرة وظفر فجعلوا اجلميع بابا واحدا قالوا ألن كل واحد من هذه األشياء الثالثة يتعلق وجوب الدم جبميعه 



  ويتعلق ببعضه وجوب الصدقة 
ر أو ووجه األول أن أقل ما يتقدر بالشرع من الصدقات طعام مسكني وطعام املسكني مد فعلى هذا خيري بني مد ب

  نصف متر أو شعري وظاهر كالمه هنا أنه جيزئه من األصناف كلها مد فإن أحب أن يصوم يوما أو خيرج ثلث شاة 
  وإن قطع بعض شعرة أو ظفر ففيه ما يف مجيعها يف املشهور وفيه وجه أنه جيب باحلساب 
  فال شيء فيه  مسألة وإن خرج يف عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه

وذلك ملا روي عن ابن عباس أنه كان ال يرى بأسا للمحرم أن ينزع ضرسه إذا اشتكى وال يرى بأسا أن يقطع 
  احملرم ظفره إذا انكسر 

وعن عكرمة أنه سئل عن احملرم إذا انكسر ظفره يقلمه فإن ابن عباس كان يقول إن اهللا ال يعبأ بأذاكم شيئا روامها 
  سعيد 

  إذا انكسر وألن الظفر 
فعلى هذا قال أبو اخلطاب يقص منه ما انكسر وقال ابن أيب موسى إن انكسر ظفره فقصه فال فدية عليه وبه قال 

  ابن عباس وال بد أن يكون االنكسار بغري فعل منه 
يقص  وأما الشعر إذا خرج يف عينه وآمله فإنه هو الذي إعتدى عليه وأما إذا نزل على عينيه شعر خاصة رأسه فإنه

  منه ما نزل على عينيه 

  فصل

وال بأس أن حيلق احملرم رأس احلالل ويقلم أظفاره وال فدية عليه وليس حلالل وال حرام أن حيلق رأس حمرم أو يقلم 
أظفاره فإن فعل ذلك فأذن احمللوق فالفدية عليه دون احلالق وإن فعل ذلك احلالل باحملرم وهو نائم أو أكرهه عليه 

  على احلالق وهل جتب على احملرم مث فقرار الفدية 

  يرجع هبا عليه على وجهني سيأيت ذكرمها 
  مسألة الثالث لبس املخيط إال أن ال جيد إزارا فيلبس سراويل أو ال جيد نعلني فيلبس خفني وال فدية عليه 

  يف هذا الكالم فصالن 
در العضو مثل القميص والفروج والقباء أحدمها أن احملرم حيرم عليه أن يلبس على بدنه املخيط املصنوع على ق

واجلبة والسراويل والتبان واخلف والربنس وحنو ذلك وكذلك لو وضع على مقدار العضو بغري خياطة مثل أن 
  ينسج نسجا أو يلصق بلصوق أو يربط خبيوط أو خيلل 

ملخيط وإمنا يقول الفقهاء خبالل أو يزر وحنو ذلك مما يوصل به الثوب املقطع حىت يصري كاملخيط فإن حكمه حكم ا
  املخيط بناء على الغالب 

فأما إن خيط أو وصل ال ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل اإلزار والرداء املوصل واملرقع وحنو ذلك فال بأس 
  به فإن مناط احلكم هو اللباس املصنوع على قدر األعضاء وهو اللباس املخيط باألعضاء واللباس املعاد 

لك ما روى الزهري عن سامل عن أبيه قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يلبس احملرم قال ال واألصل يف ذ
يلبس احملرم القميص وال العمامة وال الربنس وال السراويل وال ثوب مسه ورس وال زعفران وال اخلفني إال أن ال 



د ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن جيد نعلني فليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني متفق عليه ورواه أمح
سامل عن ابن عمر أن رجال نادى يا رسول اهللا ما جيتنب احملرم من الثياب فقال ال يلبس السراويل وال القميص وال 
الربنس وال العمامة وال ثوبا مسه زغفران وال ورس وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني فإن مل جيد نعلني فليلبس 

  ليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني خفني و
ويف رواية صحيحة ألمحد والنسائي عن نافع عن أبن عمر أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما نلبس 

  من الثياب إذا أحرمنا قال ال تلبسوا 

ن فليلبس اخلفني القميص وال العمائم وال السراويالت وال الربنس وال اخلفاف إال أن يكون رجل ليست له نعال
  وجيعلهما أسفل من الكعبني وال تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران وال الورس 

ويف رواية ألمحد عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول على هذا 
ال القمص وال السراويالت وال الربانس وال املنرب وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره هلم ال تلبسوا العمائم و

اخلفني إال أن يضطر مضطر فيقطعهما أسفل من الكعبني وال ثوبا مسه الورس وال الزعفران قال ومسعته ينهى النساء 
عن القفاز والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب ورواه أبو داود أيضا هبذا االسناد عن ابن عمر قال 

لى اهللا عليه و سلم ينهى النساء يف اإلحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من مسعت النيب ص
  الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويال أو قميصا قال أبو داود 

هذا احلديث عن ابن اسحاق عبدة  وقد رواه من حديث أمحد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق روى
  وحممد بن مسلمة عن ابن اسحاق إىل قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب مل يذكرا ما بعده 

  قلت وكذلك رواه أمحد عن يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن ابن 

  اسحق وقد قيل إنه ليس فيه ذكر مساع ابن اسحق عن نافع وإمنا هو معنعن أو قال نافع 
ويف رواية ألمحد والبخاري وأيب داود والنسائي والترمذي من حديث نافع عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا 
رسول اهللا ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب يف اإلحرام فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تلبس القميص وال 

ليست له نعالن فليلبس اخلفني وليقطعها أسفل  السراويالت وال العمائم وال الربنس وال اخلف إال أن يكون أحد
من الكعبني وال تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس وال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين قال الترمذي هذا 

  حديث صحيح قال أبو داود وقد روي هذا احلديث حامت بن امساعيل وحيىي بن 

الليث يعين مرفوعا ورواه موسى بن طارق موقوفا على ابن عمر  أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال
وكذلك رواه عبيد اهللا بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد املديين عن نافع عن ابن عمر عن النيب 

ثري صلى اهللا عليه و سلم احملرمة ال تنتقب وال تلبس القفازين وابراهيم بن سعيد شيخ من أهل املدينة ليس له ك
  حديث 

وعن ابن اسحاق قال ذكرت البن شهاب قال حدثين سامل أن عبد اهللا ابن عمر كان يصنع يعين يقطع اخلفني للمرأة 
احملرمة مث حدثته صفية بنت أيب عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص للنساء يف اخلفني 

   ٢فترك ذلك رواه أمحد وأبو داود 



ة ألمحد وال تلبس ثوبا مسه الورس والزعفران إال أن يكون غسيال رواه عن أيب معاوية ثنا عبيد اهللا عن ويف رواي
  نافع عن ابن عمر 

ويف رواية عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يلبس احملرم ثوبا مصبوغا 
  بزعفران أو ورس 

عليه و سلم عن مخسة أنواع من اللباس تشمل مجيع ما حيرم فإنه قد أوتى جوامع الكلم  فنهى رسول اهللا صلى اهللا
وذلك أن اللباس إما أن يصنع فقط فهو القميص وما يف معناه من اجلبة والفروج وحنومها أو للرأس فقط وهو 

يل وما يف معناه من تبان العمامة وما يف معناه أوهلما وهو الربنس وما يف معناه أو للفخذين والساق وهو السراو
  وحنوه أو للرجلني وهو اخلف وحنوه وهذا مما أمجع املسلمون عليه 

الفصل الثاين إذا مل جيد ازارا فانه يلبس السراويل وال يفتقه بل يلبسه على حاله وإذا مل جيد نعلني فإنه يلبس اخلفني 
ه يف عامة املواضع يف رواية أيب طالب ومهنا وليس عليه أن يقطعهما وال فدية عليه هذا هو املذهب املنصوص عن

  واسحق وبكر بن حممد وعليه أصحابه 

وروى عنه أن عليه أن يقطعهما قال يف رواية حنبل الزهري عن سامل عن ابن عمر وذكر احلديث إىل قوله 
  وليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني وظاهره أنه أخذ به 

تني إحدامها عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبني فإن مل يقطعهما فعليه دم ألن وقد حكى ابن أيب موسى وغريه الرواي
ذلك يف حديث ابن عمر وهو مقيد فيقضى به على غريه من األحاديث املطلقة فإن احلكم واحد والسبب واحد ويف 

ا كان يف أحد احلديثني مثل هذا جيب محل املطلق على املقيد وفاقا مث هذه زيادة حفظها ابن عمر ومل حيفظها غريه وإذ
  زيادة وجب العمل به 

ووجه األول ما روى ابن عباس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب بعرفات من مل جيد أزارا فليلبس 
  سراويل ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني ويف لفظ السراويل ملن مل جيد األزار واخلفاف ملن مل جيد النعلني متفق عليه 

  مسلم مل يذكر أحد منهم خيطب بعرفان غري شعبة وحده قال 
ويف رواية صحيحة ألمحد قال من مل جيد أزارا ووجد سراويل فليلبسه ومن مل جيد نعلني ووجد خفني فليلبسهما قلت 

  ومل يقل ليقطعهما قال ال 
بس خفني ومن مل جيد أزارا وعن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل جيد نعلني فليل

  فليلبس سراويل رواه أمحد ومسلم 
وعن بكر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة فلما انصرف لىب ولىب القوم ويف القوم رجل 

له أعرايب عليه سراويل فلىب معهم كما لبوا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السراويل أزار من ال أزار 
  واخلفاف نعالن مل ال نعل له رواه النجاد وهو مرسل 

وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال رأيت عبد الرمحن بن عوف يطوف وعليه خفان قال له عمر تطوف وعليك 
  خفان فقال لقد لبسهما من هو خري منك يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه أبو حفص يف شرحه ورواه 

  ه فرأى عليه خفني وهو حمرم النجاد ولفظ
فقد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بلبس اخلفني عند عدم النعلني والسراويل عند عدم األزار ومل يأمر بتغيريمها ومل 



يتعرض لفدية والناس حمتاجون إىل البيان ألنه كان بعرفات وقد اجتمع عليه خلق عظيم وال حيصيهم إال اهللا يتعلمون 
  أخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز وبه يقتدون وت

فلو وجب تغيريمها أوجبت فيهما فدية لوجب بيان ذلك ال سيما ومن جهل جواز لبس االزار واخلفني فهو يوجب 
الفدية أو التغيري وأجهل أال ترى أن اهللا سبحانه ورسوله حيث أباح شيئا لعذر فإنه يذكر الفدية كقوله فمن كان 

من رأسه ففديه من صيام أو صدقة أو نسك وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم لكعب بن  منكم مريضا أو به أذى
  عجرة إحلق رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة أو انسك شاة 

وأيضا فإن الالم يف السراويل واخلف لتعريف ما هو معهود ومعروف عند املخاطبني وذلك هو السراويل الصحيح 
  هو مقصود املتكلم وأن حيمل كالمه عليه واخلف الصحيح فيجب أن يكون 

وأيضا فإن املفتوق واملقطوع ال يسمى سراويال وخفا عند اإلطالق وهلذا ال ينصرف اخلطاب إليه يف لسان الشارع 
  كقوله أمرنا أن ال ننزع خفافنا 

ذلك من أنواع  وقوله امسحوا على اخلفني واخلمار وغري ذلك وال يف خطاب الناس مثل الوكاالت واإلميان وغري
اخلطاب والنيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بلبس اخلفني والسراويل فعلم أنه أراد ما يسمى خفا وسراويل عند 

  اإلطالق 
وأيضا فإنه وإن مسى خفا وسراويل فإنه ذكره بالالم الذي تقتضي تعريف احلقيقة أو بلفظ التنكري الذي يقتضي جمرد 

  ى اخلف والسراويل على أي حال كان كسائر أمساء األجناس احلقيقة فيقتضي ذلك أن جيوز مسم
وأيضا فإن وجود املعرب عن هيئة اخلفاف والسراويالت نادر جدا ال يكون إال بقصد واللفظ العام املطلق ال جيوز أن 

  حيمل على ما يندر وجوده من أفراد احلقيقة فكيف ما يندر وجوده من جمازاته 
 تغيري أوجبت فيه فدية لوجب أن يبني مقدار التغيري الذي يبيح لبسه أو مقدار الفدية وأيضا فإنه لو افتقر ذلك إىل

  الواجبة فإن مثل هذا ال يعلم اال بتوقيف 
وأيضا فقد رأى على األعرايب سراويل وأقره على ذلك وبني أن السراويل مبنزلة األزار عند عدمه واخلف مبنزلة 

  نعل ال فدية فيهما النعل عند عدمه ومعلوم أن األزر وال
وأيضا فإنه إمنا جوز لبسهما عند عدم األصل فلو افتقر ذلك إىل تغيري أوجبت فدية الستوى حكم وجود األصل 

  وعدمه يف عامة املواضع وبيان 

ذلك أهنما إذا غريا إن صارا مبنزلة األزار والنعل فيجوز لبسهما مغريين مع وجود األزار والنعل إذ ال فرق بني نعل 
عل وإزار وإزار وهذا خمالف لقوله السراويل ملن مل جيد األزار واخلفاف ملن مل جيد النعلني فجعلهما ملن مل جيد كما ون

يف قوله فلم جتدوا ماء فتيمموا وقوله فمن مل جيد فصيام ثلثة أيام وقوله فمن مل جيد فصيام شهرين إىل غري ذلك من 
لبس السراويل ومن مل جيد نعلني فليلبس اخلفني وخمالف لقوله السراويل املواضع وخمالف لقوله من مل جيد ازارا فلي

  أزار من ال أزار له واخلفان نعالن من ال نعل له وهذا واضح 
وإن مل يصري بالتغيري مبنزلة األزار واخلف فال فائدة يف التغيري بل هو إتالف بغري فائدة أصال وإفساد له واهللا ال حيب 

  الفساد 
مة الصحابة وكرباءهم على هذا فروي عن األسود قال سألت عمر بن اخلطاب قلت من أين أحرم وأيضا فإن عا

  قال من ذي احلليفة وقال اخلفان نعالن ملن ال نعل له 



  وعن احلارث عن علي قال السراويل ملن مل جيد األزار واخلفان ملن مل جيد النعلني 
  رم األزار فليلبس السراويل وإذا مل جيد نعلني فليلبس اخلفني وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال إذا مل جيد احمل

وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال كنت مع عبد الرمحن بن عوف يف سفر ومعنا حاد أو مغن فأتاه عمر يف بعض 
بستهما مع الليل فقال أال أرى أن يطلع الفجر أذكر اهللا مث التفت فرأى عليه خفني وهو حمرم قال وخفني فقال قد ل

  من هو خري منك 
  وعن موىل احلسن بن علي قال رأيت على املسور بن خمرمة خفني وهو حمرم فقيل له ما هذا فقال أمرتنا عائشة به 
وأما حديث ابن عمر فحديث صحيح وزيادته صحيحة حمفوظة وقد زعم القاضي وأصحابه وابن اجلوزي وبعض 

  أصحابنا أنه اختلف يف إتصاله 
اود رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر قال وكذلك رواه عبيد اهللا بن عمر فقال أبو د

  ومالك وأيوب 
  قالوا وقد روي فيه القطع وتركه فإن النجاد روى عن نافع عن ابن 

   عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال السراويل ملن مل جيد االزار واخلفاف ملن مل جيد النعلني
وهذا غلط فإنه مل خيتلف أحد من احلفاظ يف اتصاله وأن هذه الزيادة متصلة وإمنا تكلم أبو داود يف قوله ال تنتقب 

املرأة احلرام وال تلبس القفازين وذكر أن هذه الزيادة من الناس من وقفها ومنهم من رفعها مع أنه قد أخرجها 
  أبا داود عىن زيادة القطع فقد غلط عليه غلطا بينا فاحشا البخاري وهذا بني يف سنن أيب داود فمن توهم أن 

واعتذر بعضهم عنه بأن عائشة روت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه رخص للمحرم أن يلبس اخلفني وال 
  يقطعهما وكان ابن عمر يفىت بقطعهما قالت صفية فلما أخربته هبذا رجع 

يف املرأة احملرمة لكن هذه الزيادة متروكة يف حديث بن عباس وجابر وهذا غلط بني أيضا فإن حديث عائشة إمنا هو 
  وغريمها 

وليس هذا مما يقال فيه الزيادة من الثقة مقبولة ألن ابن عمر حفظ هذه الزيادة وغريه عقلها وذهل عنها أو نسيها 
  فإن هذين حديثان تكلم النيب صلى اهللا عليه و سلم هبما يف وقتني ومكانني 

عمر تكلم به النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو باملدينة قبل إن حيرم على منربه ملا سأله السائل عما  فحديث ابن
يلبس احملرم من الثياب وقد تقدم أن يف بعض طرقه مسعته يقول على هذا املنرب وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما 

  يكره هلم وذلك إشارة إىل منربه باملدينة 

  دى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف املسجد رواه الدارقطين ويف رواية أن رجال نا
  وتقدم يف لفظ اخر صحيح أن رجال سأله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا فعلم أهنم سألوه قبل أن حيرموا 

  وحديث ابن عباس كان وهو حمرم بعرفات كما تقدم وقد بني فيه أنه مل يذكر القطع 
بكر النيسابوري يقول يف حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أمساء عن نافع عن قال الدارقطين مسعت أبا 

ابن عمر قال نادى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد ما يترك احملرم من الثياب وهذا يدل على أنه 
عن ابن عباس أنه مسع النيب  قبل االحرام باملدينة وحديث شعبة وسعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء



  صلى اهللا عليه و سلم خيطب بعرفات هذا بعد حديث ابن عمر 
  فمن زعم أن هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غريه فقد أخطأ 

قال املروذي احتججت على أيب عبد اهللا بقول ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قلت وهو زيادة يف اخلرب 
  حديث  فقال هذا حديث وذاك

  ويبني ذلك أهنما حديثان متغريا اللفظ واملعىن يف هذا ما ليس يف هذا ويف هذا ما ليس يف هذا 
وإذا كان كذلك فحديث ابن عباس هو احلديث املتأخر فإما أن يبىن على حديث ابن عمر ويقيد به أو يكون ناسخا 

م يف لبسها مطلقا من غري قطع وهذا هو الذي له ويكون النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرهم أوال بقطعها مث رخص هل
  جيب محل احلديثني لوجوه 

أحدها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرهم بلبس اخلفاف والسراويالت وموجب هذا الكالم هو لبس اخلف 
ملدينة كانوا املعروف وال جيوز أن يكون ترك ذكر القطع ألنه قد تقدم منه أوال باملدينة ألن الذين مسعوا ذلك منه با

بعض الذين اجتمعوا بعرفات وأكثر أولئك الذين جاؤا بعرفات من النواحي ليسوا من فقهاء الصحابة بل قوم 
حديثوا عهد باإلسالم وكثري منهم مل ير النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل تلك األيام وفيهم األعراب وحنوهم وقد قال 

وز أن يأمرهم بلبس اخلفاف والسراويالت ومراده اخلف املقطوع هلم يف املوسم لتأخذوا عىن مناسككم فكيف جي
والسراويالت املفتوقة من غري أن يكون هناك قرينة مقالية وال حالية تدل على ذلك بل القرائن تقضي خبالف ذلك 

  إن بناء على أنه أمر بالقطع لناس غريهم هذا ال جيوز أن حيمل عليه كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف

ذلك تلبيس وتأخري للبيان عن وقت احلاجة وذلك ال جيوز عليه وما هذا إال مبثابة أن يقول رجل خلياط خط يل 
قميصا أو خفا فيخيط له صحيحا فيقول إمنا أردت قميصا نفريا أو خفا مقطوعا ألين قد أمرت بذلك للخياط اآلخر 

صلى اهللا عليه و سلم بلبس اخلف والسراويل وسكوته عن فيقول وإذا أمرت ذاك ومل تأمرين أفأعلم الغيب بل أمره 
تغيريمها يدل أصحابه الذين مسعوا احلديث األول أنه أراد لبسهما على الوجه املعروف وأنه لو أراد تغيريمها لذكره 

  كما ذكره أوال كما فهموا ذلك منه على ما تقدم 
ث األول الكتفى به يف أصل األمر بلبس اخلف ملن مل ويوضح ذلك أنه لو كان صلى اهللا عليه و سلم مكتفيا باحلدي

جيد النعل ومل يعده ثانيا فإذا مل يستغن عن أصل األمر فكيف يستغىن عن صفته ويتركه ملبسا مدلسا وقد كان 
  اإلعراض عن ذكر أصله وصفته أوىل يف البيان لو كان حاصال باحلديث األول من ذكر لفظ يفهم خالف املراد 

يث ابن عمر هني النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه وهم باملدينة قبل االحرام عن لبس السراويل مطلقا الثاين أن حد
  كما هنى عن لبس العمامة والقميص ومل 

يأذن يف لبسه حبال وهنى عن لبس اخلف إال إذا عدم النعل فيلبس مقطوعا ففهم ابن عمر منه األمر بالقطع للرجال 
كما عمهم النهي عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران وإن مل يعمهم النهي عن لبس  والنساء لعموم اخلطاب هلما

ثوب القميص والربانس والسراويالت فإن املرأة حمتاجة إىل ستر بدهنا ورأسها فكان ذلك قرينة عند ابن عمر تعلمه 
يصنع لرجلها كما  أهنا مل تدخل يف النهي عن ذلك وليس هبا حاجة إىل اخلف الصحيح فجوز أن تنهى عن لبس ما

هنيت عن القفاز والنقاب فلو ترك الناس وهذا احلديث مل جيز ألحد لبس السراويل إال أن يفتقه أو يفتدى بلبسه 
صحيحا وكان معناه أن عدم األزار والنعل ال يبيح غريه إال أن يكون قريبا منه وذكر هذا يف ضمن ما هنى عنه من 



  القميص واملصبوغ بالورس والزعفران سائر املالبس مثل العمامة والربنس و
فمضمون هذا احلديث هو املنهي عنه من اللباس ليجتنبه الناس يف إحرامهم وكان قطع اخلف إذ ذاك مأمور به وان 
أفسده إتباعا ألمر اهللا ورسوله حيث ال رخصة يف البدل مث جاء حديث ابن عباس بعد هذا بعرفة ليس فيه شيء من 

مر ملن مل جيد اإلزار أن يلبس السراويل وملن مل جيد النعل أن يلبس اخلف وترك ذكر بقية املالبس املنهيات إمنا فيه األ
وهذا يبني لذى لب أن هذه رخصة بعد هنى حيث رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أيام االحرام املشقة والضرورة 

ار والنعل وأعرض عن ذكر بقية املالبس إذ بكثري من الناس إىل السراويالت واخلفاف فرخص فيهما بدال عن اإلز
  ال بدل هلا لعدم احلاجة إىل البدل منها 

فإن بالناس حاجة عامة إىل ستر العورة شرعا وهبم حاجة عامة إىل االحتذاء طبعا فإن االحتفاء فيه ضرر عظيم 
ن غريه ليبني أنه ومشقة شديدة خصوصا على املسافرين يف مثل أرض احلجاز واقتطع ذكر اخلف والسراويل دو

  إنشاء حكم غري احلكم األول وبيانه وأنه ليس مقصوده إعادة ما كان ذكره 

باملدينة إذ لو كان مقصوده بيان أنواع املالبس لذكر ما ذكره باملدينة فسمع ذلك ابن عباس وجابر وغريمها وأفىت 
  عه أوال مبضمونه خيار الصحابة وعامتهم ومل يسمع ابن عمر هذا فبقي يفيت مبا مس

كما أن حديثه يف املواقيت ليس فيه ميقات أهل اليمن ألنه وقت بعد وكما أفىت النساء بالقطع حىت حدثته عائشة 
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص للنساء يف اخلفاف مطلقا أو أهنن مل يعنني هلذا اخلطاب 

سه وأن البسه للحاجة عليه الفدية حيث مل يأذن النيب وهلذا أخذ حبديثه بعض املدنيني يف أن السراويل ال جيوز لب
صلى اهللا عليه و سلم فيه ومعلوم أن هذا موجب حديثه فإذا نسخ موجب حديثه يف السراويل نسخ موجبه يف 

  اخلف ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكرمها مجيعا وسبيلهما واحد 
ل من مل جيد إزارا فيلبس سراويل قال مالك مل أمسع هبذا وال قال مالك وقد سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قا

أرى أن يلبس احملرم سراويل ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس السراويالت فيما هنى عنه من لبس 
  الثياب اليت ال ينبغي للمحرم أن يلبسها ومل يستثن فيها كما استثىن يف اخلفني 

  ديث ابن عباس وقد أحسن فيما فهم مما مسع فهذا قول من مل يبلغه ح

الثالث أنه صلى اهللا عليه و سلم ملا قال اخلفاف ملن مل جيد النعلني والسراويل ملن مل جيد اإلزار لو قصد بذلك اخلف 
املقطوع لوجب أن يقصد بذلك السراويل املفتوق ألن املقصود بقطع اخلف تشبيهه بالنعل فكذلك السراويل ينبغي 

  ه باإلزار بل فتق السراويل أوىل لوجوه أن يشب
  أحدها أنه خميط بأكثر مما حييط به اخلف 

  والثاين أنه ليس يف فتقه افساد له بل ميكن اعادته سراويال بعد انقضاء االحرام 
قربه والثالث أن فتق السراويل جيعله مبنزلة اإلزار حىت جيوز لبسه مع وجود اإلزار باإلمجاع خبالف قطع اخلف فإنه ي

إىل النعل وال جيعله مثله فإذا مل يقصد إال السراويل املعروف كما تقدم فاخلف أوىل أن ال يقصد به إال اخلف 
املعروف وإن جاز أن يدعى أنه إكتفى مبا ذكره إال من القطع جاز أن يدعى أنه إكتفى باملعىن الذي نبه عليه يف 

وذلك مشترك بني اخلف والسراويل بل هو بالسراويل أوىل فإن األمر بالقطع وهو تغيري صورته إىل ما جيوز لبسه 
تقييد املطلق بالقياس جائز كتقييده بلفظ اخر لكن هذا باطل ملا تقدم فاآلخر مثله وهذا معىن ما ذكره مهنا أليب عبد 



تبسم اهللا وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي يف قطع اخلفني وأن سبيل السراويل وسبيل اخلف واحد ف
  أبو عبد اهللا وقال ما أحسن ما احتججت عليه 

الوجه الرابع أن املطلق إمنا حيمل على املقيد إذا كان اللفظ صاحلا له عند اإلطالق ولغريه فيتبني باللفظ املقيد أمنا 
نة جاز ألهنا املراد هو دون غريه مثل قوله فتحرير رقبة فإنه اسم مطلق يدخل فيه املؤمنة والكافرة فإذا عىن به املؤم

  رقبة وزيادة وكذلك صوم ثالثة أيام يصلح للمتتابعة وللمتفرقة فإذا بني أهنا متتابعة جاز 
وهنا أمر بلبس اخلف والسراويل ومىت قطع اخلف حىت صار كاحلذاء وفتق السراويل حىت صار إزارا مل يبق يقع 

سح على اخلف وأمرنا أن ال ننزع خفافنا مل عليه اسم خف وال سراويل وهلذا إذا قيل امسح على اخلف وجيوز امل
يدخل فيه املقطوع واملداس وال يعرف يف الكالم أن املقطوع واملداس وحنومها يسمى خفا وهلذا يف حديث فليلبس 
وليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني فسمامها خفني قبل القطع وأمر بقطعهما كما يقال افتق السراويل إزارا 

داء ومعلوم أنه إمنا يسمى قميصا وسراويل قبل ذلك فعلم أن املقطوع ال يسمى بعد قطعه خفا واجعل القميص ر
أصال إال أن يقال خف مقطوع كما يقال قميص مفتوق وهو بعد الفتق ليس بقميص وال سراويل وكما يقال حيوان 

يقال لعظام الفرس هذا فرس  ميت وهو بعد املوت ليس حبيوان أصال فإن حقيقة احليوان الشيء الذي به حياة وكما
ميت ويقال خلل اخلمر هذا مخر مستحيل ومعلوم أنه ليس مخرا يسمى الشيء باسم ما كان عليه إذا وصف بالصفة 
اليت هو عليها االن ألن جمموع االسم والصفة ينيبء عن حقيقته فإذا ذكر االسم وحده مل جيز أن يراه به إال معناه 

هللا عليه و سلم أمر هنا بلبس اخلف وما حتت الكعب ال يسمى خفا فال جيوز محل الذي هو معناه والنيب صلى ا
  الكالم عليه فضال عن تقييده به خبالف الرقبة املؤمنة واأليام املتتابعات فإهنا رقبة وأيام وهذا بني واضح 

اخلف من له يف ذلك الوجه اخلامس أنه لو مسى خفا فإن وجوده نادر فإن األغلب على اخلفاف الصحة وإمنا يقطع 
غرض والنيب صلى اهللا عليه و سلم قال السراويل ملن مل جيد اإلزار واخلفاف ملن مل جيد النعال فذكر اخلفاف بصيغة 

اجلمع معرفة بالم التعريف وهذا يقتضي الشمول واإلستغراق فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من اخلفاف لكان محال 
  للفظ العام على صور نادرة 

غري جائز أصال وهلذا أبطل الناس تأويل من تأول قوله أميا إمرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها على املكاتبة وهذا 
فكيف إذا كانت تلك الصور النادرة بعض جمازات اللفظ فإنه أعظم يف اإلحالة ألن من تكلم بلفظ عام وأراد به ما 

على وجه التجوز مع نوع قرينة مع أن األغلب وجودا  يقل به وجوده من أفراد ذلك العام ويندر وال يسمى به إال
  واستعماال غريه ال يكون مبينا بالكالم بل ملغزا وهذا أصل ممهد يف موضعه 

وكذلك رواية من روى من مل جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل فإن اخلفني مطلق وتقييد 
يد بصورة نادرة الوجود وال يقع عليه االسم إال جمازا بعيدا وصار مثل أن املطلق مثل ختصيص العام فال جيوز أن يق

يقول البس قميصا ويعىن به قميصا بقرت أكمامه وفتقت أوصاله فإن وجود هذا نادر وبتقدير وجوده ال يسمونه 
  قميصا 

عىن باالخر مل يكن هلم طريق وملا تفطن مجاعة من أهل الفقه ملثل هذا علموا أن أحد احلديثني ال جيوز أن يعين به ما 
  إال أن قالوا مها حديث واحد فيه زيادة حفظها بعضهم وأغفلها غريه 

وقد بينا أهنما حديثان وهبذا الذي ذكرنا يتبني بطالن ما قد يورد على هذا مثل أن يقال التخصيص والتقييد أوىل من 



قيد وإن كان العام واملطلق مها املتأخران يف النسخ أو أن من أصلنا أن العام يبىن على اخلاص واملطلق على امل
املشهور من املذهب فإمنا ذاك حيث جيوز أن يكون التخصيص والتقييد واقعا فيكون اخلطاب اخلاص املقيد يبني مراد 

املتكلم من اخلطاب العام املطلق أما إذا دلنا دليل على أن املراد باللفظ إطالقه وعمومه أو أن ختصيصه وتقييده ال 
جيوز أو أن اللفظ ليس موضوعا لتلك الصورة املخصوصة املقيدة أو كان هناك قرينة تبني قصد النسخ والتغيري إىل 

  غري ذلك من املوجبات فإنه جيب املصري إليه وببعض ما ذكرناه صار قوله وقتلوا املشركني كافة ناسخ 

ا لقوله وال تقتلوهم عند املسجد احلرام فكيف لقوله قتال فيه كبري وقوله فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم ناسخ
  وما ذكرناه بعيد عن املطلق واملقيد 

الوجه السادس أن عبد الرمحن ملا أنكر عليه عمر اخلف قال قد لبسته مع من هو خري منك يعين رسول اهللا صلى اهللا 
  خفا صحيحا وهذا بني  عليه و سلم فقد بني أنه لبس اخلف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا كان

السابع أن أكابر الصحابة مثل عمر وعلي وعبد الرمحن بن عوف وعائشة وابن عباس رخصوا يف لبس اخلفني 
والسراويالت وترك قطعهما ومعلوم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد هنى احملرم عن لبس اخلفاف والسرويالت هنيا 

جيد اإلزار والنعل أن يلبس السراويل واخلف ال جيوز أن يكون  عاما قد علم ذلك كل أحد فترخيصهم ملن مل
بإجتهاد بل ال بد أن يكون عن علم عندهم بالسنة مث ابن عمر أمر بالقطع وغريه مل يأمر به بل جوز لبس الصحيح 

بعض ما ومعلوم أن ابن عمر أعترب مساعه باملدينة فلو مل يكن عند الباقني علم ناسخ ينسخ ذلك وجميء الرخصة يف 
  قد كان حظر مل حيلوا احلرام فإن القياس ال يقتضي 

الثامن أن من أصحابنا من محل حديث ابن عمر على جواز القطع كما سيأيت ويكون فائدة التخصيص أن قطعهما يف 
  غري االحرام ينهى عنه خبالف حال اإلحرام فإن فيه فائدة وهو التشبيه بفعل احملرم ويقوى ذلك أن القطع 

ظورا ألنه إضاعة للمال والنيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن إضاعة املال وصيغة إفعل إذا وردت بعد حظر كان حم
  إمنا تفيد جمرد اإلذن واإلباحة وهذا اجلواب فيه نظر 

  فعلى هذا هل يستحب قطعهما قال بعض أصحابنا يستحب ألن فيه إحتياطا وخروجا من اخلالف 
اخلطاب يف حديث ابن عمر حيمل قوله وليقطعهما على اجلواز ويكون فائدة وقال القاضي وابن عقيل وأبو 

التخصيص أنه يكره قطعهما لغري اإلحرام ملا فيه من الفساد وال يكره إلحرام ملا فيه من التشبيه بالنعلني اليت مها 
  شعار االحرام 

ول فيه يقطعهما هشيم عن عمرو بن وقال أمحد يف رواية مهنا ويلبس اخلفني وال يقطعهما حديث ابن عباس ال يق
دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب إذا مل جيد احملرم نعلني 
  فليلبس اخلفني وذكر حديث ابن عباس قال وقد رواه جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أبو الزبري عن جابر 

  ة فقالوا القطع فساد وقد كره القطع عطاء وعكرم
  وقال يف رواية أيب طالب ويروى عن علي بن أيب طالب قطع اخلفني فساد يلبسهما كما مها 

ولو كان عليه كفارة يف لبسهما ما كان رخصة وهذا الكالم يقتضي كراهة قطع اخلف وهذا أصح ألن األمر 
  بقطعهما منسوخ كما تقدم وقد اطلعوا على ما خفي على غريهم 

يل فهال أوجبتم الفدية مع اللبس ألن أكثر ما فيه أنه قد لبس السراويل واخلف حلاجة واحملرم إذا استباح شيئا فإن ق



  من احملظورات حلاجة فال بد له من الفدية كما لو لبس القميص أو العمامة لربد أو حر أو مرض 
الرأس وحنوه للحاجة الفدية هو الذي قلنا لو خيل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه ألن الذي أوجب يف حلق 

أباح لبس السراويل واخلف بغري فدية حيث أباح ذلك ولو أوجب الفدية ملا أمر بقطعة أوال ومسا من غري فديه كما 
تقدم تقريره فإذا قسنا أحدمها باآلخر كان ذلك مبنزلة قياس البيع على الربا فإنه ال جيوز اجلمع بني ما فرق اهللا بينه 

  د تبني لنا أنه قياس فكيف وق

فاسد وذلك أن ترك واجبات احلج وفعل حمظوراته يوجب الفدية إذا فعلت لعذر خاص يكون ببعض الناس بعض 
  األوقات 

فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما حيتاج إليه يف كل وقت غالبا فإنه ال فديه معه وهلذا رخص للرعاة والسقاة 
فارة ألهنم حيتاجون إىل ذلك كل عام ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غري يف ترك املبيت مبىن من غري ك

كفارة ألن احليض أمر معتاد غالب فكيف مبا حيتاج إليه الناس وهو االحتذاء واالستتار فإنه ملا احتاج إليه كل الناس 
وكثريا ما يعدل إىل السراويل  ملا يف تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا مل حيتج هذا املباح إىل فدية ال سيما

واخلف للفقر حيث ال جيد مثن نعل وإزار فالفقر أوىل بالرخصة كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سئل عن 
  الصالة يف ثوب واحد قال أولكلكم ثوبان 

  فإ قيل فهو حيتاج إىل ستر منكبيه أيضا للصالة فينبغي إذا مل جيد إزارا أن يلبس القميص 
  ا ميكنه أن يتشح بالقميص كهيئة الرداء من غري تغيري لصورته وذلك يغنيه عن لبسه على الوجه املعتاد قلن

  فصل 
ومعىن كونه ال جيده أن ال يباع أو جيده يباع وليس معه مثن فاضل عن حوائجه األصلية كما قلنا يف سائر اإلبدال يف 

هبة ويقدم على مثنه قضاء دينه ونفقة طريقه وحنو ذلك فإن  الطهارة والكفارات وغري ذلك حبيث ال جيب عليه قبوله
بذل له عارية فينبغي أن ال يلزمه قبوله وإن أوجبنا عليه قبوله إعارة السترة يف الصالة فإن لبس النعل واإلزار مدة 

  االحرام تؤثر فيه وتبليه ومثل ذلك ال خيلوا عن منة خبالف لبس الثوب مقدار الصالة 

نه أنه جيده بالثمن عند االحرام مل يلزمه محله فإن وجده وإال انتقل إىل البدل وإن غلب على ظنه فإن غلب على ظ
  أنه ال جيده فهل عليه اشتراؤه من مكان قريب وبعيد ومحله إذا مل يشق 

  فإن فرط يف ذلك 
ال يلزمه ذلك كاحلر  وأما العبد إذا كان سيده يقدر أن يلبسه إزارا ونعال فهل يلزمه ذلك على روايتني إحدامها

  الفقري ألنه ال مال له قال يف رواية امليموين يف حديث عائشة وأهنا كانت تلبس مماليكها التبابني علله بأهنم مماليك 
  والثانية يلزمه ذلك قاله يف رواية األثرم 

  ومثل هذا إذا متتع بإذنه هل يلزمه دم التمتع فيه وجهان 
 حيلله أو مل منكنه من حتليله فال يلزمه لباسه بال تردد كالدماء اليت جتب بفعل العبد فأما إن أحرم بدون إذن السيد ومل

  ال يلزم السيد منها شيء 
فإن وجده ومل ميكنه لبسه فقد قال أمحد يف رواية أيب داود فيمن لبس اخلف وهو جيد النعل إال أنه ال ميكنه لبسهما 

  يلبسه ويفتدى 



و سلم إمنا رخص يف لبسهما ملن مل جيد فإذا وجد انتفت هذه الرخصة وبقيت  وهذا ألن النيب صلى اهللا عليه
  الرخصة للعذر وتلك ال بد فيهما من فدية 

وقال وهذا نوعان أن يضيق عن رجله حبيث ال يدخل يف قدمه أو لصغره أو يكون اإلزار ضيقا ال يستر عورته وحنو 
  ال يصح عتقها هو كالعادم وكالم أمحد ليس هذا هذا فهذا مبنزلة من وجد ماء ال يتوضأ به أو رقبة 

الثاين أن يسع قدمه لكن ال ميكنه لبسها ملرض يف قدمه أو مل يعتد املشي فيها فإذا مشى تعثر وانقطعت وحنو ذلك أو 
يصيب أصابعه شوك أو حصى أو ال يقدر أن يشرع يف السري فيخاف فوات الرفقة أو يكون عليه عمل ال ميكنه أن 

وجه ما روى عبد الرمحن بن القاسم عن عائشة أهنا حجت ومعها غلمان هلا فكانوا إذا شدوا رحلها يبدو يعمله و
  منهم الشيء فتأمرهم أن يتخذوا التبابني فيلبسوها وهم حمرمون 

  ويف رواية عن القاسم قال رأيت عائشة ال ترى على احملرم بأسا أن يلبس التبان 

 اخلف يف الدجلة وهذا يقتضي أنه إذا احتاج إىل السراويل والتبان وحنومها وعن عطاء أنه كان يرخص للمحرم يف
  للستر لكونه ال يستره اإلزار أو إحتاج إىل اخلف وحنوه لكونه ال يستطيع املشي يف النعل ال فدية عليه 

  فصل

املذهب أن حكمه وأما املقطوع دون اخلف واجلمجم واملداس وحنو ذلك مما يصنع على مقدار القدم فاملشهور يف 
حكم اخلف ال جيوز إال عند عدم اخلف وهو املنصوص عنه قال يف رواية ابن إبراهيم وقد سئل عن لبس اخلفني دون 

  الكعبني فقال يلبسه ما مل يقدر على النعلني إذا اضطر إىل لبسهما 
  ل له فاخلف املقطوع قال هذا أشد وقال يف رواية األثرم ال يلبس نعال هلا قيد وهو السري جيعل يف الزمام معترضا فقي

  وقال يف رواية املروذي أكره احململ الذي على النعل والعقب وكان عطاء يقول فيه دم 
  فإذا منع من أن جيعل على النعل سريا فأن مينع من اجلمجم وحنوه أوىل 

قيل وغريهم أنه يفدي وسواء نصب عقبه أو طواه فإن عقبه فإن لبسه فذكر القاضي والشريف وأبو اخلطاب وابن ع
ألن أمحد منع منه وممنوعات االحرام فيها الفدية وألنه قد نقل عنه أن يف النعال املكلفة واملعقبة الفدية فهذا أوىل 

  وقد حكى قول عطاء كاملفيت به 
ال وذكر القاضي يف اجملرد وابن عقيل يف بعض املواضع من الفصول أنه ليس له لباس املقطوعني وأنه يكره النع

املكلفة وحنو ذلك قال وال فدية يف ذلك قال ألنه أخف حكما من اخلف املقطوع وقد أباح النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم لبسه وسقطت الفدية فيه 

وذكر القاضي وابن عقيل يف موضع من خالفهما أنه إذا قطع اخلفني جاز لبسهما وإن وجد النعلني ألن النيب صلى 
هما بعد القطع يف حديث ابن عمر فلوال أن قطعهما خيرجهما عن املنع مل يكن يف القطع اهللا عليه و سلم جوز لبس

فائدة وإمنا ذكر جواز لبسهما مقطوعني ملن مل جيد النعل ألنه إذا وجد النعل مل جيز له أن يقطع اخلف ويفسده وإن 
  قد تقدم أن كان لبس املقطوع جائزا فإذا عدم النعل صار مضطرا إىل قطعها ويؤيد هذا أنه 

النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرخص يف حديث ابن عمر يف لبس السراويل وال اخلف وإمنا رخص بعد عرفات فعلم 
أن قوله فليلبس اخلفني ويقطعهما حىت يكونا أسفل الكعبني بيان ملا جيوز لبسه وخيرج به عن حد اخلف املمنوع 



ني لبسهما مقطوعني وصحيحني وجعل ذلك ملن مل جيد النعل ملا تقدم مث ويصري مبنزلة النعل املباح وإال مل يكن فرق ب
  إنه رخص بعد ذلك يف لبس اخلف والسراويل للعادم فبقى املقطوع كالسراويل املفتوق جيوز لبسه بكل حال 
ا أشبه وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا هنى احملرم عن اخلف كما رخص يف املسح على اخلف واملقطوع وم

من اجلمجم واحلذاء وحنومها ليس خبف وال يف معىن اخلف فال يدخل يف املنع كما مل يدخل يف املسح ال سيما وهنيه 
عن اخلف إذن فيما سواه ألنه سئل عما يلبس احملرم من الثياب فقال ال يلبس كذا فحصر احملرم فما مل يذكره فهو 

  مباح 
  عل وهو بالنعل أشبه فإنه ال جيوز املسح عليه كالنعل وأيضا فإنه إما أن يلحق باخلف أو بالن

وأيضا فإن القدم عضو حيتاج إىل لبس فال بد أن يباح ما تدعو إليه احلاجة وكثري من الناس ال يتمكن من املشي يف 
لقفاز النعل فال بد أن يرخص هلم فيما يشبهه من اجلمجم واملداس وحنومها وهو يف ذلك خبالف اليد فإهنا ال تستر با

  وحنوه لعدم احلاجة 
ووجه األول قوله يف حديث ابن عمر وال اخلفني إال أن ال جيد نعلني فليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني ويف 
لفظ صحيح إال أن يضطر يقطعه من عند الكعبني ويف رواية إال أن يضطر مضطر فيقطعها أسفل من الكعبني ويف 

  د ال جيد نعلني فليلبسهما أسفل من الكعبني فلم يرخص يف لبس روايات متعددة وال اخلفني إال أح

املقطوع إال لعادم النعل وعلقه باضطراره إىل ذلك وهذا صريح يف هنيه عنه إذا مل يضطر وإذا كان واجدا وليس 
مل ينه عنه مبفهوم قالوا وإمنا أمر أوال بالقطع ليقارب النعل ال ليصري مثله من كل وجه إذ لو كان مثله من كل وجه 

إال يف الضرورة مث إنه نسخ ذلك كما تقدم ويؤيد ذلك أنه قال يف حديث ابن عمر وليحرم أحدكم يف إزار ورداء 
ونعلني فلما كانت األعضاء اليت حيتاج إىل سترها ثالثة ذكر لكل واحد نوعا غري خميط على قدره واألمر بالشيء 

لك وألنه خميط مصنوع على قدر العضو فمنع منه احملرم كاملخيط هنى عن ضده فعلم أنه ال جيز االحرام إال يف ذ
جلميع األعضاء واحلاجة إمنا تدعو إىل شيء يقيه مس قدمه األرض وذلك حيصل بالنعل ملا مل يثبت بنفسه رخصة له 

  يف سيور متسكه كما يرخص يف عقد اإلزار ملا مل يثبت إال بالعقد 
فال حاجة إليه فلبس ما صنع لستره ترفه ودخول يف لباس العادة كلبس فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعقيبته 

  القفاز والسراويل وألن نسبة اجلمجم وحنوه إىل النعل كنسبة السراويل إىل اإلزار فإن السراويل 
فقال  فعلى هذا قال أمحد يف رواية األثرم ال يلبس نعال هلا قيد وهو السري يف الزمام معترضا فقيل له فاخلف املقطوع

هذا أشد وقال حرب سئل أمحد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله احملرس يلبسه 
  احملرم فكرهه وقال يف رواية املروذي أكره 

  احململ والعقب الذي جيعل للنعل وكان عطاء يقول فيه دم والقيد واحململ واحد 
ف أصحابنا فمنهم من محله على التحرمي بكل حال على عموم كالمه قال القاضي وغريه هي النعال املكلفات واختل

قال ابن أيب موسى ويزيل ما على نعله من قيد أو عقب فإن مل يفعل فعليه دم وقد روى عن أمحد يف القيد يف النعل 
  يفتدي ألنا ال نعرف النعال هكذا 

قدم وهذا ألن القدر الذي حيتاج إليه النعل ومعىن القيد سري ثان على ظهر القدم والعقب الذي يكون يف مؤخر ال
من السيور الزمام ألنه مينع النعل من التقدم والتأخر والشراك فإنه إذا عقده إمتنع من أن ينتحي ميينا ومشاال فأما 

سري ثان على ظهر القدم مع الشراك أو عقب بازاء الزمام فال حاجة إليه وألنه ستر ظهر القدم وجانبه مبا صنع له 



ا ال حاجة إليه فهو كما لو ستره بظهر قدم اجلمجم وعقبه وهذا ألن الظهر والعقب يصري هبما مبنزلة املداس مم
  ويصري القدم يف مثل اخلف فأشبه ما لو صنع قميصا مشبكا أو لبس خفا خمرقا فإنه مبنزلة القميص واخلف السليمني 

فخرج كالمه على النعال اليت يعرفوهنا والقيد والعقب وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أباح النعال وأذن فيها 
حمدثان يصري هبما النعل شبيها باحلذاء كالرداء إذا زرره أو خلله فإنه يصري كالبقري من القمصان وهذا القول 

  مقتضي كالمه وهو أقيس على قول من مينع احملرم من اجلمجم وهو أتبع لألثر 

كره ذلك إذا كان العقب والقيد عريضا يستر بعض الرجل قالوا وال فدية يف  وقال القاضي وابن عقيل وغريمها إمنا
ذلك قالوا ألنه أخف حكما من اخلف املقطوع وقد أباح النيب صلى اهللا عليه و سلم لبسه وسقطت الفدية فيه 

   وختصيصهم الكالم بالعريضة ليس يف كالم أمحد تعرض له فإن الرقيق أيضا يستر حبسبه وال حاجة إليه
  وأما إسقاط الفدية فيحتمله كالم أمحد حيث نطق بالكراهة وحكى عن عطاء إن فيه دما ومل جيزم به 

فأما إذا طوى وجه اجلمجم وعقبه وشد رجله خبيط أو سري وحنوه أو قيد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه أو كان 
  اخلف له سفل وال ظهر له فأما أن حلقه ظهر قدم وال سفل له 

  فصل

رق بني أن يكون اللباس املمنوع من قطن أو جلود أو ورق وال فرق يف توصيله على قدر البدن بني أن يكون وال ف
خبيوط أو أخله أو إبر أو لصوق أو عقد أو غري ذلك فإن كل ما عمل على هيئة املخيط فله حكمه فلو شق اإلزار 

  الساقني كالبالكتني  وجعل له ذيلني وشدمها على ساقيه مل جيز ألنه كالسراويل وما على
  فصل 

  فأما القباء والدواج والفرجية وحنو ذلك فإنه ال يدخل منكبيه فيه بل 

ينكسه إن شاء أو يرتدي به هذا هو املنصوص عنه يف رواية حرب ال يلبس الدواج وال شيئا يدخل منكبيه فيه ويف 
  رواية ابن إبراهيم إذا لبس القباء ال يدخل عاتقه فيه 

وإن طرح على كتفيه القباء أو الدواج فال يدخل يديه يف كمية وقال ابن أيب موسى ال يلبس القباء  وقال اخلرقي
  والدواج فإن إضطر إىل طرح الدواج على كتفيه مل يدخل يديه يف الكمني 

سه وقد روي عنه رواية أخرى أنه قال ال يلبس احملرم الدواج وال شيئا يدخل منكبيه فيه فحكى يف املضطر إىل لب
  روايتني وذلك ألنه مل يشتمل على يديه على الوجه املعتاد وهو حمتاج يف حفظه إىل تكلف فأشبه اإلرتداء بالقميص 
ومن فرق بني الضرورة وغريها قال إن املنكبني حيتاج إىل سترمها يف اجلملة فإذا اضطر إىل ذلك كان مبنزلة املضطر 

صه هو الذي عليه أكثر أصحابنا القاضي وأصحابه ملا روي عن إىل السراويل والنعل واألول هو املعروف من ن
  جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه وكرم وجهه 

  قال من اضطر إىل لبس القباء وهو حمرم ومل يكن له غريه فلينكس القباء وليلبسه رواه النجاد 
  فيه يف الكمني ومل يزره وألنه ليس حمنا على وجه قد يلبس مثله يف العادة فأشبه إذا أدخل ك

  مسألة الرابع تغطية الرأس واألذنان منه 
ومجلة ذلك أن تغطية الرأس على احملرم حرام بإمجاع املسلمني واألصل يف ذلك قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم 



اء وسدر وكفنوه وال يلبس العمامة وال الربنس وقوله صلى اهللا عليه و سلم يف احملرم الذي وقصته راحلته إغسلوه مب
يف ثوبني وال ختمرو رأسه وال تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامه ملبيا متفق عليه فمنع من ختمري رأسه بعد املوت 

  لبقاء االحرام عليه فعلم أن من حكم احملرم أن ال خيمر رأسه وهذا من العلم العام الذي تناقلته األمة خلفا عن سلف 

قال أبصر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قوما بعرفه عليهم القمص والعمائم فأمر أن وقد روي عن احلسن بن حممد 
  تعاد عليهم اجلزية 

وعن عون قال أبصر عمر بن اخلطاب قوما بعرفة عليهم القمص والعمائم فقال إن علموا فعاقبوهم وإن كانوا 
  جهاال فعلموهم 

  ف من حدود الوجه والسالفة ما ال ينكشف الرأس إال به واألذنان من الرأس ملا تقدم يف الطهارة وعليه أن يكش
فأما الوجه ففيه ثالث روايات إحداهن له أن يغطي وجهه قال يف رواية أيب داود يغطي وجهه وحاجبيه وسئل يف 

  رواية حنبل عن احملرم يغطي وجهه قال ال بأس بذلك 
رأسه وقال مهنا سألت أمحد عن احملرم ميوت  وقال أيضا يف رواية ابن مشيش يف حمرم مات يغطى وجهه وال يغطى

هل يغطى وجهه قال قد اختلفوا فيه عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال بعضهم ال يغطى رأسه قلت 
أيهما أعجب إليك يغطى وجه احملرم إذا مات أو ال يغطى قال أما الرأس فال أراى أن يغطوه وأما الوجه فأرجو أن 

  بأس ال يكون به 

وقال أبو احلارث قلت له تذهب إىل أن خيمر وجهه ويكشف رأسه قال نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم وهو أصح من غريه وهو إختيار القاضي وأصحابه قال اخلالل لعل أبا عبد اهللا صوب القول 

ىل ما روى مهنا واجلميع عنه أنه ال خيمر رأسه وخيمر قدميا فذهب إىل ما حكاه إمساعيل بن سعيد مث ذهب بعد ذلك إ
  وجهه 

والثانية ال يغطى وجهه قال يف رواية ابن منصور وإمساعيل بن سعيد الشالنجي واحملرم ميوت ال يغطى رأسه وال 
وجهه وذلك ملا روى ابن عباس أن رجال أوقصته راحلته وهو حمرم فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

غسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبني وال ختمروا وجهه وال رأسه فإنه يبعث يوم القيامه ملبيا رواه اجلماعة إال إ
  البخاري وأبا داود والترمذي 

  ويف الصحيحني عن ابن عباس أنه قال إذا مات احملرم مل يغط وجهه 

  حىت يلقى اهللا حمرما رواه أمحد يف رواية ابنه عبد اهللا 
ل يف رواية أيب طالب خيمر أسفل من األنف وضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار ويف لفظ قال والثالثة قا

إحرام الرجل يف رأسه ووجه وال يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فال بأس واألذنان من الرأس خيمر أسفل 
أسه فأذهب إىل قول النيب صلى اهللا عليه و من األذنني وأسفل األنف والنيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ختمروا ر

سلم قال وإحرام املرأة يف وجهها ال تنتقب وال تتربقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق وتلبس من خزها وقزها 
ومعصفرها وحليها يف إحرامها مثل قول عائشة وذلك ألن حد الرأس األذنان والسالفة فيكشف ما حياذيه من 

  ن ذلك فيغطيه إن شاء ألنه خارج عن حد الرأس األنف وما عاله وما دو



وسواء غطى الرأس مبا صنع على قدره من عمامة وقلنسوة وكلته وحنو ذلك أو بغري ذلك مثل خرقة أو عصابة أو 
  ورقة أو خرقة فيها دواء أو ليس 

  فيها دواء وكذلك إن خضب رأسه حبناء أو طينه إال أن حيتاج إىل شيء من ذلك فيفعله ويفتدي 
  وسواء كان الغطاء غليظا أو رقيقا فأما 

  وأيضا ما روي عن الفرافصة قال رأيت عثمان وزيدا وابن الزبري يغطون وجوههم وهم حمرمون إىل قصاص الشعر 
  وعن عائشة بن سعد قالت كان أيب يأمر الرجال أن خيمروا وجوههم وهم حرم وينهى النساء 

  بثوبه وأهوى إىل شعر رأسه وأشار أبو الزبري بثوبه إىل رأسه وعن أيب الزبري عن جابر قال ليغشى وجهه 
  وعن عطاء عن ابن عباس قال احملرم يغطى وجهه ما دون احلاجب 

  فصل

قال أصحابنا وله أن حيمل فوق رأسه شيئا مثل الكبك والطبق وحنوه وحرره ابن عقيل فقال إذا احتاج حلمل متاع 
  جتب الفدية ألن احلمل ال يقصد به التغطية بل النقل  من موضعه إىل غريه فحمله فغطى رأسه مل

وإن تعمد حلمل شيء على رأسه حتيال للتغطية مل تسقط الفدية وكان مأثوما وهذا مقتضى تعليل بقيتهم أن يفرق بني 
  أن يقصد احلمل فقط أو يقصد مع احلمل التغطية 

  وضع على رأسه يده وعلله القاضي يف موضع بأنه ال يستدام يف العادة فهو كما لو 
  قالوا وله أن يضع يده على رأسه وأن يقلب ذوائبة على رأسه 

  فصل 
  وأما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام 

أحدها أن يستظل بسقف يف بيت أو سوق أو مسجد أو غري ذلك أو يستظل خبيمة أو فسطاط أو حنومها أو يستظل 
محد يف رواية حنبل ال يستظل على احململ ويستظل بالفازة واخليمة هي بشجرة وحنوها وحنو ذلك فهذا جائز قال أ

  مبنزلة البيت 
ونص على أنه لو جلس حتت خيمة أو سقف جاز وليس اجتناب ذلك من الرب كما كان أهل اجلاهلية يفعلونه لقوله 

هورها ولكن الرب من اتقى تعاىل يسئلونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظ
فروى أمحد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال كان ناس من األنصار إذا أهلوا بالعمرة مل حيل بينهم وبني 

السماء شيء يتحرجون من ذلك فكان الرجل خيرج مهال بالعمرة فتبدو له احلاجة بعدما خيرج من بيته فريجع وال 
البيت أن حيول بينه وبني السماء فيقتحم اجلدار من ورائه مث يقوم يف حجرته  يدخل من باب احلجرة من أجل سقف

  فيأمر حباجته فتخرج إليه من بيته حىت بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل زمن احلديبية 

ين بالعمرة فدخل حجرته فدخل على أثره رجل من األنصار من بين سلمة فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم إ
أمحس قال الزهري وكانت احلمس ال يبالون ذلك فقال األنصاري وأنا أمحس يقول وأنا على دينك فأنزل اهللا عز و 

  جل وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
وعن الرباء بن عازب قال نزلت هذه اآلية فينا كانت األنصار إذا حجوا فجاؤوا مل يدخلوا من قبل أبواب البيوت 



من األنصار فدخل من قبل بابه وكأنه عري بذلك فنزلت وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن فجاء رجل 
  الرب من اتقى وأتوا البيوت من أبواهبا متفق عليه 

ويف رواية صحيحة ألمحد عن الرباء قال كانوا يف اجلاهلية إذا أحرموا أتوا البيوت من ظهورها ومل يأتوها من أبواهبا 
  ه االية فنزلت هذ

وروي عن قيس بن جرير قال كانوا إذا أحرموا مل يدخلوا بيتا من بابه ولكن من ظهره فبينا النيب صلى اهللا عليه و 
سلم يف بعض حيطان بىن النجار وكانت احلمس يدخلون البيوت من أبواهبا فلما دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ل له رفاعه بن تابوت قالوا يا رسول اهللا إن رفاعة منافق حيث دخل ذلك احلائط من بابه تبعه رجل من األنصار يقا
هذا احلائط من بابه فقال يا رفاعة ما محلك على ما صنعت قال يا رسول اهللا رأيتك دخلت فدخلت فقال إنك 

ا لست مثلي أنا من احلمس وأنت ليس منهم قال يا رسول اهللا إن كنت من احلمس فإن ديننا واحد فنزلت بأن تأتو
  البيوت من ظهورها إىل اخر االية 

وقد روى جابر يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بقبة من شعر تضرب 
بنمرة فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا حىت إذا زاغت 

  رحلت له رواه مسلم الشمس أمر بالقصوى ف
  وكان هو وأصحابه 

وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال حججت مع عمر بن اخلطاب فما رأيته ضرب فسطاطا حىت رجع قال فقلت له 
  كيف كان يصنع قال كان يستظل بالنطع والكساء رواه أمحد 

  الستظالل وسواء طال زمان ذلك أو قصر ألن هذا يقصد به مجع الرحل واملتاع دون جمرد ا
  وحقيقة الفرق أن هذا شيء ثابت بنفسه ال يستدام يف حال السري واملكث 

  الثاين احململ والعمارية والقبة واهلودج وحنو ذلك مما يصنع على 

اإلبل وغريها من املراكب ألجل اإلستظالل شفعا كانت أو وترا فهذا إذا كان متجافيا عن رأسه فاملشهور عن أمحد 
بأس به ذكرها ابن أيب موسى ألن املنع من االستظالل والربوز للسماء إمنا كان يعتقده برا أهل  الكراهة وعنه ال

  اجلاهلية كما تقدم عنهم وقد رد اهللا ذلك كما تقدم 
وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا رأى أبا إسرائيل قائما يف الشمس سأل عنه فقيل نذر أن يقوم وال يتكلم وال 

  ال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه البخاري يستظل ويصوم ق
  فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الضحى للشمس مثل الصمت والقيام ليس مشروعا وال مسنونا وال بر فيه 

  وأيضا فليس يف املنع منه كتاب وال سنة وال إمجاع فوجب أن يبقى على أصل اإلباحة 
الل باخليمة والسقف والشجر وغري ذلك وهذا يف معناه وال يقال هذه األشياء املقصود وأيضا فإنه جيوز له اإلستظ

  هبا مجع املتاع فإنه لو دخل البيت 

لقصد االستظالل أو نصب له خيمة جملرد االستظالل جاز بال تردد وقد احتجوا على ذلك مبا روت أم احلصني 
الوداع فرأيت أسامة وبالال وأحدمها آخذ خبطام ناقة النيب قالت حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة 

صلى اهللا عليه و سلم واآلخر رافع ثوبه من احلر حىت رمى مجرة العقبة رواه مسلم وأبو داود والنسائي وعنده أن 



  اآلخذ باخلطام بالل واملظلل بالثوب أسامة 
ة الوداع فرأيته حني رمى مجرة العقبة وأنصرف ويف رواية ألمحد حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حج

وهو على راحلته ومعه بالل وأسامة أحدمها يقود به واالخر رافع ثوبه على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يظله من الشمس قالت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوال كثريا مث مسعته يقول إن أمر عليكم عبد جمدع 

  ت أسود يقودكم بكتاب اهللا فامسعوا له واطيعوا حسبتها قال
فإن قيل هذا التظليل إن كان يوم النحر ففيه مستدل وإن كان يف أحد أيام مىن فال حجة فيه ألن النيب صلى اهللا 

عليه و سلم حل من إحرامه يوم النحر وليس فيه بيان أن ذلك كان يوم النحر بل فيه ما يشعر أنه كان يف أيام مىن 
اجلمرة ترمى أيام مىن بعد الزوال حني اشتداد احلر فأما يوم النحر فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم رماها ضحى ألن 

  وليس ذلك الوقت للشمس حر حيتاج إىل تظليل 

قيل قد روى ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رمى اجلمار مشى إليها ذاهبا راجعا رواه الترمذي 
ه أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأيت اجلمار يف األيام الثالثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا وخيرب وصححه وروا

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك ورواه أمحد فقال كان يرمي اجلمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك 
  ماشيا وخيربهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك 

ففي هذا ما يدل أن ذلك الرمى كان يوم النحر ألنه كان راكبا وهو صلى اهللا عليه و سلم مل يفض من مجع حىت 
كادت الشمس تطلع وما بني أن يفيض إىل أن جييء إىل مجرة العقبة يصري للشمس مس وحر فإن حجته صلى اهللا 

رة العقبة وإمنا خطب عند مجرة العقبة يوم عليه و سلم كانت يف ويبني ذلك وقد أخربت أم حصني أنه خطب عند مج
  النحر وختصيصها مجرة العقبة دون غريها دليل على أنه إمنا رماها اذ لو كان لكن التظليل واهللا 

  أعلم إمنا كان حني اإلنصراف من رميها وحينئذ فقد حل وجاز له احلالق 
ه من بعده والتابعني هلم بإحسان إمنا حجوا ووجه املشهور أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه معه وخلفاء

ضاحني بارزين مل يتخذوا حممال وال قبة وال ظلة على ظهور الدواب وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لتأخذوا 
  عين مناسككم وهلذا عد السلف هذا بدعة والضحى للمحرم أمر مسنون بال 

ه قال ما من حمرم يضحى هللا يومه يليب حىت تغيب الشمس إال وقد روي عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن
  غابت بذنوبه رواه ابن ماجة 

وقد كانوا يف أول اإلسالم يسرفون يف الربوز والضحى حىت ميتنع أحدهم من الدخول من الباب مبالغة يف االمتناع 
بالدخول من أبواهبا ومل يعب عليهم من ختمري الرأس مث إن اهللا سبحانه هناهم عن الدخول من ظهور البيوت وأمرهم 

أصل الضحى والربوز فعلم أنه سبحانه أقرهم على ذلك ورضيه منهم وأنه ال بأس بدخول ومكث ال يقصد 
اإلستظالل منه وحنو ذلك من الظل ولو عاب عليهم نفس التحرج من اإلستظالل لقال وليس الرب يف الربوز أو يف 

اهللا عليه و سلم على أيب إسرائيل ألنه مل يكن حمرما والضحى جملرد الصوم  الضحى وحنو ذلك كما أنكر النيب صلى
ال يشرع وهلذا هناه عن الصمت والقيام يف غري عبادة وإن كان ذلك مشروعا للمصلى وألنه قصد ذلك وأراده 

ه وقت فيه وصار دخوهلم البيوت مثل نزع احملرم القميص وإن مخر رأسه لكن ملا مل يقصد به التخمري وال بد من
  الرخصة 

  وأيضا فإن احملرم األشعث األغرب بدليل ما روي عن ابن عمر قال قال 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان عشية عرفة باهى اهللا باحلاج فيقول ملالئكة انظروا إىل عبادي شعثا غربا 
 ما كان من تبعات بعضهم بعضا قد أتوين من كل فج عميق يرجون رمحيت ومغفريت أشهدكم أين قد غفرت هلم إال

فإذا كان غداة املزدلفة قال اهللا ملالئكته أشهدكم أين غفرت هلم تبعات بعضهم بعضا وضمنت ألهلها النوافل رواه 
  أبو داود 

  ثنا حممد بن أيوب ثنا عبد الرمحن بن هارون الغساين عن عبد العزيز 

  ابن أيب داود عن نافع عنه 
 فعلم أهنا الزمة للمحرم فمن مل يكن أشعث أغرب مل يكن حمرما واإلستظالل باحململ فقد وصف كل حاج بأنه أغرب

  ينقى الغبار والشعث 
  وأيضا فإن السلف كرهوا ذلك فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يستظل بعود وهو حمرم 

قال إضح ملن أحرمت له وعن ابن عمر أنه رأى رجال حمرما على رحل قد رفع ثوبا بعود يستتر به من الشمس ف
  روامها أمحد 

وإضح بكسر اهلمزة من ضحى بالفتح والكسر يضحى ضحا إذا برز للشمس كما قال وأنك ال تظمؤا فيها وال 
  تضحى وبعض احملدثني يرويه بفتح اهلمزة من أضحى يضحي أيضا ومعناها هنا ضعيف 

  عليه  وعن نافع قال مر ابن عمر بعبد اهللا بن خالد بن أسيد وقد ضلل

  كهية الترس وهو على راحلته فقال له عبد اهللا إتق اهللا إتق اهللا 
  وعن عطاء أن عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة إستظل بعود على راحلته وهو حمرم فنهاه عنه ابن عمر روامها سعيد 

عمر إن اهللا ال  وعن نافع أن ابن عمر رأى رجال قد نصب على مقدمة راحلته عودا عليه ثوب وهو حمرم فقال ابن
  حيب اخليالء إن اهللا ال حيب اخليالء 

  وعنه أن ابن عمر رأى رجال قد وضع عودين على راحلته وهو حمرم يستتر هبما فانتزعتهما روامها النجاد 

وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم هلا ومل ينكر عليه هذه الفتاوى يف األوقات املتفرقة منكر مع من جيمعه 
  سم من علماء املسلمني املو

وأما ما رواه أمحد والنجاد عن احلسن أن عثمان ظلل عليه وهو حمرم وروى النجاد عن عكرمة عن ابن عباس قال 
  ال بأس بالظل للمحرم فهو حممول على صور نذكرها إن شاء اهللا 

رقة وحىت قد كره له الدهن من وأيضا فإن الرأس يفارق غريه من البدن فإنه مينع ختمريه بكل شيء حىت باخلرقة والو
مل يكرهه للبدن ملا فيه من ترجيله والبدن إمنا مينع من أن يلبسه اللباس املعتاد فلو مخره مبا شاء من غري ذلك جاز 

فعلم أن املقصود بقاء الرأس أشعث أغرب ومنعه من الترفة والتنعم بكل شيء ومعلوم أن احململ يكن الرأس ويواريه 
قد حيصل له بالعمامة وحنوه لكن الترفه بالعمامة أشد فإن من كشف رأسه يف داخل حممل وظلة مل  ويرفهه بنحو مما

  يكشف رأسه فيجب أن مينع من ذلك وهلذا 

  يفعل ذلك من شج على رأسه يكشفه هللا وال يريد أن يتواضع ولذلك مساه ابن عمر خيالء 
القول مبوجبه وسنذكر إن شاء اهللا وجهه وموضعه على  وأما حديث أم احلصني وما يف معناه فال خيتلف املذهب يف

  املذهب 



  فعلى هذا إذا كان يف حممل عليه كساء أو لبد وحنو ذلك فكشفه حبيث تنزل الشمس من عيونه 
وما ينصبه على احململ مثل أن يقيم عودا ويرفع عليه ثوبا وحنو ذلك حكمه حكم احململ مطلقا صرح بذلك ابن 

  صل به التظلل املستدام من غري كلفة فهو كاحململ وحديث ابن عمر إمنا كان يف مثل هذا عقيل وغريه ألنه حي
وقد نص أمحد على ذلك فقال يف رواية األثرم ملا ذكر حديث أم احلصني وحديث ابن عمر إذا كان يستتر بعود 

  يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا وابن عمر إمنا كرهه على الرحل 

نا يسريا من حر أو مطر وحنو ذلك من غري أن ينصبه على احململ بل يرفع له ثوبا بعود يف يده أو فأما إن تظلل زم
  يرفع ثوبه بيده أو يغطى رأسه بيده وحنو ذلك فاملنصوص عنه جواز ذلك وهو قول القاضي وابن عقيل وغريمها 

رفع ثوبا بعود يستره من حر الشمس قال أمحد يف رواية األثرم عن نافع عن ابن عمر أنه رأى حمرما على رحل قد 
  قال إضح ملن أحرمت له 

وزيد بن أيب أنيسة عن حيىي بن احلصني عن أم احلصني جدته قالت حججت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة 
ر الوداع فرأيت أسامة وبالال وأحدمها اخذ خبطاب ناقة النيب صلى اهللا عليه و سلم واالخر رافع ثوبه يستره من ح

  الشمس حىت رمى اجلمرة قال أبو عبد اهللا فأكره للمحرم أن يستظل 
وكان ابن عيينة يقول ال يستظل البتة وابن عمر إضح ملن أحرمت له وحديث بالل من حديث زيد بن أيب أنيسة 
ه عن حيىي بن احلصني عن جدته فإذا كان يستره بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا وابن عمر إمنا كره

  على الرحل وكذلك حديث ابن عمر إضح ملن أحرمت له وأهل املدينة يغلظون فيه 
  ويف رواية األثرم وذكر له هذا احلديث فقال هذا يف الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس 

  وقال يف رواية أيب داود إذا كان بطرف كسائه أرجو أن ال يكون به بأس 
  صور وقد سئل عن القبة للمحرم فقال إال أن يكون شيئا يسريا باليد أم ثوبا يلقيه على عود وقال يف رواية ابن من

  وقال يف رواية حرب وقد سئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق احململ فقال ال إال الشيء اخلفيف وكرهه جدا 
املنع وأوجب الفدية يف رواية وحكى أبو اخلطاب وغريه يف التظليل اليسري روايتان إحدامها املنع منه ألنه أطلق 

مجاعة قال جعفر بن حممد ال يستظل احملرم فإن إستظل يفتدي ألنه قد منع احملرم فاستوى قليله وكثريه كالتغطيه 
  واللبس ومن قال هذا محل حديث أم احلصني على أن 
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الثوب مل يكن فوق رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا كان عن جانبه وفرق أيضا بني ظل يكون تابعا للمستظل 
تابعا مثل ظل الشجرة ينتقل بانتقاله ويقف بوقوفه كالقبة والثوب الذي بيده أو على عود معه وبني ما ال يكون 

  والثوب املنصوب حياله وحديث أم احلصني كان من هذا القسم 
والثانية الرخصة يف اليسري حلديث أم احلصني فإن يف بعض ألفاظه واالخر رافع ثوبه على رأس رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم يستره من الشمس 
  هذا تظليل لرأسه وختمري له  وأيضا فإنه لو أحرم وعليه قميصه خلعه ومل يشقه مع أن

قال يف رواية ابن القاسم إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبة خيلعهما خلعا وال يشقهما وهؤالء يقولون إن 
خلعهما فقد غطى رأسه فعليه فدية وعجب من قوهلم وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر األعرايب أن ينزع اجلبة 

  بشقها  حديث يعلي بن أمية ومل يأمره
  وذلك ملا روى يعلي بن أمية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جاءه رجل متضمخ 

بطيب فقال يا رسول اهللا كيف ترى يف رجل أحرم يف جبة بعد ما متضخ بطيب فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
مس الرجل فجيء به فقال أما ساعة فجاءه الوحي مث سرى عنه فقال أين السائل الذي سألين عن العمرة آنفا فالت

الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات وأما اجلبة فأنزعها مث اصنع يف العمرة كما تصنع يف حجتك متفق عليه ويف 
رواية أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو باجلعرانة رواه مسلم ويف لفظ أليب داود فقال له النيب صلى اهللا 

خلعها من رأسه قال عطاء كنا قبل أن نسمع هذا احلديث فيمن أحرم وعليه قميص أو عليه و سلم إخلع جبتك ف
  جبة فليخرقها عنه فلما بلغنا هذا احلديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفيت به قبل ذلك رواه سعيد 

ليه فعلم أن فقد جوز النيب صلى اهللا عليه و سلم أن خيلعه من رأسه وإن كان فيه تظليل لرأسه ألنه تدعو احلاجة إ
  يسري التظليل ال بأس به 

  فإن قيل فقد روي عن عبد الرمحن بن عطاء عن نفر من بين سلمة قالوا 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا فشق ثوبه فقال إين واعدت هديا يشعر اليوم 
ج منه فقيل له فقال وعن جابر قال بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم جالس مع أصحابه شق قميصه حىت خر

  واعدهتم هدي اليوم فنسيت روامها أمحد 
قيل إن صح هذا احلديث فلعله كان يف الوقت الذي كان أحدهم إذا أحرم مل يدخل البيت من بابه كانوا جيتنبون 
قليلها وكثريها مث زال ذلك ويدل على ذلك توقف النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جواب السائل حىت أتاه الوحي 

  فعلم أنه سن ذلك الوقت ما أزال احلكم املاضي 
وأيضا فإنه جيوز التظليل بالسقوف واخليام وحنوها فعلم أنه مل يكره جنس التظليل وإمنا كره منه ما يفضى اليت الترفه 

  والتنعم وهذا إمنا يكون فيما يدوم ويتصل 
  هو حمرم وقد روي عن إبراهيم قال كان األسود إذا اشتد املطر استظل بكساء و

  وعن عطاء أنه كان يقول يستظل احملرم من الشمس ويستكن من الريح ومن املطر 



فعلى هذا جيوز الساعة وحنوها كما ذكر يف رواية األثرم فإن يف حديث أم احلصني أنه ظلل عليه يف حال مسريه 
ظليل أنه يف سائر األيام كان ورميه وخطبته والذي يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا استباح يسري الت

يسري ومل ينصب له على راحلته شيئا يستظل به ولو كان جائزا لفعله حلاجته إليه مث إن إستظل بثوب ميسكه بيده أو 
  بيد غريه أو وضع الثوب على عود ميسك العود بيده أو بيد غريه جاز 
و ذلك مما ال مؤنة فيه ففيه روايتان إحدامها وإن إستظل يسريا يف حممل أو بثوب موضوع على عمود على احململ وحن

يكره ذلك وهذا هو الذي ذكره يف رواية األثرم قال إذا كان يسريا بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا 
وابن عمر إمنا كرهه على الرحل وذلك ألن ما على الرحل رفاهة حمضة وهو مظنة الطول فلو شرع ذلك لشرع 

  اختاذ الظل 
ة ال بأس به وهو قول القاضي وهو ظاهر كالمه يف رواية ابن منصور إال أن يكون شيئا يسريا باليد أو ثوبا والثاني

يلقيه على عود فأما أن يظلل باحململ وحنوه حال نزوله فقال القاضي وابن عقيل ال فرق بني الراكب والنازل وإنه 
  إن طال ذلك وكثر افتدا راكبا كان أو نازال 

  مل يكثر فال فدية عليه سواء كان راكبا أم نازال وإن قل ذلك و
  وفرقوا بني ذلك وبني اخليمة والسقف بأن ذلك ال يقصد به الترفه يف 

البدن يف العادة وإمنا يقصد به مجع الرحال وفرق بني ما يقصد به الظل وغريه كما فرق بني من حيمل على رأسه 
  شيئا أو خيمره 

يف رواية حنبل ال يستظل على احململ ويستظل بالفازة يف األرض واخليمة وهو وكالم أمحد يدل على الفرق قال 
مبنزلة البيت وهذا أصح ألن ابن عمر وغريه من الصحابة كانوا ينصبون له الظل احملض يف حال النزول وألنه لو 

  دخل إىل بيت أو خيمة جملرد اإلستظالل جلاز 
  وال ينتقل بإنتقاله والفرق بينهما أن هذا الظل ليس بتابع للمحرم 

وأيضا فإنه غري متخذ للدوام فال بد معه من الضحا ويسري الظل يف املكان مثل أن جيعل فوقه ما يستر يسريا من 
  رأسه مثل الزمان 

فأما إذا إحتاج لإلستظالل من حر أو برد فذكر القاضي وابن عقيل أنه جيوز إذا كان هناك عذر من حر أو برد فإنه 
ث عثمان وابن عباس على ذلك وحديث ابن عمر على عدم العذر ومعىن ذلك عذر خياف معه من جيوز ومحل حدي

مرض أو أذى فإنه يبيح التظليل من غري فدية ألن ما كره يف االحرام جاز مع احلاجة وما أبيح يسريه جاز كثريه مع 
  احلاجة 

اله يقيه احلر والربد عن ميينه أو عن مشاله قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغريمها فله أن يستظل بثوب ينصبه حي
  أو أمامه أو وراءه ما مل يكن مظلل فوق رأسه كاهلودج والعمارية واللبسة 

وظاهر كالم أمحد أن كل مانع وصول الشمس إىل رأسه فهو تظليل سواء كان فوق رأسه أو كان من بعض جهاته 
  وحديث ابن عمر يدل عليه 
ب الفدية على روايتني منصوصتني فإن أوجب الفدية كان حمرما وإن مل يوجبها كان وحيث كره له التظليل فهل جت

مكروها كراهة تنزيه وقد قال القاضي يف اجملرد وأبو اخلطاب وغريمها ال جيوز تظليل احململ رواية واحدة ويف الفدية 
  روايتان 



ات فأما أن يكون حراما ال يوجب الفدية ومعىن ذلك أنه ليس من اجلائزات اليت يستوي طرفاها بل هو ضمن املتبوع
  فهذا ال يكون 

  إحدامها يوجب الفدية 
قال يف رواية جعفر بن حممد وبكر بن حممد عن أبيه ال يستظل احملرم فإن إستظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك مبا 

  أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم كعب بن عجرة وهذا إختيار القاضي وأصحابه 
 فدية فيه وإمنا هو مكروه فقد قال يف رواية األثرم أكره ذلك فقيل له فإن فعل يهريق دما فقال ال وأهل والثانيه ال

  املدينة يغلظون فيه وقال يف رواية الفضل الدم عندي كثري 

وقال عبد اهللا سألت أيب عن احملرم يستظل قال ال يستظل فإن إستظل أرجو أن ال يكون عليه شيء وقال أيضا سألته 
عن احملرم يظلل قال ال يعجبين أن يظلل قال أيب يستر قدر ما يرمي اجلمرة على حديث أم احلصني وقال سألته عن 

احملرم يستظل أحب إليك أم تأخذ بقول ابن عمر إضح ملن أحرمت له قال ال يستظل لقول ابن عمر إضح ملن 
أنه ال فدية فيه ويشبه أن تكون هذه الرواية هي أحرمت له فقد بني أن اإلستظالل مكروه مطلقا إال اليسري حلاجة و

املتأخرة ألن روايات ابن احلكم قدمية قال أبو بكر وهبذا أقول وهو أصح إن شاء اهللا ألن ابن عمر الذي روى عنه 
  كراهة ذلك مل يأمر الذي فعله بفدية وقد رفع الظل بيده 
  ما ال يقصد به التظلل وحنو ذلك وألنه قد ابيح نوعه يف اجلملة فجاز ما ال يدوم وجاز منه 

وحمظورات االحرام جيب إجتناهبا بكل حال كالطيب واللباس فصار يف الواجبات كالدفع من مزدلفة قبل الفجر ملا 
رخص فيه لبعض الناس من غري ضرورة علم أنه جائز يف اجلملة وأن السنة تركة خبالف الدفع من عرفة فإنه ال جيوز 

  ألحد حىت تغرب الشمس 
  مسألة اخلامس الطيب يف بدنه وثيابه 

ومجلة ذلك أن احملرم حيرم عليه ابتداء الطيب بإمجاع املسلمني وهذا من العلم العام وقد قال النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم يف احملرم الذي أوقصته ناقته ال ختمروا رأسه وال تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ويف 

  متفق عليه رواية ال حتنطوه 
وقال فيما يلبس احملرم من الثياب وال يلبس ثوبا مسه ورس وال زعفران رواه اجلماعة فإذا هنى عن املورس واملزعفر 

  مع أن رحيهما ليس بذاك فما له رائحة ذكية أوىل 
والبخور مث فأما إن تطيب قبل االحرام مبا له جرم يبقى كاملسك والذريرة والعنرب وحنوه أو مما ال يبقى كالورد 

استدامه مل حيرم ذلك عليه ومل يكره له حلديث عائشة أهنا قالت كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم بعد أيام وهو حمرم متفق عليه ويف رواية كأين أنظر إىل وبيص املسك يف مفرق رسول اهللا هللا 

  وهو حمرم رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

  وقد تقدم أهنا كانت تطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل اإلحرام 
وعن عائشة قالت كنا خنرج مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل مكة فنضمد جباهنا باملسك املطيب عند االحرام 

  وأمحد فإذا عرقت إحدانا سأل على وجهها فرياه النيب صلى اهللا عليه و سلم فال ينهانا رواه أبو داود 
ولفظ عنها أهنن كن خيرجن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم عليهن الضماد قد أضمدن قبل أن حيرمن مث يغتسلت 



وهو عليهم يعرقن ويغتسلن ال ينهاهن عنه وألن الطيب مبنزلة النكاح ألنه من دواعيه فإذا كان إمنا مينع من إبتداء 
  النكاح دون استدمته فكذلك الطيب 

الطيب إمنا يراد به االستدامة كالنكاح فإذا منع من ابتدائه مل مينع من استدامته وعكسه اللباس فإنه ال وأيضا فإن 
يراد لالستدامة وألن الطيب من جنس النظافة من حيث يقصد به قطع الرائحة الكريهة كما يقصد بالنظافة إزالة ما 

من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا منه بعد االحرام  جيمع الشعر والظفر من الوسخ مث إستحب قبل االحرام أن يأخذ
  وإن بقى أثره فكذلك أستحب له التطيب قبله وإن بقى أثره بعده 

  فإن قيل فقد روى صفوان بن أمية يعين عن يعلى أن يعلى كان 

 عليه و يقول لعمر بن اخلطاب ليتين أرى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ينزل عليه فلما كان النيب صلى اهللا
سلم باجلعرانة وعلى النيب صلى اهللا عليه و سلم ثوب قد أظل به ومعه ناس من أصحابه فيهم عمر بن اخلطاب إذ 

جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول اهللا كيف ترى يف رجل أحرم بعمرة يف جبة بعدما تضمح بطيب 
ءه الوحي فأشار عمر بيده إىل يعلى بن أمية تعال فجاءه فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم ساعة مث سكت فجا

يعلى فأدخل رأسه فإذا النيب صلى اهللا عليه و سلم حممر الوجه يغط ساعة مث سري عنه فقال له النيب صلى اهللا عليه 
و سلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات وأما اجلبة فأنزعها مث أصنع يف عمرتك ما تصنع يف حجتك متفق 

عليه لفظ مسلم ويف رواية أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو باجلعرانة قد أهل بعمرة وهو معصفر رأسه 
وحليته وعليه جبة فقال يا رسول اهللا إين أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال إنزع عنك اجلبة وأغسل عنك الصفرة 

  ويف رواية وهو متضمخ باخللوق روامها مسلم 
  أن استدامة الطيب كاستدامة اللباس وقد روى عن عمر وابنه حنو ذلك فهذا يبني 

  قيل قد أجاب أصحابنا عن هذا جبوابني أحدمها أنه أمره بغسله ألنه 

كان زعفرانا وقد هنى صلى اهللا عليه و سلم أن يتزعفر الرجل سواء كان حراما أو حالال ألن طيب الرجال ما ظهر 
  رحيه وخفي لونه 

ا كان باجلعرانة وكانت يف ذي القعدة سنة مثان عقب قسم غنائم حنني وقد حج النيب صلى اهللا عليه و الثاين أن هذ
سلم سنة عشر واستدام الطيب وإمنا يؤخذ باالخر فاالخر من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنه يكون 

  ناسخا لألول 
  فصل 

بدنه أو مل ميسه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف احملرم حيرم عليه أن يتطيب يف بدنه وثيابه سواء مس الطيب 
املوقص ال تقربوه طيبا ويف لفظ ال حتنطوه وجعله يف ظاهره تقريب له ال سيما واحلنوط هو مشروع بني األكفان 

ثوب جائزا مل فلما هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حتنيطه علم أن قصد حتنيط بدنه وثيابه ولو كان حتنيط ظاهر ال
  ينه عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم بل أمر به حتصيال لسنة احلنوط 

وأيضا فقد قال صلى اهللا عليه و سلم ال يلبس احملرم ثوبا مسه ورس أو زعفران ومل يفرق بني أن ميس ظاهره أو 
له لون أو ال لون له مثل  باطنه فعلم عموم احلكم ومشوله فال جيوز أن يطيبهما بشيء يعده الناس طيبا سواء كان

  املسك والعنرب والكافور والورس والزعفران والند وماء الورد والغالية وحنو ذلك 



وال يتبخر بشيء من البخور الذي له رائحة كالعود ألن املقصود من الطيب رائحته ال عينة فإذا عبق بالثوب رائحة 
تتعلق بالبدن والثوب وهلذا يتجنب وسواء كان الثوب البخور فهو طيبه وألن الورد ودخان العود وحنوه أجزاء 

  فوقانيا أو حتتانيا 
  قال أمحد يف رواية ابن إبراهيم ال يلبس شيئا فيه طيب 

وكذلك أيضا ال جيوز ثوب مطيب قال يف رواية ابن القاسم قد سئل عن احملرم يفترش الفراش والثوب املطيب قال 
اهللا عليه و سلم هنى أن يلبس احملرم ثوبا مسه ورس أو زعفران واالفتراش  هو مبنزلة ما يلبس وذلك ألن النيب صلى

لبس بدليل قول أنس وعندنا حصري قد أسود من طول ما لبس ألن اللبس هو االختالط واملماسة فسواء كان 
  الثوب فوقه أو كان 

أن جعل الطيب يف فراشه تقريب  هو فوق الثوب وألنه صلى اهللا عليه و سلم قال وال تقربوه طيبا يف احملرم ومعلوم
  له إليه 

وكل ما حرم لبسه حرم اجللوس من احلرير والنجاسة يف الصالة وغري ذلك إال أن يكون مما يقصد إهانته وألن جعل 
  الطيب يف الفراش أبلغ يف إستعمال الطيب من وضعه على البدن 

  ته بثيابه كمباشرته بنفسه مث إن كان الطيب يف الوجه األعلى من الفراش فهو طيب ألن مباشر
  وإن كان يف الوجه التحتاين 

وإن كان بينه وبني الطيب حائل فقال القاضي يف اجملرد إن كان صفيقا مينع املباشرة والرائحة مجيعا مل يكره ذلك 
  ل وإن كان رقيقا مينع املباشرة دون الرائحة مل حيرم عليه ألنه ال يباشره فأما الثوب الذي عليه فليس حبائ

وقال ابن عقيل إن كان احلائل مينع وصول ريح الطيب إليه زال املنع وإجياب الفدية عليه خبالف ما لو كان يف 
  الثوب الفوقاين كما قلنا يف النجاسة يف الصالة وهذا أشبه بظاهر املذهب ألن اشتمام الطيب عندنا 

  كاستعماله فإذا كان رائحة الطيب تصل إليه وجبت الفدية 
  الطيب يف حواشي الفراش وليس حتته فإن كان يشم الرائحة  وإن كان

وال فرق بني الثوب املصبوغ بالطيب واملضمخ به واملبخر به فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وال ثوبا مسه 
  ورس أو زعفران ويف لفظ وال ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران 

  وألن املصبوغ واملبخر يكون هلما ريح كاملضمخ 
ن ذهبت رائحة املصبوغ بالزعفران وحنوه وبقى لون الصبغ فقال أصحابنا إذا انقطعت رائحته ومل يبق إال لونه فال فإ

بأس به إذا علم أن الرائحة قد ذهبت وال بالتمضخ بطيب ذهبت رائحته وبقى لونه كماء الورد املنقطع واملسك 
نه قد صبغ بشراب أو سدر أو إذخر وحنو ذلك مما الذي استحال وسواء كان انقطاع الريح لتقادم عهده أو لكو

يقطع الرائحة فأما إن إنقطعت الرائحة ليبسه فإذا رش باملاء أو ترطب فاح الطيب فإنه طيب تلزم الفدية به يابسا 
  كان أو رطبا وكذلك الثوب الذي قد انقطعت رائحته 

  مينع من شم أصله هذا الذي ذكره القاضي فأما املصبوغ مباء الفواكه اليت يشم رحيها فال بأس به ألنه ال 

وذكر ابن عقيل أن املصبوغ مباء الفواكه والرياحني كماء الرحيان واللفاح والنرجس والبفنسج ال مينع منه قال 
  وحيتمل عندي أن يفرق بني ورده ومائه كما قلنا يف ماء الورد 



أبتدأ لبس املطيب فأما إن استصحب لبس الثوب  ولو نزع ثوبه الذي فيه طيب قد لبسه قبل االحرام مث أعاده فقد
  املطيب فقال أصحابنا جيوز وظاهر احلديث املنع فإن 

  فصل

وإذا مس من الطيب ما يعلق لرطوبته كالغالية واملسك املبلول وماء الورد أو لنعومته كسحيق املسك والكافور أو 
  لرطوبة يده وحنو ذلك فهو حرام وعليه الفديه 

يعلق باليد كاقطاع الكافور والعبنر واملسك غري السحيق والورد وحنو ذلك فقال أصحابنا ال فدية  وإن أمسك ما ال
عليه مبجرد ذلك إال أن يشمه ولو وضع يده عليه يعتقده يابسا ال يعلق بيده فعلق بيده منه شيء فقالوا ال فدية عليه 

ذا تطيب جاهال أو ناسيا فأما ما تعلق به من غري ألنه مل يقصد إىل إستعمال الطيب وينبغي أن خيرج هذا على ما إ
  إختياره 

  فصل وال جيوز أن يأكل ما فيه طيب

  فصل 
فأما إشتمام الطيب من غري أن يتصل ببدنه وال بثوبه إما بأن يقرب إليه حىت جيد رحيه أو يتقرب هو إىل موضعه حىت 

 رواية أمحد بن مضر القاسم يف احملرم يشم الطيب جيد رحيه فال جيوز يف ظاهر املذهب املنصوص وفيه الفدية قال يف
  عليه الكفارة 

وقال أيضا يف رواية ابن القاسم يف الرجل حيمل معه الطيب وهو حمرم كيف جيوز هذا وعطاء يقول إن تعمد مشه 
  فعليه الفدية قيل له حيمله للتجارة فقال ال يصلح إال أن يكون مما ال ريح له 

الطيب فال يقربه والرحيان ليس هو مثل الطيب وهذا ألن املقصود من التطيب وجود وقال يف رواية حرب أما 
رائحة الطيب فإذا تعمد الشم فقد أتى مبقصود احملظور بل اشتمامه للطيب أبلغ يف اإلستمتاع والترفه من محل طيب 

  ال جيد رحيه بأن يكون ميتا أو نائما أو أخشم 
  فوا يف شم احملرم الرحيان وألن الصحابة رضوان اهللا عليهم إختل

فمن جعله طيبا منعه ومن مل جيعله طيبا مل مينعه ولوال أن الشم اجملرد حيرم إمتنعت هذه املسألة ألن الرياحني ال يتطيب 
هبا فعلى هذا إن تعمد شم املسك والعنرب وحنوها من غري مس فعليه الكفارة وإن جلس عند العطارين قصدا لشم 

ة وقت ختليقها ليشم كيبها لزمته الكفارة وإن ذهب لغري إشتمام فوجد الريح من غري قصد مل طيبهم أو دخل الكعب
مينع من ذلك كما لو مسع الباطل من غري أن يقصد مساعه أو رأى احملرم من غري أن يقصد الرؤية أو مس حكيم 

  ه ال حيرم إمرأة من غري أن يقصد مسها وغري ذلك من إدراكات احلواس بدون العمد والقصد فإن
فإن علم أنه جيد ريح الطيب ومل يقصد الشم فهل له أن يقعد أو يذهب وقال ابن حامد ال فدية يف الشم وال يف 

  القعود عند العطارين أو عند الكعبة وهي تطيب ألنه ال يسمى بذلك متطيبا 
  وقال ابن عقيل الرائحة 



يقصد مشه على املنصوص سواء كان يف أعداله أو  وليس له أن يستصحب ما جيد رحيه لتجارة وال غريها وإن مل
حممله وحنو ذلك بل إن كان معه شيء من ذلك فعليه أن يستره حبيث ال جيد رحيه فإن استصحبه ووجد رحيه من 

  غري قصد فهل عليه كفارة 
  الرائحة  فأما ما ال يقصد مشه كالعود إذا مشه أو قلبه وحنو ذلك فال شيء عليه عند أصحابنا وينبغي إذا وجد

  فصل

وأما النباتات اليت هلا رائحة طيبة وال يتطيب هبا فقسمها أصحابنا قسمني أحدمها ما يقصد طعمه دون رحيه حبيث 
يزرعه الناس لغري الريح كالفواكه اليت هلا رائحة طيبة مثل األترج والتفاح والسفرجل واخلوخ والبطيخ وحنو ذلك 

  نظر فإن كالمها مقصود فهذا ال بأس بشمه وال فدية فيه وفيه 
  وكذلك ما نبت بنفسه مما له رائحة طيبه وهي أنبتة الربية مثل الشيح 

  والقيصوم واألذخر والعبوثران وحنو ذلك فهذا ال بأس بشمه فيما ذكره أصحابنا 
  والثاين ما يستنبت لذلك وهو الرحيان ففيه عن أمحد روايتان 

بن حممد احملرم يشم الرحيان ليس هو من الطيب ورخص فيه وكذلك نقل  إحدامها أنه ال بأس به قال يف رواية جعفر
  ابن منصور عنه يف احملرم يشم الرحيان وينظر يف املرآة وهذا إختيار القاضي وأصحابه 

قال ابن أيب موسى وله أن يأكل االترج والتفاح واملوز والبطيخ وما يف معىن ذلك ومل يتعرض لشمه قال وال بأس 
  مما ال يتخذ طيبا والثانية املنع منه قال يف رواية أيب طالب واألثرام ال يشم احملرم  بنبات األرض

  الرحيان كرهه ابن عمر ليس هو من الة احملرم وعلى هذه الرواية هو حرام فيه الفدية عند كثري من أصحابنا 
  تدى قال ابن أيب موسى ال يشم الرحيان يف إحدى الروايتني ألنه من الطيب وإن فعل اف

قال القاضي وحيتمل أن يكون املذهب رواية واحدة ال كفارة عليه ويكون قوله ليس من الة احملرم على طريق 
الكراهة وقد نص أمحد على أنه مكروه يف رواية حرب قال قلت ألمحد فاحملرم يشم الرحيان قال يتوقاه أحب إىل 

طيب قلت فيشرب دواء قال ال بأس إذا مل يكن فيه قلت فالطيب قال أما الطيب فال يقربه والرحيان ليس مثل ال
  طيب 

وذلك ألنه ذو رائحة طيبة يتخذ هلا فحرم مشه كاملسك وغريه بل أوىل ألن املسك وحنوه يتطيب به جبعله يف البدن 
يد على والثوب وأما هذا فإمنا منفعته مشه مع انفصاله إذ ال يعلق بالبدن والثوب وفيه من االستمتاع والترفه ما قد يز

شم الزعفران والورس وألن الورس والزعفران من مجلة النباتات وإن تطيب هبا وقد جعلها النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم طيبا فأحلقت سائر النباتات به 

وقد روى الشافعي عن جابر أنه سئل أيشم احملرم الرحيان والدهن والطيب فقال ال وروى األثرم عن عمر أنه كان 
  ان للمحرم يكره شم الرحي

ووجه األوىل أنه ال يتطيب به فعال فلم يكره مشه كالفاكهة والنبات الربي وذلك ألنه لو كان نفس إشتمام الريح 
مكروها مل يفرق بني ما ينبته اهللا أو ينبته اآلدميون وال بني ما يقصد به الريح والطعم أو يقصد به الريح فقط فعلى 

كالورد والبنفسج والنيلوفر واليامسني واخلريى وهو املنثور وما ال يتخذ منه  هذا ال فرق بني ما يتخذ منه الطيب



الطيب كالرحيان الفارسي وهو األخضر والنمام والربم والنرجس واملروزجنوس هذه طريقة ابن حامد والقاضي يف 
  خالفه وأصحابه مثل الشريف وأيب اخلطاب وابن عقيل وغريهم لعموم كالم أمحد 

   اجملرد وغريه ما يتخذه منه مما يستنبت للطيب وقال القاضي يف

كالورد والبنفسخ واليامسني فإنه يتخذ منه الزئبق واخلريي وهو املنثور والنيلوفر فهو طيب كالورس والزعفران 
  والكافور والعنرب فإنه يقال هو مثر شجري فإذا شم الورد أو دهنه أو ما خالطه وكان ظاهرا فيه ففيه الفدية 

يستنبت للطيب وال يتخذ منه الطيب كالرحيان الفارسي والنرجس واملرزجنوس ففيه الروايتان املتقدم ذكرمها  وأما ما
وذلك ألنه إذا اختذ منه الطيب فهو ذو رائحة طيبة يتطيب فيكون طيبا كغريه ألن كونه نباتا ال خيرجه عن أن يكون 

  طيبا بدليل الورس والزعفران 
قال هذا ال يتطيب بنفسه وإمنا يتطيب مبا يؤخذ منه خبالف الزعفران وحنوه وال يلزم من ومن قال بالطريقة األوىل 

  كون فرعه طيبا أن يكون هو طيبا 
  فصل 

فأما الثياب املصبوغة بغري طيب فال يكره منها يف االحرام إال ما يكره يف احلل لكن املستحب يف اإلحرام لبس 
بس احملرم الثوب املصبوغ ما مل ميسه ورس وال زعفران وإن كان غري ذلك البياض قال يف رواية حنبل ال بأس أن يل

فال بأس وال بأس أن تلبس احملرمة احللي واملعصفر وقال يف رواية الفضل بن زياد ال بأس أن تلبس املرأة احللي 
  واملعصفر من الثياب وال تلبس ما مسه ورس وال زعفران 

  صفر وال تلبس ما فيه الورس وقال يف رواية صاحل وتلبس املرأة املع

  والزعفران وقال حرب قلت ألمحد احملرم يلبس الثوب املصبوغ قال إذا كان شهرة فال يعجبين 
وقد أطلق كثري من أصحابنا أن للمحرم أن يلبس املعصفر يريدون به املرأة كما ذكره أمحد خصوه بالذكر ألجل 

  ون باملرأة على املنصوص وهو أجود عبارة اخلالف ليبنوا أن االحرام ال مينع منه وقيده آخر
قال ابن أيب موسى وللمرأة أن تلبس احللي واملعصفر واملخيط من الثياب وال تلبس القفازين وال ثوبا مسه ورس وال 

  زعفران وال طيب 
  فأما الرجل فإنه يكره له املعصفر يف اإلحرام واإلحالل كما نص عليه أمحد يف غري موضع وقد تقدم هذا 

قد زعم بعض أصحابنا أنه ال يكره للرجال وال للنساء ومحل حديث علي على اخلصوص به وهذا هو الذي ذكره و
القاضي يف خالفه يف هذا املوضع وطائفة معه وهو خالف املنصوص وخالف ما ذكره يف غري هذا املوضع وهو غلط 

  على املذهب وذلك ألن يف حديث ابن عمر أنه مسع النيب 

ه و سلم ينهى النساء يف إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب صلى اهللا علي
ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف رواه أبو 

  داود وتكلم على هذه الزيادة 
على ابن عمر فقد فهم من كالم النيب صلى اهللا عليه و  فإن كانت مرفوعة فقد ثبتت هبا احلجة وإن كانت موقوفة

سلم إباحة ما سوى املورس واملزعفر وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سئل عما يلبس احملرم من الثياب 
فذكر األصناف اخلمسة وذكر من املصبوغ ما مسه ورس أو زعفران حصر احملرم ألن املباح ال ينحصر فعلم أن ما 



  ذلك مباح سوى 
وعن كثري بن جهمان قال كان على ابن عمر ثوبني مصبوغني فقال له رجل يا أبا عبد الرمحن تنهى الناس عن 

  الثياب املصبغة وتلسبها قال وحيك إمنا هو مبدر رواه سعيد 
وروى أمحد يف مسائل حنبل بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد قالت كن أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  رمن يف املعصفرات حي
  وعن القاسم بن حممد أنه رأى عائشة تلبس الثياب املعصفرة وهي 

  حمرمه رواه الليث عن حيىي بن سعيد عن القاسم 
  وعن عطاء قال رأيت على عائشة أم املؤمنني درعا موردا وهي حمرمة 

  وعن القاسم قال كانت عائشة تلبس املعصفر وهي حمرمة 
عن عائشة أهنا سئلت ما تلبس احملرمة فقالت من خزها وقزها وحريرها وعصفرها رواهن وعن عبدة بن أيب لبابة 

  سعيد 
  وعن عروة أن أمساء إبنة أيب بكر كانت تلبس الثياب املصبغة املشبعات بالعصفر ليس فيها زعفران وهي حمرمة 

ينكر ذلك عبد اهللا رواه أبو وعن نافع قال كن نساء ابن عمر وبناته يلبسن احللي واملعصفرات وهن حمرمات ال 
  بكر 

وألن املعصفر ليس بطيب ألنه إمنا يقصد به لونه ال رحيه ألن رائحته غري مستلذة وألنه ليس طيبا إذا إنفرد فال 
  يكون طيبا إذا صبغ به وعكسه الزعفران والورس 

  وألنه صبغ من األصباع ال يقصد رحيه فلم يكره كالكحلي وغريه من األصباع 
ج من مل يكرهه للرجال ما روى الشعيب قال أحرم عقيل بن أيب طالب يف موردين فقال له عمر خالفت وقد احت

  الناس فقال علي لعمر دعنا منك فإنه ليس ألحد أن يعلمنا بالسنة فقال له عمر صدقت 
 وهو حمرم وعن أيب جعفر حممد بن علي أبصر عمر بن اخلطاب على عبد اهللا ابن جعفر ثوبني مضرجني يعين موردين

  فقال ما هذا فقال 

  علي ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة 
وعن أيب هريرة أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه خرج حاجا ومعه علي رجاء حممد بن جعفر وقد كان دخل بأهله 
 يف تلك الليلة فلحقهم بلل فجاء وعليه معصفرة فلما رآه عثمان انتهره وأقف به وقال أما علمت أن رسول اهللا

  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املعصفر فقال له علي إنه مل ينهه وال إياك إمنا هناين النجاد 
وعن أيب الزبري قال كنت مع ابن عمر فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران وهو حمرم فقال يف هذين علي بأس قال 

  فيهما طيب قال ال قال ال بأس 
  الثوب املعصفر طيب فال  وعن أيب الزبري عن جابر قال إذا مل يكن يف

  بأس به للمحرم أن يلبسه روامها النجاد 
وهذا حيمل على غري املشبع حبيث يكون رقيق احلمرة فإن املكروه منه املشبع وإال فقد تقدمت سنة رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم يف هني الرجال عن املعصفر وهي تقضي على كل احد 



ن اخلطاب رأى على طلحة بن عبيد اهللا ثوبا مصبوغا وهو حمرم فقال عمر ما هذا فإن قيل فقد روى أسلم أن عمر ب
الثوب املصبوغ يا طلحة قال طلحة يا أمري املؤمنني إمنا هو مدر فقال عمر رضي اهللا عنه إنكم أيها الرهط أئمة 

س الثياب املصبغة يف يقتدي بكم الناس ولو أن رجال جاهال رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد اهللا كان يلب
اإلحرام فال تلبسوا أيها الرهط شيئا من الثياب املصبغة رواه مالك وغريه ويف رواية لسعيد إنه أبصر على طلحة 

ثوبني مصبوغني مبشق وهو حمرم ويف رواية للنجاد إنكم أئمة ينظر إليكم فعليكم هبذا البياض ويراكم الرجل فيقول 
  رأيت على 

صلى اهللا عليه و سلم ثوبني مصبوغني فقد محله بعض أصحابنا على أنه خاف اقتداء اجلاهل رجل من أصحاب النيب 
  به يف لبس املصبوغات مطلقا من غري فرق بني املطيب وغريه فعلى هذا يكره 

وقد أطلق أمحد لبس املصبوغ يف رواية وكرهه يف رواية إذا كان شهره وهذا حيتمل أن يشتهر فيقتدي به اجلاهل أو 
  د إليه األبصار خصوصا يف االحرام فإن عامه الناس عليهم البياض فعلى هذا يكره ما كان زينة إذا ظهر متت

وعلى ذلك حيمل ما روى األسود عن عائشة قالت تلبس احملرمة ما شأت إال الربقع واملتورد بالعصفر رواه سعيد 
  بإسناد صحيح 

لزعفران واملشبعة بالعصفر للرجال والنساء إال أن يكون ثوبا وعن إبراهيم عنها أهنا قالت يكره الثوب املصبوغ با
  غسيال رواه النجاد 

  فهذا حممول على ما إذا ظهرت 
فأما احللي واحلرير وحنو ذلك فال بأس به للمحرمة نص عليه كما تقدم وعنه ما يدل على الكراهة قال يف رواية 

  حممد بن حرب اجلرجرائي 

  ليس مبنزلة طيب ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم  وقد سئل عن اخلضاب للمحرم قال
فقد أخذ بقول عطاء واملنقول عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الزينة كلها احللي وغريه رواه سعيد عن ابن جريج 

عنه وروى عنه أيضا أنه كان يكره للمحرمه الثوب املصبوغ باملعصفر أو بثوب مسه زعفران أو شيء من الطيب 
  اه سعيد أيضا رو

  فصل

وأما الزينة يف البدن مثل الكحل واخلضاب وحنومها فقال أمحد يف رواية العباس بن حممد ويكتحل باألمثد احملرم ما مل 
  يرد به الزينة قلت الرجال والنساء قال نعم 

رب وقد سئل عن وقال يف رواية اسحق بن منصور وال تكحل املرأة بالسواد اال بالذرور وقال يف رواية حممد بن ح
  اخلضاب للمحرم فقال ليس مبنزلة الطيب ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم 

  وقال يف رواية امليموين احلناء مثل الزينة ومن يرخص يف الرحيان يرخص فيه 

الرحيان وقال يف رواية حنبل وسئل عن احملرم خيضب رجله باحلناء إذا تشققت فقال احلناء من الزينة ومن يرخص يف 
  يرخص يف احلناء 

  قال أصحابنا تكره الزينة للمحرم ومتنع احملرمة من الزينة وال فدية يف الزينة 



وحيتمل كالم أمحد أنه ال يكره الزينة ألنه رخص يف احللي ومل جيزم بالكراهة وإمنا نقله عن عطاء ألن الزينة من 
ت من النكاح منعت من الطيب والزينة واحملرمة تشبهها دواعي النكاح فكرة للمحرم كالطيب وألن املعتدة ملا منع

  يف املنع من عقد النكاح فكذلك يف توابعه من الزينة والطيب 
خبالف الصائمة واملعتكفة فإهنا ال متنع من عقد النكاح وإمنا متنع من الوطء وألن زمان اإلحرام يطول كزمان العدة 

إليه يف وقت النهي خبالف ما قصر زمانه قد يستغىن بوقت احلل عن فالداعي إىل النكاح يف املدة الطويلة وسيلة 
  وقت احلظر 

وقال ابن أيب موسى على احملرم أن جيتنب النساء والطيب والكحل املطيب والدواء الذي فيه طيب رطبا كان أو 
ق يف الكحل الساذج يابسا مث قال فيما للمرأة وما متنع منه وليس هلا أن تكتحل مبا فيه طيب وما ال طيب فيه ففر

بني الرجل واملرأة لكن املعتدة أشد من حيث متنع من اخلروج من منزهلا فكانت أشد من احملرمة وال فدية يف الزينة 
  ألن املتزين ال 

يستمتع بذلك وإمنا يستمتع به غريه منه فأشبه ما لو طيب احملرم امليت فإنه ال فدية عليه بذلك فأما الكحل إذا كان 
فإنه ال جيوز إال لضرورة فيكتحل به ويفتدي وإن مل يكن فيه طيب ومل يكن فيه زينة فال بأس به وإن كان فيه طيب 

فيه زينة مثل الكحل األسود وحنوه كره له ذلك إذا قصد به االكتحال للزينة ال للمنفعة والتداوي وال فدية فيه عند 
  أصحابنا 

ن خياف الرمد أو يكون أرمد أو حنو ذلك ومل يقم غريه مقامه جاز وإن قصد به املنفعة وكانت به ضرورة إليه مثل أ
  قال عبد اهللا مسعت أيب يقول ويغسل احملرم ثيابه ويدخل احلمام ويتداوى باألكحال كلها ما مل يكن كحل فيه طيب 

د ألنه قال وأما إن قام غريه مقامه أو مل يكن ضرورة ولكن فيه منفعة جاز على ما ذكره يف رواية العباس بن حمم
يكتحل احملرم باألمثد ما مل يرد به الزينة الرجال والنساء وكذلك على رواية عبد اهللا جوز له التداوي بكل كحل ال 

  طيب فيه ومل يفصل بني أن يقوم غريه مقامه أو ال يقوم 
ن مل يقصد به الزينة إذا وأما على رواية ابن منصور ال تكتحل املرأة بالسواد إال بالذرور فيكره إذا كان فيه زينة وإ

  مل تدع إليه الضرورة وقد خص املرأة 

  بالذكر وذلك ملا روى نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد اهللا بن معمر إشتكى عينه وهو حمرم 
فأراد إن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصرب وحدثه عن عثمان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ويف رواية فأرسل إليه أن أضمدمها بالصرب فإن عثمان حدث عن رسول اهللا يف الرجل إذا إشتكى  أنه كان يفعله
  عينيه وهو حمرم ضمدمها بالصرب رواه مسلم 

فقد رخص له بالتضميد بالصرب مع الشكاة فعلم أنه ال يكتحل مبا فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة وإن مل 
  يقصد التزين 

  حل احملرمة بكل كحل إال كحال فيه كيب أو سواد فإنه زينه وعن عطاء قال تكت

  وعن جماهد قال ال تكتحل احملرمة باألمثد قيل له ليس فيه طيب قال ال فإنه زينة 
  وعن ابراهيم قال ال بأس أن تكتحل احملرمة بالكحل األمحر والذرور 

  وعن سعيد بن املسيب قال يكتحل احملرم بالصرب رواهن أمحد 



  ول ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأقطر الصرب يف عينيه وهو حمرم ووجه األ
  وعنه قال يكتحل احملرم بأي كحل شاء ما مل يكن كحل فيه طيب روامها أمحد 

ويف رواية أنه كان إذا رمد وهو حمرم أقطر يف عينيه الصرب إقطارا وأنه قال يكتحل احملرم بأي كحل إذا رمد ما مل 
  ن غري رمد رواه الشافعي يكتحل بطيب وم

فأما الطيب فال جيوز إال لضرورة وعليه حيمل ما روى أمحد عن ابن عباس أنه اكتحل بكحل فيه طيب وهو حمرم 
  وعليه الفدية 

وأما اخلضاب بغري احلناء مثل الوشم والسواد والنيل وحنو ذلك مما ليس بطيب فهو زينة حمضة وإن كان من الطيب 
  س وحنو ذلك مل جيز مثل الزعفران والور

وأما باحلناء فقد نص أمحد على أنه ليس بطيب ولكنه زينة وقال أيضا هو مثل الزينة وعلى هذا أصحابنا قالوا ألنه 
إمنا يقصد لونه دون رائحته فأشبه الومشة وحنوها وشبهوه بالعصفر وبالفواكه يف أن املقصود به غري الرائحة من طعم 

  أو لون 
يف الرحيان يرخص يف احلناء دليل على أنه عنده مبنزلة الرحيان يف كونه نباتا له رائحة طيبة  وقول أمحد من يرخص

  وال يتخذ للتطيب فعلى هذا إذا منعنا من الرحيان منعنا من احلناء 
ويتوجه أن ال يكره حبال ألن أمحد قال من رخص يف الرحيان رخص فيه ومل يقل من منع من الرحيان ألنه أوىل 

من الرحيان إذ الرحيان يقصد مشه واحلناء ال يقصد مشه فال يلزم من كراهة الرحيان كراهته كما مل يكره  بالرخصة
  املعصفر فإذا كان زينة كره لغري حاجة كما ذكره يف رواية ابن أيب حرب وعلى ذلك أصحابنا 

إحدى الروايتني ال كراهة  وحيتمل قوله الرخصة مطلقا ألنه قال ومن يرخص يف الرحيان يرخص فيه والرحيان على
  فيه وألنه إمنا نقل الكراهة عن عطاء 

فأما حلاجة فال يكره كما قال يف روايه حنبل وعلى ذلك حيمل ما روى عن عكرمة أن عائشة وأزواج النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم كن خيتضنب وهن حرم رواه بن املنذر 

دهتا افتدت كما لو لبست القفازين وكذلك كل خرقة قال أصحابنا وإذا إختضبت ولفت على يديها لفائف وش
تلفها على يديها وتشدها ألن شدها جيعلها مبنزلة القفازين يف كونه شيئا مصنوعا لليد وكذلك الرجل وإن لفتها من 

غري شد مل تفتد ألنه مبنزلة ما لو وضعت يدها يف كمها وكالعمامة اليت يلقها الرجل على بطنه فإن غرزت طرف 
  فة يف لفة حتتها اللفا

وأما النظر يف املرآة فقال أمحد ينظر احملرم يف املرآة وال يصلح شيئا قال أصحابنا ينظر يف املرآة وال يصلح شعثا وال 
  يزيل غبارا ولفظ بعضهم ينظر إال للزينة ملا روى أمحد عن عكرمة عن ابن عباس قال ال بأس أن ينظر احملرم يف املرآة 

  ابن عمر ينظر يف املرآة وهو حمرم وعن نافع قال رأيت 
  وعن كثري بن عباس ومتام بن عباس وكريب موىل ابن عباس أهنم كانوا ينظرون يف املراة وهم حمرمون 

وعن احلسن وابن سريين وعطاء وطاوس وعكرمة أنه ال بأس بذلك إال أن عطاء قال ال بأس أن ينظر احملرم يف املرآة 
  فال ليميط هبا األذى فأما الزينة 



  وروى مالك عن ابن عمر أنه نظر يف املرآة من شكوى كان بعينيه وهو حمرم 
  وإمنا قلنا ال يزيل شعثا وال ينفض غبارا ألن احملرم األشعث األغرب 

  فصل 
وأما النظافة فاللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه وأن يبدل ثياب اإلحرام ويبيعها وإن كان يف ذلك إزالة وسخة 

قمل الذي كان بثيابه وإن أفضى إغتساله إىل قتل القمل الذي برأسه حىت له أن يدخل احلمام ما مل يفض وإزالة ال
  ذلك إىل قطع شعر 

  قال أمحد يف رواية عبد اهللا ويغسل احملرم ثيابه ويدخل احلمام ويتداوى باألكحال كلها ما مل يكن كحل فيه طيب 
  س عليه كفارة وال بأس أن يغسل احملرم رأسه وثوبه وقال يف رواية حنبل احملرم يدخل احلمام ولي

  وقال حرب قلت ألمحد يبيع احملرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غريه قال نعم ال بأس به 
  وقال عبد اهللا أيضا سألت أيب عن احملرم يدخل احلمام فقال نعم وال ميد بيده الشعر مدا شديدا قليل قليل 

مل يقطع شعرا وال بأس بالكساء إذا أصابه الربد وال يتفلى احملرم وال يقتل القمل وحيك وال بأس باحلجامة للمحرم ما 
  رأسه وجسده حكا رفيقا وال يقتل قملة وال يقطع شعرة وال يدهنه 

  وقال يف رواية حممد بن أيب حرب وسئل عن احملرم يغسل بدنه 

ن عبد اهللا بن عباس واملسور بن خمرمة أهنما إختلفا باحمللب فكرهه وكره االشنان وذلك ملا روى عبد اهللا بن حنني ع
باالبواء فقال عبد اهللا ابن عباس يغسل احملرم رأسه وقال املسور بن خمرمة ال يغسل احملرم رأسه فأرسلين عبد اهللا إىل 
ا أيب أيوب األنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بني القرنني وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذ
فقلت أنا عبد اهللا بن حنني أرسلين إليك عبد اهللا بن عباس أسألك كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يغسل رأسه وهو حمرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه 

حىت بدا يل رأسه مث قال النسان يصب فصب على رأسه مث حرك رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر مث قال هكذا رأيته 
صلى اهللا عليه و سلم يفعل متفق عليه لفظ مسلم ويف لفظ له فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه مجيعا على مجيع رأسه 

  فأقبل هبما وأدبر فقال املسور البن عباس ال أماريك أبدا 
 قال وعن يعلى بن عطاء قال قال عمر بن اخلطاب أصب املاء على رأسي وأنا حمرم فقلت أنت أعلم يا أمري املؤمنني

  صب فإنه ال يزيده إال شعثا صب بسم اهللا 
  وعن حممد بن علي بن أيب طالب أنه كان يقول للمحرم أغسل رأسك فهو أشعث لك 

وعن ابن عمر أنه سئل عن احملرم يغتسل فقال لقد إبتردت يعين إغتسلت منذ أحرمت سبع مرات ويف رواية أخرى 
  لقد إبتردت منذ أحرمت أربع عشرة مرة 

  اهد أن ابن عمر كان ال يرى بأسا أن يغتسل احملرم أو يغسل ثيابه وعن جم
وعن ابن عباس قال رمبا قال يل عمر بن اخلطاب وحنن باجلحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا ويف رواية رمبا رامست 

  عمر بن اخلطاب باجلحفة وحنن حمرمون 
  يصنع اهللا بأوساخنا  وعن عكرمة قال دخل ابن عباس محام اجلحفة وهو حمرم وقال ما

  وعن ابن عباس أنه كان ال يرى بأسا أن يشم احملرم الرحيان وينظر يف املرآة ويدخل احلمام 



وعن عطاء بن السائب عن إبراهيم كانوا يستحبون إذا أرادوا أن حيرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشوارهبم وأن 
لوا مكة هنارا وأن خيرجوا منها ليال فلقيت سعيد بن يستحدوا مث يلبسوا أحسن ثياهبم وكانوا يستحبون أن يدخ

  جبري 

فذكرت له قول إبراهيم قال قلت له أطرح ثيايب اليت فيها تفثي وقملي قال نعم أبعد اهللا القمل رواهن سعيد يف 
  سننه 

  فإن قيل هذا فيه إزالة الوسخ والغبار وقتل القمل وقطع الشعر وختمري الرأس يف املاء 
   الرأس فإنه ليس املقصود التغطية وإمنا املقصود االغتسال فصار كما لو محل على رأسه شيئا قيل أما ختمري

  وأما قطع الشعر فإمنا جيوز له من ذلك ما ال يقطع شعرا 
  وأما إزالة الوسخ وقتل القمل فسنتكلم عليه 

ريكا رفيقا كما فعل أبو أيوب وهذا يقتضي أنه يكره تعمد إزالة الوسخ وكذلك قتل القمل فعلى هذا حيرك رأسه حت
ورواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم سواء كان عليه جنابة أو مل يكن وهو معىن قول أيب عبد اهللا وال مير بيده على 
الشعر مرا شديدا يعين أن اخلفيف مثل أن يكون ببطون أصابعه وحنو ذلك ال بأس به وذلك خشية أن يقتل قمله أو 

  عرا يزيل وسخا أو يقطع ش
وقال يف رواية املروذي ال يغسل رأسه باخلطمى ولكن يصب على رأسه املاء صبا وال يدلكه فمنعه من الدلك مطلقا 

  وكذلك 
  وقال القاضي وابن عقيل وغريمها من أصحابنا إن مل يكن عليه جنابة 

مله ويديه ويزايل شعره صب املاء على رأسه صبا ومل حيكة بيده وإن كان عليه جنابة إستحب أن يغسله ببطون أنا
مزايلة رفيقة ويشرب املاء إىل أصول شعره وال حيركه بأظافريه ويتوقى أن يقتل منه شيئا فإن حركه حتريكا خفيفا أو 

شديدا فخرج يف يديه منه شعر فاالحتياط أن يفديه وال جيب ذلك عليه حىت يتيقن أنه قطعه وكذلك شعر اللحية 
  ليه حىت يتيقن أنه قطعه فاإلحتياط أن يفديه وال جيب ع

قالوا فأما بدنه فيدلكه دلكا شديدا إن شاء فقد جوزوا له دلك البدن شديدا وإن كان فيه إزالة الوسخ خبالف شعر 
  الرأس فإنه خياف أن يقطع الشعر 

   وإذا كان الغسل واجبا فإنه ال بد أن يوصل املاء إىل أصول الشعر خبالف املباح فإنه ال حاجة به إىل ذلك
والصواب أن الغسل املستحب للمحرم مثل دخول مكة والوقوف بعرفة وحنو ذلك يستحب فيه ذلك ما املباح فإن 

  ذلك جائز فيه كما نص عليه وكالم يقتضي كراهته أو أو أن تركه أفضل والصواب املنصوص 
  د إزالة الوسخ وأما دلك البدن باملاء فإن كراهته لالشنان واحمللب يف البدن دليل على أنه كره تعم

وقال يف رواية عبد اهللا حيك رأسه وجسده حكا رفيقا ألن احلك الشديد إن صادف شعرا قطعه وإن صادف قمال 
  قتله وإن صادف بشرة جرحها وإن كان مع املاء أو الغرف أزال الوسخ 

  وعلى قول القاضي وابن عقيل حيك بدنه حكا شديدا إن شاء ألن 

مبكروه عندهم وصرح القاضي بأن ما يزيل الوسخ من املاء واالشنان وحنو ذلك ال فدية اإلدماء وإزالة الوسخ ليس 
  فيه وجعله أصال ملسألة السدر واخلطمى 



  وأما غسل الرأس باخلطمى والسدر فاملنصوص عنه يف رواية صاحل إذا غسل رأسه باخلطمى إفتدى 
  رأسه املاء صبا وال يدلكه  وقال يف رواية املروذي وال يغسل رأسه باخلطمى ولكن يصب على

  وقال يف رواية ابن أيب حرب وسئل عن احملرم يغسل بدنه باحمللب فكرهه وكره األشنان 
وذكر القاضي وغريه رواية أخرى أنه ال فدية عليه بذلك وأخذها من قوله يف رواية حنبل ال بأس أن يغسل احملرم 

  رأسه وثوبه 
أيب داود حديث ابن عباس أن رجال وقصت به ناقته وهو حمرم فيه مخس  فأطلق الغسل ومن كونه قد قال يف رواية

  سنن كفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسه وال متسوه طيبا وأغسلوه مباء وسدر أي يف الغسالت كلها 
وكذلك ذكر يف غري موضع تغسيل امليت احملرم مباء وسدر مع أن حكم االحرام باق عليه بعد املوت فعلم أنه ليس 

  عا منه يف احلياة ممنو

والدليل على ذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احملرم الذي وقصته دابته إغسلوه مباء وسدر مع أنه قال ال 
  ختمروا رأسه وال تقربوه طيبا وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فعلم الفرق بني الطيب والسدر 

ا فيه من قطع الشعر وإزالة الشعث ونص أيضا على أن وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر واخلطمى مكروه مل
احملرم ال يغسل كما يغسل احلالل بل يصب عليه املاء صبا فعلم أن الدعك واملعك ال جيوز للمحرم وفرق بني غسل 

  احملرم وغسل احلالل 
وألنه غالبا يقطع  والرواية األوىل أصرح عنه ألن احملرم هو األشعث األغرب والسدر واخلطمى يزيل الشعث والغبار

  الشعر ويقتل الدود 
وأما احملرم امليت فقد روي عن أمحد أنه مبنزلة احلي فقال يف رواية حنبل وقيل له يغسل قال يصب عليه املاء قال ال 

  يغسل كما يغسل احلالل 
املاء قال يغسل وقال أبو احلارث سألت أبا عبد اهللا عن احملرم إذا مات يغسل كما يغسل احلالل أو يغسل بالسدر و

باملاء والسدر حدثنا ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إغسلوه مباء وسدر وال ختمروا رأسه وال متسوه طيبا 
قلت فإذا غسل يدلك رأسه بالسدر قال ما أدري كذا جاء اخلرب يغسل مباء وسدر قيل له فتذهب إىل أن خيمر 

  وجهه ويكشف رأسه قال 

  ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو أصح من غريه نعم على ما جاء عن 
قال أبو عبد اله وكان عطاء يقول خيمر رأسه ويغسل رأسه بالسدر وقد روى عطاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أنه خيمر رأسه وهو حمرم مرسل وحديث ابن عباس أصح 
فما ترى قال أهاب أن أقول يغسل بالسدر وأحب  وقال ابن جريج أنا أقول يغسل بالسدر وال خيمر رأسه قلت

  العافية منها قلت فيجزؤه أن يصب على رأسه املاء فقط قال جيزؤه إن شاء اهللا 
قال أبو عبد اهللا الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يغسل مباء وسدر وال خيمر رأسه 

  وال ميس طيبا 
السدر وقد ذكر أصحابنا رواية أنه ال يغسل رأسه بالسدر كاحلي ومحلوا حديث ابن فقد توقف يف دلك رأسه ب

  عباس على أن املقصود غسل بدنه بالسدر وأن السدر يذر يف املاء 
  والصواب الفرق بينهما 



 قال اخلالل ما رواه أبو احلارث يف غسله فيه توقف وجنب غري أنه قد روى ما روى حنبل أنه ال يدلك رأسه ويصب
  عليه املاء صبا ويكون فيه السدر وبني عنه حنبل أنه يصب املاء وال يغسل كما يغسل احلالل وعلى هذا إستقر قوله 
ووجه الفرق بني احلي وامليت أن امليت حمتاج إىل الطهارة والنظافة فإن هذا آخر عهده بالدنيا وليس حال ينتظر فيها 

ملن مل جيد االزار والنعلني يف لبس السراويل واخلفني إذا كان ذلك إزالة تفثه فجاز أن يرخص له يف ذلك كما رخص 
  مما تدعو إليه احلاجة فكذلك موتى احملرمني هبم حاجة عامة 

  إىل إزالة الوسخ والشعث فرخص هلم يف ذلك وإمنا منع أمحد من قوة الدلك خشية تقطيع الشعر 
إذا فرغ من غسله طيبه غريه ألن احملرم ال ميس طيبا فيجعله قال ابو احلارث قلت ألمحد احملرم يغسل امليت قال نعم ف

  رجل حالل 

  فصل

قال أمحد يف رواية عبد اهللا وال يتفلى احملرم وال يقتل القمل وحيك رأسه وجسده حكا رفيقا وال يقتل قمله وال يقطع 
  شعرا ويغتسل إن شاء ويصب على رأسه وال يرجل شعره وال يدهنه وال يتداوى مبا يأكل 

وكذلك قال يف رواية املروذي ال يتفلى احملرم وال يقتل القمل وحيك رأسه وجسده حكا رفيقا وال يقتل قملة وال 
  يقطع شعرا ويغتسل إن شاء ويصب على رأسه وال يرجل شعره وال يدهن وال ينظر يف املرآة وال يصلح شيئا 

كان ظاهرا على البدن والثوب فألقاه وحيكه ألن فأما التفلي فهو إستخراج القمل من بني الشعر والثياب فأما إن 
  حكه يذهب أذى القمل من غري قتل له 

فأما اإلدهان فإن كان بدهن فيه طيب مثل دهن البنفسج والورد وحنو ذلك فحكمه حكم الطيب ال جيوز إال 
  رأسه بغري لضرورة وعليه الفدية وإن كان غري مطيب مثل الشريج والزيت فقال أبو بكر قال أمحد إن دهن 

طيب كرهته وال فدية فإن مكروهات االحرام عند احلاجة تصري غري مكروه وال فدية فيها خبالف حمظوراته فإهنا إذا 
  أبيحت ال بد فيها من فدية 

قال يف رواية عبد اهللا ال يرجل شعره وال يدهنه وكذلك قال يف رواية املروذي ال يرجل شعره وال يدهنه وكذلك 
  يدهن مبا فيه طيب وما ال طيب فيه قال اخلرقي ال 

  وقال ويتداوى مبا يأكل وهو يأكل الزيت والشريج وحنومها فعلم أنه جيوز أن يتداوى به من غري فدية وال كراهة 
وقال يف رواية أيب داود الزيت الذي يؤكل ال يدهن به احملرم رأسه فذكرت له حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا 

  يت غري مقتت فسمعته يقول احملرم األشعث األغرب عليه و سلم أدهن بز
وقال يف رواية األثرم وقد سئل عن احملرم يدهن بالزيت والشريج قال نعم يدهن به إذا إحتاج إليه ويتداوى احملرم مبا 

  يأكل 
الفدية  فرخص فيه بشرط احلاجة فعلم أنه مكروه بدوهنا وأنه ليس مبحرم إذ لو كان حمرما بدون احلاجة لوجبت فيه

  مع احلاجة كالطيب 

فعلى هذا إن إحتاج إىل األدهان مثل أن يكون برجله شقوق أو بيديه وحنو ذلك جاز بغري كراهة وال فدية ألنه جيوز 
أن يأكله ولو كان مبنزلة الطيب ملا جاز أكله وإن كانت احلاجة يف رأسه مثل أن ينشق رأسه وحنو ذلك جاز أيضا 



  وعموم كالمه يف رواية أيب داود يقتضي املنع من دهن رأسه به بكل حال على عموم كالمه ومقتضاه 
وإن مل تكن به حاجة فقد نص على منع دهن رأسه يف رواية اجلماعة يف معىن الرأس وأما دهن بشرته فعلى روايتني 

اج إليه ومل يفصل إحدامها يكره أيضا ألنه قال يف رواية املروذي ال يدهن وقال يف رواية األثرم يدهن به إذا إحت
  وهذا قول 

  والثانية أن املنع خمتص بالرأس ألنه قال يف رواية عبد اهللا ال يرجل شعره وال يدهنه 
وقال يف رواية أيب داود الزيت الذي يؤكل ال يدهن به احملرم رأسه وكذلك نقل أبو بكر عنه إن دهن رأسه بغري 

يزيل شعثه ويرجله ويرفهه خبالف دهن البشرة فإنه يوجب طيب كرهته وال فدية وهذا قول وذلك ألن دهن الشعر 
  لصوق الغبار هبا 

  وأما طريقة القاضي وأصحابه فذكروا يف األدهان مطلقا روايتني سواء كان 

  يف الرأس أو يف البدن إحدامها اجلواز يف إستعماله من غري فدية وهو إختياره وإختيار أصحابه 
قالوا وهو إختيار اخلرقي قال القاضي وقد حيتمل أن يكون منع منه على طريق والثانية املنع منه وعليه الفدية 

  الكراهة من غري الفدية 
فأما الدهن بالسمن والشحم وزيت البزر وحنو ذلك من األدهان فهو مبنزلة الزيت والشريج هذا هو املعروف يف 

هو من الزيت والشريج ألجل أهنما أصل املذهب وكالم أمحد يعمه وذكر القاضي يف بعض املواضع أن املنع إمنا 
  األدهان 

فأما دهن البان فذكره أبو اخلطاب من األدهان غري املطيبة والذي يدل على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى 
  نافع قال كان ابن عمر إذا أراد 

ب فإذا إستوت به راحلته اخلروج إىل مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة مث يأيت مسجد ذي احلليفة فيصلي مث يرك
  قائمة أحرم مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل رواه البخاري 

  وعن مسلم البطني قال كان حسني بن علي إذا أراد أن حيرم ادهن بالزيت وكان أصحابه يدهنون بالطيب 
د أن حيرم ومل حيرم مدهون الرأس فأمره وعن إبراهيم بن سعد قال رأى عثمان بن عفان رجال بذي احلليفة وهو يري

  أن يغسل رأسه بالطني روامها سعيد 
  وعن علي أنه كان إذا أراد أن حيرم ادهن من دبة زيت 

فادهاهنم قبل االحرام دليل على أنه غري مشروع بعده وقد أخرب ابن عمر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و 
  ا أخربت عائشة أنه كان تطيب حلرمه قبل أن حيرم سلم كان إذا أراد أن حيرم ادهن كم

  وإمنا إختلفوا يف إستبقائه فلما إستبقاه ابن عمر وهو ممن ال يرى إستبقاء الطيب علم أنه ليس مثله 

وأما للحاجة فروي عن مرة بن خالد الشيباين قال مررنا بأيب ذر الربذة وحنن حمرمون يف حج أو عمرة وقد تشققت 
  هنوا أيديكم أيدينا فقال إد

  وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول يتداوى احملرم مبا يأكل 
  وعن جماهد قال أصاب واقد بن عبد اهللا بن سامل يف الطريق متوجها إىل مكة فكواه ابن عمر 



  وعن األسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبري وعطاء وطاوس الرخصة يف التداوي باألدهان اليت تؤكل يف االحرام 
  عن القاسم بن حممد أنه سئل عن إمرأة تشتكي رأسها وهي حمرمة فقال يصب على رأسها زيتانيا رواهن سعيد و

وعن عبد اهللا بن عمر أنه صدع بذات اجليش وهو حمرم فقالوا أال ندهنك بالسمن قال ال قالوا أليس تأكله قال 
  ليس أكله كالدهان به رواه سعيد 
ما كان وحشيا مباحا فأما صيد البحر واألهلي وما حرم أكله فال شيء فيه إال ما  مسألة السادس قتل صيد الرب وهو

  كان متولدا من مأكول وغريه 
ومجلة ذلك أن احليوانات بالنسبة إىل احملرم قسمان أحدمها ما يباح له ذبح مجيعه بال شبهة وال كراهة وهو احليوان 

  األنسى من االبل والبقر والغنم 

حليوان البحري ألن األصل حل مجيع احليوانات إال ما حرم اهللا يف كتابه وإمنا حرم صيد الرب والدجاج والبط وا
خاصة قال تعاىل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم ويف قوله أحل 

بيان أن صيد البحر حالل لنا حملني لكم صيد البحر وطعامه مطلقا مث أردفه بقوله وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم 
كنا أو حمرمني ال سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله يأيها الذين أمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد إىل قوله ال تقتلوا 

الصيد وأنتم حرم إىل اخر األية مث قال أحل لكم صيد البحر وطعامه فكان هذا مبينا ومفسرا ملا أطلقه يف قوله 
 بشيء من الصيد ويف قوله ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله غري حملى الصيد وأنتم حرم وهذا مما أمجع ليبولنكم اهللا

  عليه 

قال ابن أيب موسى والدجاج األهلي ليس بصيد قوال واحدا ويف الدجاج السندي روايتان إحدامها أنه صيد فإن 
  أصابه حمرم فعليه اجلزاء 

  اء فيه والرواية األخرى ليس بصيد وال جز
القسم الثاين صيد الرب فهذا حيرم عليه يف اجلملة لقوله تعاىل أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم غري حملى 

الصيد وأنتم حرم إن اهللا حيكم ما يريد فإمنا أباح هلم هبيمة األنعام يف حال كوهنم غري مستحلى الصيد يف إحرامهم 
وقال تعاىل يأيها الذين امنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم وقال سبحانه وإذا حللتم فأصطادوا 

ورماحكم ليعلم اهللا من خيافه بالغيب فمن إعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يأيها الذين امنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم 
أحل لكم صيد البحر وطعامه حرم ومن قتله منكم متعمدا إىل قوله ومن عاد فينتقم اهللا منه واهللا عزيز ذو إنتقام 

  متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما واتقوا اهللا الذي إليه حتشرون 
والصيد الذي يضمن باجلزاء ثالث صفات أحدها أن يكون أصله متوحشا سواء إستأنس أو مل يستأنس وسواء كان 

  مباحا أو مملوكا 

  الثاين أن يكون بريا وهو ما 
ن يكون مباحا أكله فإذا كان مباحا فإنه يضمن بغري خالف كالظباء واألوعال والنعام وحنو ذلك وكذلك الثالث أ

ما تولد من مأكول وغري مأكول كالعيسار وهو ولد الذيبة من الضبعان والسمع وهو ولد الضبع من الذيب وما 
  تولد بني وحشي وأهلي 

  قتله وما يف معناه فأما ما ال يؤكل فقسمان أحدمها يؤذي فاملأمور ب



والثاين غري مؤذي فاملباح قتله ال كفارة فيه وأما غري املؤذي فقال أبو بكر كلما قتل من الصيد مما ال يؤكل حلمه فال 
جزاء فيه يف أحد قويل أمحد ويف اآلخر يفدي الثعلب والسنور وما أشبه ذلك وقال ما يفدي احملرم من الدواب 

  والسباع 
  رد واألمر على ما حكاه أبو بكر وقال ابن قال القاضي يف اجمل

عقيل ما ال يؤكل حلمه وال يؤذي ففيه روايتان إحدامها ال ضمان فيه قال يف رواية حنبل إمنا جعلت الكفارة يف 
  الصيد احمللل أكله فأما السبع فال أرى فيه كفارة 

قال وكل ما يؤدى إذا أصابه احملرم فإنه  ويف موضع اخر سألت أبا عبد اهللا عن أكل الضبع فقال يؤكل ال بأس بأكله
يؤكل حلمه وقال يف موضع اخر وفيها حكومة إذا أصاهبا احملرم قيل له هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أكل كل 

ذي ناب من السباع قال أبو عبد اهللا هذه خارجة منه وقد حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم فيها وجعلها صيدا 
  اء إذا أصابه احملرم فكلما ودى وحكم فيه أكل حلمه وأمر فيه باجلز

  وكذلك قال يف غري موضع حمتجا على إباحتها بأهنا صيد يعىن أن كل ما كان صيدا فهو مباح 
  وعن أيب احلارث أنه سأله عن حلوم احلمر الوحشية فقال هو صيد وقد جعل جزاؤه بدنه يعىن أنه مباح 

  ى والقاضي وأكثر أصحابنا لكن ذكر ابن أيب موسى يف الضفدع حكومة وهذا إختيار أيب بكر وابن أيب موس
  فعلى طريقته يفرق بني ما هنى عن قتله كالضفدع والنملة والنحلة واهلدهد 

  والصرد وما مل ينه عن قتله وهذا إختيار القاضي وأصحابه وصرحوا بأنه ال جزاء يف الثعلب إذا قلنا ال يؤكل حلمه 
يف اجلزاء على الرواية اليت يقول يؤكل لكن مل خيتلف نص أمحد وقول قدماء أصحابه أن  ومحل القاضي نص أمحد

  الثعلب يؤدى بكل حال 
والثانية فيه الكفارة قال يف رواية ابن القاسم وسندي يف الثعلب اجلزاء قال أبو بكر اخلالل أكثر مذهبه وإن كان 

  يؤدي فإنه عنده سبع ال يؤكل حلمه 
  ية امليموين الثعلب يؤدي لتعظيم احلرمة وال يلبسه ألنه سبع وقال أمحد يف روا

  وقال يف رواية بكر بن حممد وقد سئل عن حمرم قتل ثعلبا قال عليه اجلزاء هو صيد ولكنه ال يؤكل 
وقال عبد اهللا سألت أيب قلت ما ترى يف أكل الثعلب قال ال يعجبين ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن كل 

السباع ال أعلم أحدا رخص فيه إال عطاء فإنه قال ال بأس جبلوده يصلي فيها ألهنا تؤدي يعين يف احملرم إذا  ناب من
  أصابه عليه اجلزاء 

  وقال مسعت أيب يقول كان عطاء يقول كل شيء فيه جزاء يرخص فيه فنص على أنه يؤدي مع أنه سبع 
   وقال ابن منصور يف السنور األهلي وغري األهلي حكومة

مع أن األهلي ال يؤكل بغري خالف والوحش فيه روايتان وقال يف رواية أيب احلارث يف الثعلب شاة ويف األرنب شاة 
ويف الريبوع جفرة وكذلك الوبر فيها اجلزاء مع أنه قد اختلفت الرواية عنه يف اباحة الوبر والريبوع وحكى عنه 

وجه وذكر القاضي يف بعض كتبه وغريه أن املسألة رواية واحدة اخلالف يف األرانب أيضا وأم حبني فيها اجلزاء يف 
  أنه ال جزاء إال يف املأكول ومحل نصوصه يف الثعلب وحنوه على 



  القول بأكله ونصه يف السنور األهلي على االستحباب 
  ل وغريه وهذه الطريقة غلط فإنه قد نص على وجوب اجلزاء يف الثعلب مع حكمه بأنه سبع حمرم وأختار ذلك اخلال

فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل احلظر واالباحة وإن قلنا هو حرام قوال واحدا كالصرد واهلدهد 
واخلطاف والثعلب والريبوع واجلفرة كما يضمن السمع والعسيار كما قلنا يف اجملوس ملا تعارض فيهم سنة أهل 

  وحرمت دماؤهم باجلزية كأهل الكتاب  الكتاب وسنة املشركني حرم طعامهم ونساؤهم كاملشركني
فكذلك هذه الدواب اليت تشبه السباع وحنوها من احملرمات وتشبه البهائم املباحة حيرم على احملرم قتلها ويديها 

  كاملأكول وال يؤكل حلمها كالسباع 

  وعلى طريقة أيب بكر وغريه فجميع الدواب احملرمة إذا مل تؤد روايتان كالنسور األهلي 
  ه األول أن اهللا سبحانه قال وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما بعد قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه فوج

فلما أباح صيد البحر مطلقا وحرم صيد الرب ما دمنا حمرمني علم أن الصيد احملرم باالحرام هو ما أبيح يف االحالل 
رميه باالحرام فعلم أن صيد الرب مباح بعد االحالل كما ألنه علق حترميه باالحرام وما هو حمرم يف نفسه ال يعلق حت

  نصه يف قوله وإذا حللتم فاصطادوا وكذلك قوله غري حملى الصيد وأنتم حرم فإنه يقتضي إبانة إحالله وحنن حالل 
وعن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمار قال سألت جابر بن عبد اهللا الضبع آكلها قال نعم قلت أصيد هي قال 

  نعم قال مسعت ذاك من نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم رواه 

فلوال أن الصيد عندهم هو الذي يؤكل مل يسأل أصيد هي أم ال ولوال أن الصيد نوع من الوحشي مل خيرب النيب 
عليه و سلم به صلى اهللا عليه و سلم عنها أهنا صيد ولو كان كوهنا صيدا باللغة أو بالعرف ملا أخرب النيب صلى اهللا 

فإنه إمنا بعث لتعليم الشرع فلما أخرب أهنا صيد علم أن كون البهيمة صيدا حكم شرعي وما ذاك إال أنه هو الذي 
  حيل أكله ووجه الثاين 

وقد روي عنه يف الضفدع روايتان إحدامها ال شيء فيه قال يف رواية ابن منصور ال أعرف يف الضفدع حكومة ومن 
  ة وقد هنى عن قتله وهذا قياس الرواية األوىل عنه أين يكون فيه حكوم

والثانية فيه اجلزاء قال يف رواية عبد اهللا هشيم ثنا حجاج عن عطاء قال ما كان يعيش يف الرب والبحر فأصابه احملرم 
  فعليه جزاؤه حنو السلحفاة والشرطان والضفادع 

  موسى  وظاهرة أنه أخذ بذلك وكذلك ذكره أبو بكر وهذا قول ابن أيب
  فعلى هذا كل ما يضمن فإن قتله حرام بال تردد وهو من الكبائر ألن أصحابنا قالوا يفسق بفعله عمدا 

وما ال يضمن قال أمحد يف رواية حنبل يقتل احملرم الكلب العقور والذئب والسبع وكلما عدا من السباع وال كفارة 
  عليه ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب وال كفارة 

  إن قتل شيئا من هذه من غري أن يعدو عليه فال كفارة عليه وال ينبغي له ف
ويف لفظ يقتل احملرم احلدأ والغراب األبقع والزنبور واحلية والعقرب والفأرة والذئب والسبع والكلب ويقتل القرد 

  حلدأ ألن النيب وكلما عدا عليه من السباع وال كفارة عليه ويقتل النسر والعقاب وال كفارة عليه شبيه با

صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتلها حمرما وغري حمرم وهو خيطف وال كفارة عليه وإمنا جعلت الكفارة واجلزاء يف الصيد 
  احمللل أكله وهذا سبع فال كفارة وال بأس أن يقتل الذر 



  وقال يف رواية أيب احلارث يقتل السبع عدا عليه أو مل يعد 
القمل ويقتل احملرم النملة إذا عضته وال يقتل النحلة فإن اذته قتلها وقد هنى رسول اهللا وقال يف رواية مهنا يقتل 

  صلى اهللا عليه و سلم عن قتل الذر والصرد والصرد طري 
  وقال يف رواية ابن منصور يقرد احملرم بعريه 

ور وكل سبع عدا عليك أو وقال يف رواية عبد اهللا واملروذي يقتل احملرم الغراب واحلدأة والعقرب والكلب العق
  عقرك وال كفارة عليك 

ومجلة هذا أن ما آذى الناس أو آذى أمواهلم فإن قتله مباح سواء كان قد وجد منه األذى كالسبع الذي قد عدا 
على احملرم أو ال يؤمن أذاه مثل احلية والعقرب والفأرة والكلب العقور فإن هذه الدواب وحنوها تدخل بني الناس 

 يشعرون ويعم بلواهم هبا فأذاهم هبا غري مأمون قال أصحابنا قتلها مستحب وهذا إمجاع وذلك ملا روى من حيث ال
  ابن عمر قال 

حدثتين إحدى نسوة النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يقتل احملرم الفأرة والعقرب 
  واحلدأة والكلب العقور والغراب 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مخس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم الغراب واحلدأة عن عائشة أن رسو
  والعقرب والفأرة والكلب العقور ويف لفظ يف احلل واحلرم متفق عليه 

  ويف لفظ ملسلم والغراب األبقع 
  ألبقع والكلب العقور ويف رواية للنسائي وابن ماجة مخس يقتلهن احملرم احلية والفأرة واحلدأة والغراب ا

ويف رواية قالت حفصة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس من الدواب ال حرج على من قتلهن الغراب 
  والفأرة واحلدأة والعقرب والكلب العقور متفق عليه 

 عليه و سلم ويف رواية ملسلم أنه سأله رجل ما يقتل من الدواب وهو حمرم فقال حدثتين إحدى نسوة النيب صلى اهللا
  أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب واحلدأة والغراب واحلية قال ويف الصالة أيضا 

ويف رواية ملسلم قالت حفصة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس من الدواب كلها فواسق ال حرج على من 
  قتلهن وذكره 

قال مخس من الدواب ليس على احملرم يف قتلهن جناح الغراب واحلدأة  وعن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم
  والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه اجلماعة إال الترمذي 

  ويف رواية ملسلم وغريه ال جناح على من قتلهن يف احلرم واالحرام 
وال يقتلن يف احلرم الفأرة وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مخس كلهن فاسقة يقتلهن احملرم 

  والعقرب واحلية والكلب العقور والغراب رواه أمحد 

وعن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مخس قتلهن حالل يف احلرم احلية والعقرب واحلدأة والفأرة 
  والكلب العقور 

قال احلية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب وعن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عما يقتل احملرم 
وال يقتله والكلب العقور واحلدأة والسبع العادي رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن 



  وذكره أمحد يف رواية الفضل بن زياد 
  جهن على الناس فذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يؤذي الناس يف أنفسهم وأمواهلم ومساهن فواسق خلرو

ومل يكن قوله مخس على سبيل احلصر ألن يف أحد احلديثني ذكر احلية ويف االخر ذكر العقرب ويف اخر ذكرها 
وذكر السبع العادي فعلم أنه قصد بيان ما متس احلاجة إليه كثريا وهو هذه الدواب وعلل ذلك بفسوقها ألن تعليق 

نه االشتقاق علة للحكم فحيث ما وجدت دابة فاسقة وهي اليت تضر احلكم باالسم املشتق املناسب يقتضي أن ما م
  الناس وتؤذيهم جاز قتلها 

وقوله يف حديث أيب سعيد يرمي الغراب وال يقتله إما أن يكون منسوخا حبديث ابن عمر وابن عباس وأيب هريرة 
   وقتله جائزا وعائشة ألن الرخصة بعد النهي لئال يلزم التغيري مرتني أو يكون رمية هو األوىل

فأما ما هو مضر يف اجلملة لكن ليس من شأنه أن يبتديء الناس باألذى يف مساكنهم ومواضعهم وإمنا إذا اجتمع 
بالناس يف موضع واحد أو أتاه الناس اذاهم مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري مثل األسد 

اهني والباشق فهذا كالقسم األول واملشهور عند أصحابنا والنمر والذئب والدب والفهد والبازي والصقر والش
  املتأخرين مثل القاضي ومن بعده 

وقد نص يف رواية أيب احلارث على أنه يقتل السبع عدا عليه أو مل يعد وكذلك ذكر أبو بكر وغريه قالوا ألن اهللا إمنا 
و سلم أباح قتل السبع العادي والعادي  حرم قتل الصيد والصيد إسم للمباح كما تقدم ألن النيب صلى اهللا عليه

صفة للسبع سواء وجد منه العدوان أو مل يوجد كما قال الكلب العقور وكما يقال السيف قاطع واخلبز مشبع 
واملاء مرو ألنه لو مل يكن كذلك مل يكن فرق بني السبع وبني الصيد فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله قالوا وألن 

عليه و سلم ذكر من كل جنس أدناه ضررا لينبه بإباحة قتله على إباحة ما هو أعلى منه ضررا فنص النيب صلى اهللا 
  على الفأرة تنبيها على ما هو أكرب منها من 

احلشرات وذكر الغراب تنبيها به على ما هو أكرب منه من اجلوارح وذكر الكلب العقور وهو أدىن السباع تنبيها به 
  على سائر السباع 

وفحوى اخلطاب تنبيهه الذي هو مفهوم املوافقة أقوى من دليلة الذي هو مفهوم املخالفة ورمبا قالوا الكلب  قالوا
العقور إسم جلميع السباع ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف دعائه على عتبة بن أيب هلب اللهم سلط عليه كلبا 

  من كالبك فأكله السبع 

ل إذا عدا عليه بالفعل فإذا مل يعد فال ينبغي قتله ألنه قال يف رواية حنبل فإن قتل شيئا وعنه رواية أخرى أنه إمنا يقت
  من هذه من غري أن تعدو عليه فال كفارة عليه وال ينبغي له 

  وقال أيضا يقتل ما عدا عليه من السباع وال كفارة عليه 
ا يقتضي أنه ال يقتله إذا مل يعدو ولو أراد أبو عبد فخص قتله مبا إذا عدا عليه أو مبا إذا عدا يف الرواية األخرى وهذ

اهللا أن العدوان صفة الزمة للسبع مل يقل كلما عدا من السباع فإن مجيع السباع عادية مبعىن أهنا تفترس ولذلك حرم 
ن يعدوا أكلها فعلم أنه أراد عدوانا تنشئه وتفعله فال تقصد يف مواضعها ومساكنها فتقتل إال أن يقصد ما من شأنه أ

على بين ادم كاألسد فيقتل الذي من شأنه أن يعدو دون أوالدها الصغار ودون ما ال يعدو على الناس وهذا مذهب 



  مالك فينظر وهو قول أيب بكر ألنه قال يقتل السبع مطلقا ول اهلم 
  وقال يف رواية عبد اهللا ويقتل احلية والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو عقرك 

ص على أن املقتول من السباع هو الذي يعدو على احملرم ويريد عقره وهذه الرواية أصح إن شاء اهللا وهي إختيار فن
  لوجوه 

أحدها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو أراد هبذا احلديث اإلذن يف قتل كل ما ال يؤكل لقال يقتل كل ما ال يؤكل 
الطري فإنه صلى اهللا عليه و سلم كان قد أويت جوامع الكلم أال ويقتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من 

  تراه ملا أراد النهي عنها قال كل ذي ناب من السباع حرام ومل يعدد أنواعا منها 
  الثاين أنه سئل عما يقتل احملرم من الدواب 

يف موضعه أما من ال خيرج  الثالث أنه علل احلكم بأهنن فواسق والفاسق هو الذي خيرج على غريه إبتداء بأن يقصده
  حىت يقصد يف موضعه فليس بفاسق 

  الرابع أنه خص الكلب العقور ولو قصد ما ال يؤكل أو ما هو سبع يف 

  اجلملة مل خيص العقور من غريه فإن الكلب سبع من السباع وأكله حرام 
يث ال ميكنهم االحتراز منه يف اخلامس أنه ذكر من الدواب والطري ما يأيت الناس يف مواضعهم ويعم بلواهم به حب

الغالب إال بقتله مثل احلديا والغراب واحلية والعقرب ومعلوم أن هذا وصف مناسب للحكم فال جيوز إهداره عن 
  االعتبار وإثبات احلكم بدونه إال بنص آخر 

به السبع الذي  السادس أنه قال والسبع العادي وال جيوز أن يكون العدوان صفة الزمة بل جيب أن يكون املراد
يعتدي أو السبع إذا إعتدى وحنو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس فيأتيهم يف أماكنهم وحنو ذلك 
كما يقال الرجل الظامل كما قال الكلب العقور فكان ذلك نوعا خاصا من الكالب فلذلك هذا جيب أن يكون نوعا 

  خاصا من السباع لوجوه 
املراد به العدوان الذي يف طباع السباع وهو كونه يفترس غريه من احليوان لكانت مجيع السباع أحدها أنه لو كان 

عادية هبذا االعتبار فتبقى الصفه ضائعه وهذا وان كان قد يأيت للتوكيد يف بعض املواضع لكن األصل فيه التقييد ال 
  هلما فعلم أنه أراد صفة ختص بعض السباع سيما وهو مل يذكر ذلك يف احلية والعقرب مع أن العدوان صفة الزمة 

الثاين أن األصل يف الصفات أن تكون لتمييز املوصوف مما شاركه يف االسم وتقييد احلكم هبا وقد جتيء لبيان حال 
املوصوف وإظهاره وإيضاحه لكن هذا خالف لألصل وإمنا يكون إذا كان يف إظهار الصفة فائدة من مدح أو ذم أو 

خفي أو غري ذلك وهنا قال العادي فيجب أن يكون العادي تقييدا للسبع أو إخراجا للسبع الذي تنبيه على شيء 
  ليس 

  بعادي إذ إرادة عدوان الزم خمالف لألصل مث ذلك العدوان الطبيعي معلوم بنفس قوله سبع فال فائدة يف ذكره 
عه جيوز أن يكون مرادا وجيوز أن ال الثالث أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم قطعا والعدوان الذي هو طب

  يكون مرادا فال يثبت بالشك 
السابع أن كثريا من الدواب قد هنى عن قتلها يف االحالل مثل الضفدع والنملة والنحلة واهلدهد والصرد فكيف 

  يكون يف االحرام وقد قال يف الفواسق يقتلن يف احلل واحلرم 



الكالب لوال أهنا أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود هبيم الثامن أنه صلى اهللا عليه و سلم قال يف 
  متفق عليه 

وهذا يقتضي أن كوهنا أمة وصف مينع من إستيعاهبا بالقتل لتبقي هذه األمة تعبد اهللا وتسبحه نعم خص منها ما يضر 
  بين ادم ويشق عليهم االحتراز منه 

  يبقى ما ميكنهم االحتراز منه على العموم ألن رعاية جانبهم أوىل من رعاية جانبه و
  فعلى هذا قتله حرام أو مكروه وبكل حال ال جزاء فيه نص عليه 

  وإذا مل يقتل هذا فغريه ممن ال يؤكل حلمه وال يف طبعه األذى أوىل أن ال يقتل 
والسبع والذئب قال ابن أيب موسى للمحرم أن يقتل احلية والعقرب والفأرة والكلب العقور واألسود البهيم 

واحلدأة والغراب األبقع والزنبور والقرد والنسر والعقاب إذا وثب عليه والبق والبعوض واحللم والقردان وكلما 
  عدا عليه واذاه وال فدية عليه 

فأما على الرواية األوىل فقال أبو اخلطاب يباح قتل كل ما فيه مضرة كاحلية والعقرب ومسى ما تقدم ذكره وقال 
  ث والبق والبعوض والقراد والوزغ وسائر احلشرات والذباب ويقتل النمل إذا اذاه والربغو

  وقال القاضي وابن عقيل احليوانات اليت ال تؤكل ثالثة أقسام قسم يضر 

  وال ينفع كاألسد والذئب واجلرجس والبق والربغوث والبعوض والعلق والقراد فهذا يستحب قتله 
الفهد وسائر اجلوارح من الطري واملخلب الذي ليس مبعلم فقتله جائز ال يكره وال الثاين ما يضر وينفع كالبازي و

  يستحب 
الثالث ما ال يضر وال ينفع كاخلنافس واجلعالن وبنات وردان والرخم والذباب والنحل والنمل إذا مل يلسعه يكره 

  قتله وال حيرم 
وذكره القاضي يف القسم الثالث وهو ما ال يضر وال وأما الذباب فذكره ابن عقيل يف القسم وهو ما يضر وال ينفع 
  ينفع وقد تقدم الكالم على القسم األول وذكرنا الروايتني فيه 

وأما القسم الثاين والثالث فاملنصوص عنه املنع من قتله كما تقدم ما مل يضر قد أدخلوا فيه الكلب واملذهب أن قتله 
  حرام 

عقيل من املؤذي وذكره القاضي فيما ال يؤذي وهذا على قولنا ال جيوز  وأما الذباب فقد ذكره أبو اخلطاب وابن
  أكله فأما إذا قلنا جيوز أكله فينبغي أن يضمن 

وأما الذر فقد روى عنه ال بأس أن يقتله وقال يف الرواية األخرى قد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قتل 
  الذر 

القملة وال يقتل النملة يف حل وال حرم وال يقتل الضفدع وهذه املنهيات عن وقال ابن أيب موسى ويكره له أن يقتل 
  قتلها مثل الصرد والنحلة والنملة 

مرد هل هو منع تنزيه أو حترمي قال ابن أيب موسى وال يقتل النمل يف حل وال حرم وال الضفدع وظاهر كالم أمحد 
لنملة فقال إذا اذته قتلها فقيل له أليس قد هنى النيب صلى اهللا التحرمي قال يف رواية مهنا وقد سأله عن قتل النحلة وا

  عليه و سلم عن قتل النحلة قال نعم قد هنى عن قتل النحل والصرد وهو طري 



وقال يف رواية عبد اهللا وأيب احلارث يف الضفادع ال تؤكل وال تقتل هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قتل 
  الضفدع 

القاسم وقال له يا أبا عبد اهللا الضفدع ال اليؤكل فغضب وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى وقال يف رواية ابن 
  عن أن جيعل يف الدواء من يأكله فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء وأنه حمرم 

ن ذلك حبيث له فأما إذا عضته النحلة أو النملة أو تعلق القراد ببعريه وحنو ذلك فإنه يقتله وإن أمكن دفع أدناه بدو
  أن يقتل النملة بعد أن تقرصه 

  فصل 
وما حرم قتله فإنه حيرم قصد قتله مبباشرة أو تسبب وحيرم عليه متلكه بإصطياد أو إبتياع أو اهتاب وسائر أنواع 

التملكات مثل كونه عوضا يف صداق أو خلع أو صلح عن قصاص أو غري ذلك ألن اهللا قال ليبلونكم اهللا بشيء 
تناله أيديكم ورماحكم فإن قبضه بعقد البيع فتلف يف يده ضمنه باجلزاء وضمن القيمة ملالكه خبالف ما  من الصيد

  قبضة بعقد اهلبة ومىت رده على البائع والواهب زال الضمان 
  فأما ملكة باالرث ففيه وجهان 

يفعل حىت تلف يف يده فعليه  وإذا اصطاده ومل يرسله حىت حل فعليه إرساله ألنه مل ميلكه بذلك االصطياد فإن مل
  ضمانه وإن ذحبه بعد التحلل فهو ميتة نص عليه يف رواية ابن القاسم وسندي وهو قول ابن أيب موسى والقاضي 

وقال أبو اخلطاب وابن عقيل يباح أكله وعليه ضمانه ألنه ذبيحة حالل أكثر ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه 
  قيمته 

  ق اهللا واألول أجود ألنه ممنوع حل
وإذا أحرم ويف ملكه صيد ليست يده احلسية عليه بأن يكون يف مصرة غائبا عنه فملكه باق عليه وال يلزمه إرساله 
وإن كانت يده املشاهدة احلسية عليه بأن يكون مربوطا معه حال االحرام أو هو يف قفصه أو يف يده فإنه جيب عليه 

  إزالة يده عنه يف ظاهر املذهب 
ة ابن القاسم وسندي يف رجل أحرم ويف يده صيد يرسله فإن كان يف منزله ليس عليه وقد كان عبد اهللا قال يف رواي

بن احلارث حيرم ويف بيته النعام فإن مل يفعل فأزال يده إنسان فال شيء عليه ألنه قد فعل ما جيب عليه فأشبه ما لو 
  أزال يده عن املكاتب 

  حابنا وأما ملكه فال يزول عنه فيما ذكره أص
  فإن مل يرسله حىت حل مل جيب عليه إرساله خبالف ما اصطاده يف 

  االحرام ذكره أصحابنا ألن ما حرم إستدامته من احملظورات ال جيب إزالته إذا إستدامه يف احلالل كاللباس والطيب 
لف يف يده أو ذحبه وقال ابن أيب موسى لو إصطاد حمرم صيدا فأمسكه حىت حل من إحرامه لزمه إرساله واجبا فإن ت
  بعد االحالل فعليه جزاؤه وال حيل له أكله وكذلك لو أحرم ويف يد اململوك صيده لزمه إرساله 

وظاهره الفرق فإن أراد يبيع الصيد أو يهبه فقال القاضي يف خالفه ال يصح ذلك ألن يف ذلك تصرف فيه ألنه 
  عاجز شرعا عن نقل امللك فيه 

  فعلى هذا هل له أن يعريه 



وقال القاضي يف اجملرد وابن عقيل وغريمها من أصحابنا جيوز أن يبيعه ويهبه ألنه إخراج له عن ملكه فأشبه إزالة يده 
عنه وألن إزالة امللك أقوى من إزالة اليد وهلذا نقول يف العبد الكافر إذا أسلم عند سيده الكافر فإنه ممنوع من إقرار 

ه هذا إذا مل تكن يده املشاهدة عليه فأما إن كانت اليد احلسية عليه مل يصح بيعه يده عليه وله أن يبيعه ملسلم ويهبه ل
  وال هبته ألنه مأمور يف احلال برفع يده عنه 

  ! وذكر ابن عقيل يف موضع اخر أن له أن يعتربه من حالل ألنه إخراج له عن يده وهذا يالئم حاله فعلى هذا 
شتري أو لعيب يف الثمن أو خليار شرط وحنو ذلك مل يكن له ذلك فيما وإذا باعه مث أراد فسخ البيع إلفالس امل

ذكره أصحابنا ألنه إبتداء مبلك إال أن نقول إن امللك ال ينتقل إىل املشتري فيكون مثل الرجعة للزوجة فيما ذكره 
  بعض أصحابنا وغريه أطلق املنع 

  يب أو خيار وحنو ذلك فله ذلك قاله ابن عقيل فأما إن كان املشتري حالال وأراد رده على البائع احملرم بع
  فإذا صار يف يد البائع لزمه إطالقه ألجل إحرامه ويتخرج إذا قلنا ال يورث 

وإن كان املشتري حمرما فأراد رده على بائع حمرم أو حالل بعيب أو خيار وحنو ذلك فهو كإبتداء بيعه على ما تقدم 
دة عليه مل جيز وإال جاز على ما ذكره القاضي وابن عقيل وعلى قول فيما ذكره ابن عقيل فإن كانت يد املشاه

  ! القاضي يف خالفه ال جيوز مطلقا وعلى قول 
  ومن هذا الباب لو أراد الواهب أن يسترجعه مل يكن له ذلك وإذا طلق 

  إمرأته وهو حمرم والصداق صيد مل مينع من طالقها لكن هل يدخل نصف الصداق يف ملكه 

  فصل

بح احملرم صيدا فهو حرام كما لو ذحبه كافر غري الكتايب وهو مبنزلة امليتة وتسمية الفقهاء املتأخرون ميتة مبعىن وإذا ذ
أن حكمه حكم امليتة إذ حقيقة امليتة ما مات حتف أنفه قال يف رواية حنبل إذا ذبح احملرم مل يأكله حالل وال حرام 

  هو مبنزلة امليتة 
 حمرم ذبح صيدا هو ميتة ألن اهللا تعاىل قال ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم فسماه قتال فكلما ويف لفظ حلنبل وإبراهيم يف

  إصطاده احملرم أو ذحبه فإمنا هو قتل قتله 
  ويف لفظ ال إذا ذبح احملرم الصيد مل يأكله أحد ألن اهللا مساه قتال فال يعجبنا ألحد أن يأكله 

ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل  وذلك مل إحتج به أمحد من قول اهللا سبحانه
  من النعم فسمى اهللا سبحانه رمى 

  الصيد بالسهم وحنو ذلك قتال ومل يسميه تذكية 
  وذلك يقتضي كونه حراما من وجوه 

وعن قتل  أحدها أن كل حيوان هنى الشرع عن قتله فإنه حرام كما هنى عن قتل الضفدع وعن اهلدهد والصرد
  اآلدمى ألن النهي عن قتله يقتضي شرفه وكرامته وذلك يوجب حرمته 

الثاين أنه مسى جرحه قتال والقتل إذا أطلق يف لسان الشرع فإنه يقتضي الفعل املزهق للروح الذي ال يكون ذكاة 
غري ذلك من ذكر قتل شرعية كما قال تعاىل وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن يقتل مؤمنا متعمدا إىل 



اآلدمى وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ينزل ابن مرمي حكما عدال وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير 
  وقال مخس من الدواب يقتلن يف احلل وال جناح على من قتلهم وقال إقتلوا األبتر وذو 

عن قتل احليوان لغري مأكله وقال من قتل عصفورا  الطفيتني وأمر بقتل األسودين يف الصالة احلية والعقرب وهنى
  بغري حقه فإنه يعج إىل اهللا يوم القيامة يقول رىب سل هذا فيم قتلين 

وسئل عن ضفدع جتعل يف دواء فنهى عن قتلها وقال إن نقيقها تسبيح وهنى عن قتل أربع من الدواب وقال يف 
  وقيل له أما تكون الذكاة إال يف احللق واللبة  الفعل املبيح إال ما ذكيتم وقال دباغ األدمي ذكاته

فلما مسى اهللا سبحانه رمى الصيد بالسهم وإزهاق روحه قتال ومل يسمه ذكاة وال عقرا علم أنه ليس مذكا تذكية 
  شرعية 

 وأيضا فإن هذا عقر قد حرمه الشرع ملعىن يف القاتل فلم يفد االباحة وال الطهارة كذبح اجملوسي واملرتد وعكسه
ذبح املسروق واملغصوب إن سلم فإن ذلك املعىن يف املالك وهو أن نفسه مل تطب به وهلذا ال خيتلف حال الغاصب 
قبل اإلذن وبعده إال فينما يتعلق باملغصوب خاصة خبالف احملرم فإن إحرامه صفة يف نفسه تكون مع وجود الصيد 

  وعدمه كدين املشرك واملرتد 
 فلم يفد اإلباحة كالعقر يف غري احللق واللبة وبكلب غري معلم وبدون التسمية وبدون وأيضا فإنه عقر حمرم حلق اهللا

قصد الذكاة وعقر املشرك وذلك ألن احليوان قبل الذكاة حرام فال يباح إال بأن يذكى على الوجه املأذون فيه كما 
مل يكن عقره مشروعا فيبقى على أن الفرج قبل العقد حمرم فال يباح إال بعقد شرعي فإذا هنى الشارع عن عقره 

أصل التحرمي كما لو نكح املرأة نكاحا مل يبحه الشارع وألنه قتل ال يبيحه املقتول لقاتله حبال فال يباح لغريه كسائر 
ما هنى عنه الشرع من القتل وألنه قتل حمرم حلرمة احليوان وكرامته فال يفيد احلل كذبح االنسان والضفدع 

لصيد املمتنع يفيد امللك واإلباحة واقتضاؤه امللك أقوى من إقتضائه االباحة ألنه حيصل مبجرد واهلدهد وألن جرح ا
إثباته وبدون قصد الذكاة ويثبت للمشرك فإذا كان جرح الصيد يف حال الصيد ال يفيد امللك فأن ال يفيد االباحة 

  أوىل وأحرى 
  ه احملرم وصيد احلرم إذا ذبح فيه مبنزلة امليتة كالصيد الذي يذحب

قال يف رواية ابن منصور وقد سئل هل يؤكل الصيد يف احلرم قال إذا ذبح يف احلل ونقل عنه أيضا إذا رماه يف احلل 
  فتحامل فدخل احلرم يكره أكله 

وقال يف رواية حنبل وإن دخل احلرم فال يصطاد وال أرى أن يذبح إال أن يدخل مذبوحا من خارج احلرم فيأكله 
بح شيئا من صيد احلل وال احلرم وكذلك صيد املدينة الذي يصطاد فيه قال يف رواية حنبل صيد وال أرى أن يذ

املدينة حرام أكله حرام صيده وخرجها القاضي على وجهني أحدمها كذلك والثاين الفرق ألن حرمة حرم املدينة ال 
  يوجب زوال امللك يف الصيد املنقول إليها من خارج خبالف حرمة حرم مكة 

ن أخرجه من احلرم مث ذحبه مل حيل أيضا كما لو أمسكه حىت حتلل مث ذحبه وإذا إشترك حالل وحرام يف قتل صيد وإ
  فهو حرام أيضا كما لو إشترك مسلم وجموسي يف الذكاة 

وإن أعان احملرم حالال بداللة أو إعارة آلة وحنو ذلك فقال القاضي وأصحابه هو ذكي مباح للحالل ولغري احملرم 
  ال ألن يف حديث أيب الد



قتادة فبينما هم يسريون إذ رأوا محر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من حلمها قال فقالوا 
أكلنا حلما وحنن حمرمون فحملوا ما بقى من حلم األتان فلما أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا يا رسول اهللا 

كان أبو قتادة مل حيرم فرأينا محر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من حلمها إنا كنا أحرمنا و
فقالوا أنأكل حلم صيد وحنن حمرمون فحملنا ما بقى فقال هل منكم أحد أمره أن حيمل عليها أو أشار إليها قالوا ال 

ل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا ال قال قال فكلوا ما بقى من حلمها رواه البخاري ويف لفظ مسلم ه
  فكلوا ما بقى من حلمها 

  وهذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم حرم على مجيعهم 
وقال أبو بكر إذا أبان احملرم فأصطاده حالل فعلى احملرم اجلزاء وال يأكل احلالل واحملرم من الصيد ألنه يف حكم 

  امليتة 
لى قتله كان مضمونا عليه وضمانه يقتضي أنه قتل بغري حق فيكون ميتة فإن الذكي ال يضمن وألنه إذا أعان احملرم ع

  كما لو ذحبه احلالل حلرم 

فإذا أضطر إىل الصيد جاز له عقره ويأكله وعليه ! وإن كسر بيضة أو قطع شجرة مل جيز له االنتفاع هبا وأما لغريه 
  سواء كان املنع حلق اهللا أو حلق ادمي والصيد ال خيرج عن هذين اجلزاء ألن الضرورة تبيح أكل مجيع احملظورات 

وإذا قتله فهل يكون ذكيا حبيث يباح أكله للمحلني أو ميتة قال ليست هذه ذكاة بل هو ميتة يف مجيع األحوال ألن 
  أمحد قال إمنا مساه اهللا قتال 

يف رواية اجلماعة ألن اهللا إستثىن حل امليتة يف  وإذا وجد املضطر ميتة وصيدا فإنه يأكل امليتة ويدع الصيد نص عليه
كتابه للمضطر بقوله فمن إضطر غري باغ وال عاد فال أمث عليه ومل يستثن حل الصيد ألحد وإمنا أبيح استدالال 
وقياسا وما ثبت حكمه بالنص مقدم على ما ثبت باالجتهاد ال سيما وهو يف هذا احلال قد ال يكون مضطرا إىل 

  الصيد 

ضا فإن الصيد حيرم أخذه وقتله وأكله وامليتة إمنا حيرم أكلها خاصة وما حرم فيه ثالثة أفعال أعظم مما حيرم فيه وأي
  فعل واحد 

وأيضا فإن الصيد قد صار باالحرام حيوانا حمترما يشبه اآلدمي وماله وامليتة ال حرمة هلا يف نفسها فيكون إستحالل 
  هو حمترم كما تقدم امليتة على أخذ أموال الناس ما ال حرمة له أوىل من إستحالل ما 

وأيضا فإن الصيد قد صار باالحرام حيوانا حمترما يشبه اآلدمي وماله وامليتة ال حرمة هلا يف نفسها فيكون إستحالل 
 ما ال حرمة له أوىل من إستحالل ما هو حمترم كما تقدم امليتة على أخذ اموال الناس وأيضا فإن الصيد يوجب بقاء

  اجلزاء يف ذمته وامليتة خبالف ذلك 
فإن قيل الصيد أيسر ألن من الناس من يقول هو ذكى وأن أكله حالل قيل هذا غلط ألن أحدا من املسلمني مل يقل 

  إنه حالل للقاتل وال ذكي بالنسبة إليه وكونه حالال لغريه ال يؤثر فيه كطعام الغري مع امليتة فإن امليتة تقدم عليه 
يتة وصيدا قد ذحبه حمرم فقال القاضي يأكل ذبيحة احملرم هنا ويترك امليتة ألنه ال حيتاج أن يفعل يف الصيد فإن وجد م

  غري األكل وأكله أخف حكما من أكل امليتة ألن من الناس من يقول هو ميتة وذكي 
  فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم امليتة 

  ! يقدم أكل طعام الغري وقيل ! ف مالكه فقال وإن وجد صيدا وطعاما مملوكا ال يعر



فصل فأما ما صاده احلالل بغري معونة من احملرم وذكاة فإنه مباح للمحرم إذا مل يصده ألجله وال عقره ألجله ومىت 
  فعل ذلك ألجله فهو حالل للحالل حرام على احملرم سواء علم احلرام بذلك أو مل يعلم 

ذا يف رواية اجلماعة فقال إذا صيد الصيد من أجله مل يأكله احملرم وال بأس أن نص على ه! وهل حيرم على غريه 
يأكل من الصيد إذا مل يصد من أجله إذا إصطاده احلالل وذلك ملا روى عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن عبد اهللا 

الرب لكم حالل وأنتم حرم بن عبد املطلب بن حنطب عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صيد 
  ما مل تصيدوه أو يصد لكم رواه اخلمسة إال ابن ماجة 

  وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي يف هذا الباب وأقيس 
وقال أمحد يف رواية عبد اهللا قد روي عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال حلم الصيد لكم 

  كم وكرهه عثمان بن عفان ملا صيد له حالل إال ما صدمت أو صيد ل
وحديث أيب قتادة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرهم أن يأكلوا وهم حرم وكان أبو قتادة صاده وهو حالل فإذا 

  صاده احلالل فال بأس أن يأكله احملرم إذا مل يصد من أجله وال يأكله إذا صيد من أجله 
يأكل احملرم حلم الصيد وكانوا ذهبوا إىل ظاهر االية وحرم عليكم صيد  وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن

  الرب ما دمتم حرما وهذا يدل على صحة احلديث عنده 
  ! فإن قيل فقد قال الترمذي املطلب ال نعرف له مساعا من جابر 

سلم يقول حلم قيل قد رواه أمحد عن رجل ثقة من بين سلمة عن جابر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الصيد حالل للمحرم ما مل يصده أو يصد له وهذا احلديث مفسر ملا جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من كراهة 

  صيد احلالل للمحرم ومن إباحته له 
أما األول فروى ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محارا وحشيا وهو 

ء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما يف وجهه قال إنا مل نرده عليك إال أنا حرم متفق عليه ويف رواية حلم محار باألبوا
  ويف رواية من حلم محار وحش ويف رواية 

  شق محار وحش فرده ويف رواية عجز وحش يقطر دما رواهن مسلم وغريه 
ن الوجوه وال أمر به وال علم أنه يصاد له وإمنا يشبه واهللا فهذا مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعان عليه بوجه م

أعلم أن يكون قد رأى ملا أهداه أنه صاده ألجله ألن الناس كانوا قد تسامعوا بقدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم وكل حيب أن يقترب إليه ويهدي إليه فلعل الصعب إمنا صاده ألجل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كان هذا يكون تركه واجبا أو يكون خشى صلى اهللا عليه و سلم أن يكون صيد ألجله فيكون قد تركه تنزها وإذا 
  وكذلك قال الشافعي رضي اهللا عنه كما كان يدع التمرة خشية أن تكون من متر الصدقة 

أهدي إىل  وعن طاوس قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد اهللا بن عباس يستذكره كيف أخربتين عن حلم صيد
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حرام قال أهدي له عضو من حلم صيد فرده وقال إنا ال نأكله إنا حرم 

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجة 
وعن احلسن بن حممد عن عائشة قالت أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وشيقة ظيب وهو حمرم ومل يأكله رواه 

  ق وأمحد يف مسائل عبد اهللا وقال قال ابن عيينة الوشيقة ما طبخ وقدد عبد الرزا



وعن اسحق بن عبد اهللا بن احلارث عن أبيه وكان احلارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من 
  احلجل واليعاقيب 

بط عن يده فقالوا له كل وحلم الوحش وبعث إىل علي فجاءه الرسول وهو خيبط ال باعر له فجاءه وهو ينفض اخل
فقال اطعموه قوما حالال فإنا حرم فقال علي أنشد من كان هاهنا من أشجع أيعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم أهدى إليه رجل محار وحش وهو حمرم فأىب أن يأكله قالوا نعم رواه أبو داود ورواه أمحد من حديث علي بن 
ل كان أيب احلارث على أمر من أمر مكة يف زمن عثمان فأقبل عثمان إىل مكة فقال زيد بن عبد اهللا بن احلارث قا

عبد اهللا بن احلارث فاستقبلت عثمان بالنزول بقديد فاصطاد أهل املاء حجال فطبخناه مباء وملح فجعلناه عرقا 
صطاده قوم حل للثريد فقدمناه إىل عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان صيد مل يصطده ومل يأمر بصيده إ

فأطعموناه فما بأس فقال عثمان من يقول يف هذا فقالوا علي فبعث إىل علي فجاء قال عبد اهللا بن احلارث فكأين 
  أنظر إىل علي حني جاء حيت اخلبط عن كفيه فقال له عثمان صيد مل يصده ومل يأمر بصيده 

شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني  إصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس فغضب علي وقال أنشد اهللا رجال
أتى بقائمة محار وحش فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا قوم حرم فأطعموه أهل قال فشهد إثنا عشر رجال 

من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال علي أنشد اهللا رجال شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عام فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا قوم حرم أطعموه أهل احلل قال فشهد دوهنم من حني أتى ببيض الن

  العدة من االثىن عشر قال فثىن عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل املاء 
ل فال بأس به فلما فهذا الصيد قد كان صنع لعثمان وأصحابه وكان عثمان يرى أن ما مل يعن على صيده بأمر أو فع

أخربه علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مل يقبل ما أهدى إليه رجع عن ذلك وكان ال يأكل مما 
صنع له فروى عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان عليه السالم بالعرج وهو حمرم يف يوم صائف وقد غطى 

يد فقال ألصحابه كلوا قالوا وال تأكل أنت قال أين لست كهيئتكم إمنا صيد رأسه بقطيفة أرجوان مث أيت بلحم ص
  من أجلى رواه مالك وغريه 

وعن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال خرج أيب مع عثمان إىل مكة فنزلوا ببعض الطريق وهم حمرمون فقرب إىل 
نا مبا لست بآكله فقال عثمان لوال أين أظن عثمان ظيب قد صيد فقال هلم كلوا فإين غري آكله فقال له عمرو أتأمر

أمنا صيد يل وأميت من أجلي ألكلت فأكلوا ومل يأكل عثمان منه شيئا رواه سعيد والدارقطين ولفظه إين لست يف 
  ذاك مثلكم إمنا صيد يل وأميت بامسي 

ن عثمان رضي اهللا وما نقل عن عثمان من الرخصة مطلقا فقد رجع عنه بدليل ما روى سعيد عن بشر بن سعيد أ
عنه كان يصاد له الوحش على املنازل مث يذبح فيأكله وهو حمرم سنتني من خالفته أو ثالث مث إن الزبري كلمه فقال 

  ما أدري ما هذا يصاد لنا أو من أجلنا أن لو تركناه فتركه 

أتى بلحم صيد صاده وهذا متأخر عما روى عبد اهللا بن احلارث عن أبيه قال حججت مع عثمان رضي اهللا عنه و
حالل فأكل منه وعلي جالس فلم يأكل فقال عثمان واهللا ما صدنا وال أشرنا وال أمرنا فقال علي حرم عليكم صيد 

  الرب ما دمتم حرما 
مث إتفق رأي عثمان والزبري على أن معىن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ما صيد للمحرم ال يأكله وكان 



علي واألشجعيون باحلديث فعلم أهنم فهموا ذاك من احلديث ويدل على ذلك أن ابن عباس هو  ذلك بعد أن حدثه
الذي روى حديث الصعب وحديث زيد وروى عبد اهللا يف مسند أبيه عن علي قال أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  بلحم صيد وهو حمرم فلم يأكله 
وتال هذه االية وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما رواه  وعن طاوس عن عباس قال ال حيل حلم الصيد وأنت حمرم

  سعيد وغريه 
ومع هذا فقد روى سعيد وأمحد عن عكرمة عن ابن عباس قال ما صيد قبل أن حترم فكل وما صيد بعدما حترم فال 

رام فتتفق تأكل فيشبه واهللا أعلم أن يكون ما صيد بعد إحرامه خياف أن يكون صيد ألجله خبالف ما صيد قبل االح
  االثار املروية يف ذلك عن الصحابة على تفسري احلديث 

وقد روى أمحد عن سعيد بن املسيب أن عثمان بن عفان أتى بقطا مذبوح وهو حمرم فأمر أصحابه أن يأكلوا ومل 
  يأكل وقال إمنا صيد يل وكان علي يكره ذلك على كل حال 

  ب أصيدت له وقال إمنا أصيدت وأميتت يل وعن عبد الرمحن بن حاطب أن عثمان كره اكل يعاقي
وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد الرمحن بن عثمان بن عبد اهللا التيمي وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة 

وحنن حرم فأهدى لنا طري وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما أفاق طلحة وفق من أكله وقال 
  صلى اهللا عليه و سلم رواه أمحد ومسلم والنسائي  أكلناه مع رسول اهللا

وعن عمري بن سلمة الضمري عن رجل من هبز أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يريد مكة حىت إذا 
كانوا يف بعض وادي الروحاء وجد الناس محار وحش عقريا فذكروه للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أقروه حىت 

ى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول اهللا شأنكم هبذا احلمار فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت صاحبه فأت
أبا بكر فقسمه يف الرفاق وهم حمرمون قال مث مررنا حىت إذا كنا باإلثاية إذا حنن بظيب حاقف يف ظل فيه سهم فأمر 

  اس عنه رواه مالك وأمحد والنسائي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال أن يقف عنده حىت جييز الن
وعن أيب قتادة قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف منزل يف طريق مكة 
ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمامنا والقوم حمرمون وأنا غري حمرم عام احلديبية فأبصروا محارا وحشيا وأنا 

  مشغول أخصف 

ذنونين وأحبوا لو أين أبصرته والتفت فأبصرته فقمت إىل الفرس فأسرجته مث ركبت ونسيت السوط نعلي فلم يؤ
والرمح فقلت هلم ناولوين السوط والرمح فقالوا واهللا ال نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذهتما مث ركبت فشددت 

أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت على احلمار فعقرته مث جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه مث إهنم شكوا يف 
العضد معي فأدركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته 

العضد فأكلها وهو حمرم ويف رواية هو حالل فكلوه متفق عليه وللبخاري قال منكم أحد أمره أن حيمل عليها أو 
  فكلوا ما بقى من حلمها وملسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا ال قال فكلوا أشار إليها قالوا ال قال 

وقد روى عبد الرزاق ثنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول اهللا 
فحملت عليه فإصطدته فذكرت شأنه صلى اهللا عليه و سلم زمن احلديبية وأحرم أصحايب ومل أحرم فرأيت محارا 

  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكرت أين مل أكن أحرمت وأين إمنا صدته لك فأمر 



النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحابه فأكلوا ومل يأكل منه حني أخربته أين إصطدته له رواه أمحد وابن ماجة 
لك وقوله مل يأكل منه ال أعلم أحدا ذكره يف هذا احلديث  والدارقطين وقال أبو بكر النيسابوري قوله إين أصطدته

ا روي عن عثمان أنه صيد له طائر وهو حمرم فلم يأكل وهذا إسناد جيد اال أن الروايات  غري معمر وهو موافق مل
  ! املشهورة فيها أنه أكل منه صلى اهللا عليه و سلم فينظر 

بحرين حىت إذا كان بالربذة وجد ركبا من العراق حمرمني وعن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أنه أقبل من ال
فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال مث إين شككت فيما أمرهتم فلما قدمت املدينة ذكرت 

  ذلك لعمر بن اخلطاب فقال ماذا أمرهتم به قال بأكله فقال عمر لو أمرهتم بغري ذلك لفعلت بك يتواعده 
ر قال قدم أبو هريرة من البحرين حىت إذا كان بالربذة سئل عن قوم حمرمني أهدى هلم حلم صيد أهداه وعن ابن عم

حالل فأمرهم بأكله فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال عمر ما أمرهتم قال أمرهتم بأكله قال لو أمرهتم بغري ذلك 
   وعمر خري مين رواه سعيد ألوجعتك ضربا فقال رجل البن عمر أتأكله فقال أبو هريرة خري مين

  وروي عن الشعيب وجماهد قال إذا رأيتم الناس خيتلفون فأنظروا ما فعل عمر فاتبعوه 
وأيضا فإن اهللا سبحانه قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما 

  أنه مصدر صاد يصيد صيدا وأصطاد يصطاد  واملراد بالصيد نفس احليوان املصيد ال كما قال بعضهم

إصطيادا وأن املعىن حرم عليكم االصطياد يف حال من االحرام لوجوه أحدها أن اهللا حيث ذكر الصيد فإمنا يعين به 
ما يصاد كقوله ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله أحل لكم صيد البحر وطعمه متعا لكم وامنا يستمعون مبا يصاد ال 

   باالصطياد
  وقوله غري حملى الصيد وأنتم حرم بعد قوله أحلت لكم هبيمة االنعام 

الثاين أن التحرمي والتحليل يف مثل هذا إمنا يضاف إىل األعيان وإذا كان املراد أفعال املكلفني كقوله حرمت عليكم 
ل هلم الطيبت وحيرم امليتة والدم وحلم اخلنزير أحل لكم الطيبات أحلت لكم هبيمة األنعام غري حملى الصيد وحي

  عليهم اخلبئث وهذا كثري يف القرآن واحلديث 
  مث قال تعاىل أحل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم وللسيارة وحرم 

  عليكم صيد الرب فعلم أن املراد نفس املصيد 
يكون املقرون  الثالث أن قوله صيد البحر املراد به ما يصاد منه ألنه عطف عليه وطعامه ماحلة وطافية فال بد أن

بالطعام هو النوع االخر وهو الرطب الصيد وألنه قال متاعا لكم وإمنا يستمتع بنفس ما يصاد ال بالفعل فإذا كان 
  صيد البحر قد عين به الصيد فكذلك صيد الرب ألنه مذكور يف مقابلته 

  الرابع أن الصحابة فسروه بذلك كما تقدم عنهم ومل ينقل عن مثلهم خالف يف ذلك 
اخلامس أن الفعل ال يضاف إىل الرب والبحر إال على تكلف بأن يقال الصيد يف الرب والصيد يف البحر مث ليس 

مستقيما ألن الصائد لو كان يف البحر وصيده يف الرب حلرم عليه الصيد ولو كان بالعكس حلل له فعلم أن العربة 
  لفعل مبكان الصيد الذي هو احليوان ال مبكان االصطياد الذي هو ا

السادس أنه إذا أطلق صيد الرب وصيد البحر فهم منه الصيد الربي والبحري فيجب محل الكالم على ما يفهم منه 
وإذا كان املعىن حرم عليكم الصيد الذي يف الرب فالتحرمي إذا أضيف اىل املعني كان املراد الفعل فيها وقد فسرت 



عل يكون سببا إىل هالك الصيد وأكل صيد يكون للمحرم سبب يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن املراد ف
  قتله مبا ذكرنا عنه صلى اهللا عليه و سلم كما فسر قوله وال تقربوهن حىت يطهرن على إجتناب الفروج 

خاصة ودل على ذلك أشياء أحدها أنه إمنا حرم أكل الصيد ألن إباحته تفضي إىل قتله وهلذا بدأ اهللا سبحانه بالنهي 
ن قتله فقال وال تقتلوا الصيد وأنتم حرم مث أتبعه بقوله وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما فاملقصود من ع

التحرمي إستحياء الصيد وإستبقاؤه من احملرمني وأال يتعرضوا له بأذى وهلذا إذا قتلوه حرم عليهم وعلى غريهم قطعا 
ذا كان احلالل هو الذي قد صاده كما أباحه اهللا له وذكاة مل لطمع االنتفاع به إذا قتله احملرم بوجه من الوجوه فإ

يقع شيء من الفعل املكروه فال وجه للتحرمي على احملرم وخرج على هذا ما إذا كان قصد احلالل إصطياده للحرام 
عن  فإن احملرم صار له سبب يف قتل الصيد وإن مل يقصده فإذا علم احلالل إمنا صاده احلالل ال حيل كف احلالل

  االصطياد ألجل احلرام فلم يبق للمحرم سبب يف قتله بوجه من الوجوه وصار وجود احملرم يف قتل الصيد كعدمه 
الثاين أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد وهذا إمنا يتناوله إذا كان حيا فأما بعد املوت فلم يبق يصد فإذا صاد 

  احملرم الصيد وأكله فقد أكل حلم 

ما إذا كان قد صيد قبل إحرامه أو صاده حالل لنفسه مث جاء به قديدا أو شواء أو قديرا فلم الصيد وهو حمرم أ
يعترض احملرم لصيد الرب وإمنا تعرض لطعامه وقد فرق اهللا بني صيد البحر وطعامه فعلم أن الصيد هو ما إصطيد منه 

رم على احملرم صيد الرب خاصة دون طعام والطعام ما مل يصطد منه إما لكونه قد طفا أو لكونه قد ملح مث إن ما ح
  صيد فعلم أنه إمنا حرم ما إصطيد يف حال االحرام 

فإذا كان قد إصطاده هو أو صيد الجله فقد صار للمحرم سبب يف قتله حني هو صيد فال حيل أما إذا صاده احلالل 
يد فال حيرم عليه وهذا بني حسن وقد وذحبه لنفسه مث أهداه أو باعة للمحرم فلم يصادفه احملرم إال وهو طعام ال ص

  روي عن عروة عن الزبري أنه كان يتزود صفيف الظباء يف االحرام رواه مالك 
الثالث أن اهللا إمنا حرم الصيد ما دمنا حرما ولو أحل الرجل وقد صاد صيدا أو قتله وهو حمرم حلرم عليه بعد 

حرام فإذا صيد قبل االحرام أو صاده غري حمرم فلم يتناول االحرام فعلم أن املقصود حترميه إذا كان صيدا وقت اال
الصيد وقت االحرام وال تناوله أحد بسبب حمرم فال يكون حراما يف حال االحرام كما أنه لو تناوله أحد يف حال 

  االحرام كان حراما يف حال االحالل 

  الرابع أن الصيد إسم مشتق من فعل ألن معناه املصيد 
بحانه وتعاىل لو أراد حترمي أكله لقال وحلم الصيد كما قال حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلامس أن اهللا س

اخلنزير وذلك أن احملرم إذا كان ال حياة فيه كالدم وامليتة واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطحية أضيف التحرمي إىل 
واخلنزير مل يدر ما احملرم منه أهو قتله أو أكله أو غري عينه للعلم بأن املراد األكل وحنوه أما إذا كان حيا فلو قيل 

ذلك فلما قيل وحلم اخلنزير علم أن املراد حترمي األكل وحنوه فلما قال يف الصيد وحرم عليكم صيد الرب علم أن 
  املراد حترمي قتله وحترمي األكل الذي يفضي إباحته إىل قتله ال مطلق حترمي أكل حلمه وهذا حسن ملن تأمله 

فعلى هذا إذا صيد من أجل حمرم بعينه جاز لغريه من احملرمني األكل منه ذكره أصحابنا القاضي قال يف رواية عبد 
  اهللا احملرم إذا أصيد 



الصيد من أجله ال يأكله احملرم ألنه من أجله صيد ويأكله غريه وال بأس أن يأكل احملرم من الصيد الذي مل يصد من 
  أجله إذا صاده حالل 

أخذ حبديث عثمان وفيه أنه أمر أصحابه بأكله ومل يأكل هو وكذلك يف احلديث املرفوع إن كان حمفوظا وألن  وقد
قوله صلى اهللا عليه و سلم صيد الرب حالل لكم وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو يصد لكم دليل على أن احملرم إذا مل 

  يقصد هلذا احملرم مل يكن له سبب يف قتله  يصده وال صيد له فهو حالل وإن صيد حملرم اخر وألنه إذا مل
فأما إن كان الصيد لنوع احملرمني مثل أن يكون أهل املياه واالعراب وغريهم يعدون حلم الصيد ملن مير هبم من 

  ! وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه ! احملرمني يبيعوهنم أو يهدون هلم 
إذا إتفق وإمنا يتفق غالبا احملرم مثل مرارة الضبع اليت تشتريه  وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه على احملرمني وغريهم

  ! الناس من االعراب 
فإذا أكل الصيد من صيد ألجله من احملرمني وجب عليه اجلزاء كما لو أعان على قتله بداللة أو إشارة ألن هذا 

  األكل إتالف ممنوع منه حلق االحرام 

  م الصيد الذي قتله فإن ذاك إمنا حيرم لكونه ميتة فضمنه باجلزاء كما لو قتله خبالف أكل حل
فإن أتلف الصيد الذي صيد ألجله بإحراق وحنوه بإذن ربه ففيه وجهان أحدمها يضمنه كاألكل والثاين وهو أظهر ال 
يضمنه ألنه مل ينتفع على الوجه الذي قصد ألجله وهو نفسه ليس بصيد حمترم فأشبه ما لو حرق الطيب ومل يتطيب 

هذا ألنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله مبوافقة قصد الصائد فيصري ذلك ذريعة إىل قتل الصيد بسبب به و
  احملرمني 

أما إذا أحرقه فليس ذلك مقصود الصائد وسائر وجوه االنتفاع من اللبس والتداوي وحنو ذلك مثل األكل وما ال 
  منفعة أصال مثل االحراق 

  فصل 
  رم اإلعانة عليه بداللة أو إشارة أو إعارة الة لصيده أو لذحبه وكما حيرم قتل الصيد حت

وإذا أعان على قتله بداللة أو إشارة أو إعارة الة وحنو ذلك فهو كما لو شرك يف قتله فإن كان املعان حالال فاجلزاء 
محارا وحشيا وأنا مجيعه على احملرم وإن كان حراما إشتراكا فيه ملا تقدم يف حديث أيب قتادة أنه قال فأبصروا 

مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنونين وأحبوا لو أين أبصرته وألتفت فأبصرته فقمت إىل الفرس فأسرجته مث ركبت 
ونسيت السوط والرمح فقلت هلم ناولوين السوط والرمح فقالوا واهللا ال نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذهتما مث 

يضحك إىل بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته ركبت لفظ البخاري ويف رواية هلما فجعل بعضهم 
  فأتيته 

فاستعنتهم فأبوا أن يعينوين مسلم ويف رواية فرأيت أصحايب يتراءون شيئا فنظرت فإذا محار وحش يعين فوقع سوطه 
سرجت فقالوا ال نعينك عليه بشيء إنا حمرمون فتناولته فأخذته هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم فإذا محار وحش فأ

فرسي وأخذت رحمي مث ركبت فسقط مين السوط فقلت ألصحايب وكانوا حمرمني ناولوين السوط فقالوا واهللا ال 
نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ويف رواية فسأل أصحابه أن يناوله سوطه فأبوا فسأهلم رحمه فأبوا عليه فأخذه مث 

 صلى اهللا عليه و سلم قالوا يا رسول اهللا إنا كنا أحرمنا شد على احلمار فقتله ويف احلديث فلما أتوا رسول اهللا
وكان أبو قتادة مل حيرم فرأينا محر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من حلمها فقلنا أنأكل 



 قال فكلوا ما حلم صيد وحنن حمرمون فحملنا ما بقى من حلمها فقال هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا ال
بقى من حلمها ويف لفظ ملسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا ال قال فكلوا وللبخاري منكم أحد 
أمره أن حيمل عليها أو أشار إليها قالوا ال قال فكلوا ما بقى من حلمها وللنسائي هل أشرمت أو أعنتم قالوا ال قال 

  فكلوا 

بكالم أو إشارة ومن مناولته سوطه أو رحمه ومسوا ذلك إعانة وقالوا ال نعينك عليه بشيء  فقد إمتنع القوم من داللته
  إنا حمرمون وما ذاك إال أنه قد أستقر عندهم إن احملرم ال يعني على قتل الصيد بشيء 

  قال القاضي وال خالف أن اإلعانة توجب اجلزاء 
مل عليها أو أشار إليها فجعل ذلك مبثابة اإلعانة على القتل والنيب صلى اهللا عليه و سلم قال منكم أحد أمره أن حي

  وهلذا قال هل أشرمت أو أعنتم ومعلوم أن اإلعانة على القتل توجب اجلزاء والضمان فكذلك اإلشارة 
  وأيضا ما روي عن عكرمة عن علي وابن عباس يف حمرم أشار إىل بيض نعام فجعل عليه اجلزاء 

  ن عباس فقال أين أشرت بظيب وأنا حمرم قال فضمنه وعن جماهد قال أتى رجل اب
أن رجال أتى عمر بن اخلطاب فقال له يا أمري املؤمنني أين أشرت إىل ظيب وأنا حمرم فقتله صاحيب فقال عمر ! وعن 

  لعبد الرمحن بن عوف ما ترى قال أرى عليه شاة قال فأنا أرى ذلك رواهن النجاد 

  منه وال فدية فيه مسألة السابع عقد النكاح ال يصح

ومجلة ذلك أن احملرم إن كان رجال ال يصح أن يتزوج بنفسه وال وكيله وال وليه حبيث لو وكل وهو حالل رجال مل 
  جيز أن يزوجه بعدما حيرم املوكل فأما إذا وكل وهو حرام من زوجه بعد احلل فقال القاضي وابن عقيل جيوز ذلك 

 حل جاز أن يزوج الوكيل بذلك التوكيل املتقدم وأوىل ألن العربة حبال فعلى هذا لو وكل وهو حالل مث أحرم مث
  العقد وألن التصرف بالوكالة الفاسدة جائز لكن هل جيوز اإلقدام على التوكيل 

وإن كانت إمرأة مل جيز أن تزوج وهي حمرمة بإذن متقدم على االحرام أو يف حال اإلحرام لكن إذا أذنت حال 
  ! له تعاىل فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وذلك لقو! اإلحرام 

وعن عثمان بن عفان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب رواه اجلماعة اال 
  البخاري والترمذي ويف رواية عن نبيه بن 

م أن عثمان حدث عن رسول اهللا صلى اهللا وهب أن عمر بن عبيد اهللا أراد أن يزوج ابنه وهو حمرم فنهاه أبأن وزع
عليه و سلم قال احملرم ال ينكح وال ينكح ويف رواية أراد ابن معمر أن ينكح ابنه بنت شيبة بن جبري فبعثين إىل أبان 

بن عثمان وهو أمري املوسم فأتيته فقلت إن أخاك أراد أن ينكح إبنه فأراد أن يشهدك ذاك فقال أال أراه عراقيا جافيا 
  ن احملرم ال ينكح وال ينكح مث حدث عن عثمان مبثله يرفعه روامها أمحد بإسناد صحيح إ

ويف رواية عن نافع عن نبيه مثله قال نافع وكان ابن عمر يقول هذا القول وال يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه سعيد بن أيب عروبة يف املناسك 

قال سألت عبد اهللا بن عمر عن إمرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج  وعن أيوب بن عتىب ثنا عكرمة بن خالد
من مكة فأراد أن يعتمر أو حيج فقال ال يتزوجها وهو حمرم هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنه رواه أمحد وأبو 



  بكر النيسابوري 
ي أن ابن عمر هناه أن ينكح وروى سعيد ثنا عمرو بن احلارث عن أيوب بن موسى عن عكرمة بن خالد املخزوم

  وهو حمرم 

وروى النفيلي ثنا مسلم بن خالد الزجني عن إمساعيل عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احملرم 
  ال ينكح وال ينكح قال النفيلي هذا حديث منكر وهذا رجل ضعيف الزجني رواه اخلالل عن امليموين عنه يف العلل 

  ك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يتزوج احملرم وال يزوج رواه الدارقطين وعن أنس بن مال
وأيضا فقد عمل بذلك اخللفاء الراشدون وغريهم من أكابر الصحابة فعن غطفان بن طريف املري أن أباه طريفا 

  تزوج وهو حمرم فرد عمر بن 

  اخلطاب نكاحه 
  كح وال خيطب على نفسه وال على غريه روامها مالك وغريه وعن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول ال ين

وعن احلسن أن عليا قال من تزوج وهو حمرم نزعنا منه إمرأته وال جنيز نكاحه رواه ابن أيب عروبة وأبو بكر 
  النيسابوري من حديث قتاده عنه 

عبد اهللا بن أمحد وقال قرأت وعن شوذب موىل زيد بن ثابت أنه تزوج وهو حمرم ففرق بينهما زيد ابن ثابت رواه 
  على أيب يتزوج احملرم 

قال ال يتزوج قال يروى عن عمر وعلي يفرق بينهما وزيد بن ثابت قال يفرق بينهما وابن عمر قال ال ينكح وال 
  ينكح 

  وروي عن عثمان بن عفان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينكح احملرم وال ينكح 
مل يقدموا على إبطال نكاح احملرم والتفريق بينهما إال بأمر بني وعلم اطلعوه رمبا خيفى على وهؤالء أكابر الصحابة 

  غريهم خبالف من نقل عنه إجازة نكاح احملرم فإنه جيوز أن يبين على استصحاب احلال 
ر ويف رواية ! فإن قيل فقد روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حمرم رواه اجلماعة ال 

للبخاري وبين هبا وهو حالل وماتت بسرف وللبخاري تعليقا تزوج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عمرة القضاء 
  ميمونة وهو حالل وماتت بسرف 

ويف رواية للنسائي جعلت أمرها إىل العباس فأنكحها إياه ويف رواية عن عكرمة عن ان عباس أن النيب صلى اهللا 
  ج ميمونة بنت احلارث ومها حمرمان رواه أمحد من حديث محاد بن سلمة عن محيد عنه عليه و سلم تزو

وعن الشعيب وعطاء وعكرمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حمرم ولفظ الشعيب إحتجم 
  وهو حمرم وتالوج اهلاللية وهو حمرم رواهن سعيد 

عباس أنه كان ال يرى به يعين بنكاح احملرم بأسا وحيدث أن رسول اهللا وعن أيب هريرة وعائشة وعن عكرمة عن ابن 
  صلى اهللا عليه و سلم تزوج 

  ميمونة بنت احلارث وهو حمرم بسرف وبىن هبا ملا رجع بذلك املاء رواه سعيد بن أيب عروبة عن يعلي بن خليفة عنه 
ذي احلليفة فإنه مل جيزها بغري إحرام قط وكانت ويؤيد ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر عمرة القضية من 



ميمونة مبكة وقد روى أنه قال ألهل مكة دعوين أعرس بينكم لتأكلوا من وليمتها فقالوا ال حاجة لنا يف وليمتك 
  فأخرج من عندنا فخرج حىت أتى سرفا وأعرس هبا 

 صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وهي قيل عنه أجوبة أحدها أنه قد روى يزيد بن األصم عن ميمونة أن رسول اهللا
  حالل قال وكانت خاليت وخالة ابن عباس 

رواه مسلم وابن ماجة ويف رواية ألمحد والترمذي والربقاين عن يزيد عن ميمونة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رواية أليب داود تزوجين سلم تزوجها حالال وبىن هبا حالال وماتت بسرف فدفناها يف الطلحة اليت بىن هبا فيها ويف 

  وحنن حالالن بسرف 
  وعن أيب رافع موىل صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا تزوج ميمونة حالال وبين هبا حالال وكنت الرسول بينهما 

رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن وال يعلم أحدا أسنده غري محاد بن زيد عن مطر ورواه مالك عن ربيعة عن 
نيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال ورواه سليمان بن بالل عن ربيعة مرسال وهذه الرواية مقدمة على سليمان أن ال

رواية ابن عباس لوجوه أحدها أهنا هي املنكوحة وهي أعلم باحلال اليت تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فيها هل كانت يف حال إحرامه أو يف غريها من ابن عباس 

  رافع كان الرسول بينهما وهو املباشر للعقد فهو أعلم باحلال اليت وقع فيها من غريه  الثاين أن أبا
الثالث أن ابن عباس كان إذ ذاك صبيا له حنو من عشر سنني وقد خيفي على من هذه سنة تفاصيل األمور اليت 

هذه األمور وال يباشرها وإمنا جرت يف زمنه أما أوال فلعدم كمال االدراك والتمييز وأما ثانيا فألنه ال يداخل يف 
  يسمعها من غريه إما يف ذلك الوقت أو بعده 

الرابع أن السلف طعنوا يف رواية ابن عباس هذه فروى أبو داود عن سعيد ابن املسيب قال وهم ابن عباس يف قوله 
  تزوج ميمونة وهو حمرم 

ديث خطأ وقال يف رواية املروذي أذهب إىل وقال أمحد يف رواية أيب احلارث وقد سئل عن حديث ابن عباس هذا احل
  حديث نبيه ابن وهب فقال له املروذي إن أبا ثور قال يل 

بأي شيء تدفع حديث ابن عباس فقال أبو عبد اهللا اهللا املستعان قال سعيد بن املسيب وهم ابن عباس وميمونة 
ألصم ابن أخت ميمونة وقال أبو رافع تقول تزوج وهو حالل وقال إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة فيزيد بن ا

  كنت السفري بينهما 
  وعمر بن اخلطاب يفرق بينهما هذا باملدينة ال ينكرونه 

وقال ميمون بن مهران أرسل إىل عمر بن عبد العزيز أن سل يزيد بن األصم كيف تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وقال عمرو بن دينار أخربت الزهري به يعين حبديثه عن و سلم ميمونة فسألته فقال تزوجها وهو حالل رواه سعيد 

عمرو بن دينار عن ابن عباس فقال أخربين يزيد عن ابن األصم وهي خالته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  تزوجها وهو حالل رواه مسلم 

ليمان بن يسار وعامة فهذا سعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وهو قول أيب بكر ابن عبد الرمحن وس
علماء املدينة وهم أعلم الناس بسنة ماضيه وأحبثهم عنها قد استبان هلم أن الصواب رواية من روى أنه تزوجها 



  حالال وكذلك سليمان بن يسار يقول ذلك وهو موالها 
  اخلامس أن الرواية بأنه تزوجها حالال كثريون فهي منهم وأبو رافع 

ية بنت شيبة وكانت عجوزا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملك ميمونة وهو حالل وعن ميمون بن مهران عن صف
وبين هبا وهو حالل وخطبها وهو حالل ذكره القاضي عن ميمون عن مهران قال أتيت صفية إبنة شيبة إمرأة كبرية 

جها ومها حالالن رواه فقلت هلا أتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حمرم قالت ال واهللا ولقد تزو
  ابن أيب خيثمة ورواه من التابعني خلق كثري 

وأما الرواية األخرى فلم ترد إال عن ابن عباس وعن أصحابه الذين أخذوها عنه قال ابن عبد الرب ما أعلم أحدا من 
  الصحابة روي عنه أنه عليه السالم نكح ميمونة وهو حمرم اال ابن عباس 

كثر نقلة ورواة قدم على خمالفة فإن تطرق الوهم واخلطأ إىل الواحد أوىل من تطرقه إىل وإذا كان أحد اخلربين أ
  العدد ال سيما إذا كان العدد أقرب إىل الضبط وأجدر مبعرفة باطن احلال 

السادس أن يف رواية عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوجها ومها حمرمان وأن عقد النكاح 
  ف وال ريب أن هذا غلط فإن عامة كان بسر

أهل السري ذكروا أن ميمونة كانت قد بانت من زوجها مبكة ومل تكن مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عمرته فإنه 
مل يقدم هبا من املدينة وإذا كانت مقيمة مبكة فكيف تكون حمرمه معه بسرف أم كيف وإمنا بعث إليها جعفر بن أيب 

  هن احلديث ويعلله طالب خطبها وهو يو
السابع أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوجها يف عمرة القضية يف خروجه ورجع هبا معه من مكة وإمنا كان حيرم من 

ذي احلليفة فيشبه أن تكون الشبهة دخلت على من أعتقد أنه تزوجها حمرما من هذه اجلهة فإن ظاهر احلال أنه 
  تزوجها يف حال إحرامه 

نه تزوجها حالال فقد أطلع على حقيقة األمر وأخرب به فإما أن يكون تزوجها قبل االحرام أو بعد أما من روى أ
  قضاء عمرته ال سيما ومن روى أنه تزوجها قبل االحرام معه مزيد علم 

وقد روى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث مواله أبا رافع ورجال من 
نصار فزوجاه ميمونة بنت احلارث ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة قبل أن خيرج ورواه احلميدي عن األ

  عبد العزيز 

ابن حممد عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث العباث بن عبد املطلب وأبا رافع 
  فزوجاه بسرف وهو حالل باملدينة 

نظر وهذا احلديث وإن كان مرسال فهو يقوى من جهتني إحدامها أن سليمان بن يسار هو موالها فمثله وهذا فيه 
  وقد يطلع على باطن حاهلا ومعه مزيد علم خفي على غريه 

الثاين أنه هو الذي روى حديث أيب رافع عنه كما تقدم وأهل احلديث يعدونه حديثا واحدا أسنده سليمان تارة 
  لم أنه تلقى هذا احلديث عن أيب رافع وهو كان الرسول يف النكاح وأرسله أخرى فيع

وقد روى يونس بن بكري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن يزيد بن األصم قال تزوج رسول اهللا صلى 
ه يف اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حالل بعث إليها الفضل بن العباس ورجل معه فزوجوه إياها وهذا يوافق الذي قبل



  تقدم النكاح وخيالفه يف تسمية أحد الرجلني 
  فإن قيل فقد تقدم يف رواية أيب داود من حديث محاد بن سلمة عن 

حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن األصم عن ميمونة قالت تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رجعنا من مكة رواه أمحد وهذا ال ميكن إال بعد  سلم وحنن حالالن بسرف ويف رواية بسرف وحنن حالل بعدما

  العمرة وهو قافل من مكة إىل املدينة 
وقد روى األوزاعي قال حدثنا عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة وهو 

 عليه و سلم بعدما حل حمرم قال سعيد بن املسيب وهم ابن عباس وإن كانت خالته وتزوج رسول اهللا صلى اهللا
  رواه ابن عبد الرب 

وقال بن إسحق حدثين نفر عن ابن املسيب أنه قال هذا عبد اهللا بن عباس يزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
نكح ميمونة وهو حمرم وكذب وإمنا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة فكان احلل والنكاح مجيعا فشبه ذلك 

  س على النا
  وهذا يدل على أن من روى أنه تزوجها حالال أعتقد تأخر العقد عن االحرام 

  وابن عباس أخرب بوقوعه قبل ذلك فيكون هو الذي قد أطلع على ما خفي على غريه 
يؤيد ذلك ما روى سنيد بن احلباب عن أيب معشر عن شرحبيل ابن سعد قال لقى العباس بن عبد املطلب رسول اهللا 

يه و سلم باجلحفة حني اعتمر عمرة القضية فقال له العباس يا رسول اهللا تأميت ميمونة بنت احلارث بن صلى اهللا عل
حرب بن أيب رهم بن عبد العزى فهل لك يف أن تزوجها فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم فلما 

أهل مكة فقال يا حممد اخرج عنا اليوم آخر أن قدم مكة أقام ثالثا فجاءه سهيل ابن عمرو يف نفر من أصحابه من 
شرطك فقال دعوين أبتين بأمرأيت وأصنع لكم طعاما فقال ال حاجة لنا بك وال بطعامك أخرج عنا فقال له سعد يا 

  عاض بظر أمة أرضك وأرض 

م دعهم فإهنم أمك دونه ال خيرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أن يشاء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  زارونا ال نؤذيهم فخرج فبىن هبا بسرف 

وروى ابن اسحق قال حدثين أبان بن صاحل وعبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد وعطاء عن ابن عباس أن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة بنت احلارث يف سفرته يف هذه العمرة وكان الذي زوجه العباس بن عبد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أيب قيس ابن عبدود يف نفر من  املطلب فأقام
قريش وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة فقالوا قد انقضى أجلك فأخرج 

لوا ال حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا عنا فقال هلم لو تركتموين فعرست بني أظهركم وصنعنا طعاما فحظرمتوه فقا
  فخرج وخلف أبا رافع مواله على ميمونة حىت أتاه هبا بسرف فبىن عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنالك 

وقد ذكر البخاري بعض هذا احلديث تعليقا فقال وزاد بن إسحق حدثين ابن جنيح وأبان بن صاحل عن عطاء وجماهد 
   صلى اهللا عليه و سلم ميمونة يف عمرة القضاء عن ابن عباس تزوج النيب

  فقد اضطربت هذه الروايات يف وقت تزوجه فمن قائل أنه تزوجها قبل 



اإلحرام ومن قائل عقب احلل مبكة ومن قائل بسرف ومها حالالن إما قبل االحرام أو بعد رجوعه إىل املدينة مث 
سليمان بن يسار عن أيب رافع وقد رويا مرسلني من وجوه أجود ما فيها حديث يزيد بن األصم عن ميمونة وحديث 

هي أقوى من رواية من أسند وهذه علة فيهما إن مل توجب الرد فإهنا توجب ترجح حديث ابن عباس الذي هو 
  أصح إسنادا 

قال عمرو بن دينار حديث ابن شهاب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نكح 
ونة وهو حمرم فقال ابن شهاب حدثين يزيد ابن األصم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة وهو ميم

  حالل قال عمرو فقلت البن شهاب أجتعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرايب يبول على عقبيه 
لم أنه بىن هبا ودخل قيل أما رواية من روى أنه تزوجها ومها حالالن بسرف إن كانت حمفوظة فإن معناها واهللا أع

هبا بسرف كما فسرت ذلك مجيع الروايات فإهنا كلها متفقة على أنه بىن هبا بعد منصرفه من عمرته بسرف وأكثر 
الروايات على أن عقد النكاح تقدم على ذلك وقد تقدم أنه أراد أن يبين هبا مبكة اللهم اال أن يكون تقدم اخلطبة 

حني البناء فإن هذا ممكن وعلى هذا محل القاضي الروايتني وفسر قوله دعوين  والركون ومل يعقد العقد اال بسرف
  أعرس معناه أعقد وأعرس فلما منعوه خرج إىل سرف فعقد وأعرس 

وأما رواية من روى أنه تزوجها قبل االحرام أو بعده فإما أن يكون األول هو املطلع على حقيقة األمر وخفى على 
ناف ال سيما وسليمان بن يسار ويزيد بن األصم أعلم هبذه القضية من غريمها مث مل الثاين فإن ذاك مثبت وهذا 

يتحدث بالعقد ومل يظهر إال بعد مقدمه مكة وانقضاء عمرته ومن هنا إعتقد من أعتقد أن العقد وقع يف أثناء 
با له ووقع االتفاق االحرام وقد ذكر هذا القاضي وقال هذا تأويل جيد أو أن يكون بعث أبا رافع ومن معه فخط

  واملواطأة على العقد مث مل يعقد إال بعد االحرام 
وأما كوهنما قد رويا مرسلني وكون يزيد بن األصم ال يعدل ابن عباس فليس بشيء فإنه قد روي مسندا من وجوه 

وهتا عنده مرضية خمرجة يف الصحاح واحلسان والقصة إذا أسندها من حيدثها تارة وأرسلها أخرى كان أوكد يف ثب
  وثقته حبديث من حدثه فإنه إمنا خياف يف اإلرسال من ضعف الواسطة فمىت مساه مرة أخرى زال الريب 

وابن عباس رضي اهللا عنه مل يعارض به يزيد بن األصم يف شيء يكون ابن عباس أعلم به منه وإمنا هو أمر نقلي العامل 
أحد ويزيد قد أسند روايته إىل خالته املنكوحة أم املؤمنني وال واجلاهل فيه سواء مث ابن عباس مل يسند روايته إىل 

  ريب أهنا أعلم حباهلا من ابن أختها ابن عباس 
اجلواب الثاين أن تزوج ميمونة وان مل حيكم فيه بصحة رواية من روى أنه تزوجها حالال فال ريب أنه قد اضطربت 

م اجلزم بأنه تزوجها وهو حمرم فتتساقط الروايتان وحديث فيه النقلة ومع ما تقدم فال وجه يصح االحتجاج به لعد
  عثمان ال اضطراب فيه وال معارض له 

اجلواب الثالث أنه لو تيقنا أنه تزوجها حمرما لكان حديث عثمان هو الذي جيب أن يعمل به ألوجه أحدها أن 
إن قدرنا حديث ابن عباس حديث عثمان ناقل عن األصل الذي هو االباحة وحديث ابن عباس مبق على األصل ف

متأخرا لزم تغيري احلكم مرتني وإن قدرنا حديث عثمان متأخرا لكان تزوج ميمونة قبل التحرمي فال يلزم إال تغيري 
  احلكم مرة واحدة فيكون أوىل 

الثاين أن حديث ابن عباس كان يف عمرة القضية قبل فتح مكة وقبل فرض احلج كما تقدم ومل تكن أحكام احلج قد 
مهدت وال حمظورات اإلحرام قد بينت وحديث عثمان إمنا قاله صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك ألن النهي عن 



اللباس والطيب إمنا بني يف حجة الوداع فكيف النهى عن عقد النكاح إذ حاجة احملرمني إىل بيان أحكام اللباس أشد 
ع وقت احلاجة فهذه القرائن وغريها تدل من كان بصريا من حاجتهم إىل بيان حكم النكاح والغالب أن البيان إمنا يق

  بالسنن كيف كانت تسن وشرائع اإلميان كيف كانت تنزل أن النهي عن النكاح متأخر 
الثالث أن تزوجه فعل منه والفعل جيوز أن يكون خاصا به وحديث عثمان هنى ألمته واملرجع إىل قوله أوىل من فعله 

  فقد أخطأ  ومن رد نص قوله وعارضه بفلعه
  الرابع أن حديث عثمان حاضر وحديث ابن عباس مبيح واألخذ باحلاضر أحوط من األخذ باملبيح 

اخلامس أن أكابر الصحابة قد عملوا مبوجب حديث عثمان وإذا اختلفت االثار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
حابة فيما بلغنا إال ابن عباس وقد علم مستند سلم نظرنا إىل ما عمل به اخللفاء الراشدون ومل خيالفهم أحد من الص

فتواه وعلم أن من حرم نكاح احملرم من الصحابة جيب القطع بأنه إمنا فعل ذلك عن علم عنده خفى على من مل 
  حيرمه فإن إثبات مثل هذه الشريعة ال مطمع يف دركه بتأويل أو قياس وأصحاب رسول اهللا 

شى من أن يقولوا على اهللا ما ال يعلمون خبالف من أباحه فإنه قد يكون صلى اهللا عليه و سلم أعلم باهللا وأخ
  مستنده االكتفاء بالرباءة األصلية وإن كان قد ظهر له يف هذه املسألة مستند اخر مضطرب 

السادس أن أهل املدينة متفقون على هذا علما ورثوه من زمن اخللفاء الراشدين إىل زمن أمحد ونظرائه وإذا اعتضد 
اخلربين بعمل أهل املدينة كان أوىل من غريه يف أصح الوجهني وهو املنصوص عن أمحد يف مواضع وقد تقدم أنه  أحد

اعتضد يف هذه املسألة أهل املدينة ال سيما إذا كانوا قد رووا هم احلديث فإن نقلهم أصح من نقل غريهم من 
السابقني األولني من املهاجرين واألنصار الذين  األمصار وهم أعلم بالسنة من سائر أهل األمصار وكان عندهم من

أمرنا باتباعهم بإحسان ما مل يكن عند غريهم وإمنا كان الناس تبعا هلم يف الرأي والرواية إىل انصرام خالفة عثمان 
  وبعد ذلك فإن مل يكونوا أعلم من غريهم فلم يكونوا بدون من سواهم وحنن وإن مل نطلق القول 

فإنا نضعهم مواضعهم ونؤيت كل ذي حق حقه ونعرف مراتب احملدثني واملفتني والعاملني لترجح بأن إمجاعهم حجة 
  عند احلاجة من يستحق الترجيح ويف املسألة أقيسة شبيهة ومعان فقهية 

ة وأيضا فإن االحرام حترمي مجيع دواعي النكاح حترميا يوجب الكفارة مثل القبلة والطيب ومينع التكلم بالنكاح والزين
  وهذه مبالغة يف حسم مواد النكاح عنه 

وعقد النكاح من أسبابه ودواعيه فوجب أن مينع منه وعكسه الصيام واالعتكاف فإنه حيرم القبلة وال مينع الطيب 
والتكلم بالنكاح واالعتكاف وإن قيل بكراهة الطيب فيه فإنه ال حيرم ذلك مث ال كفارة يف شيء من مقدمات 

  الصيام واالعتكاف النكاح إذا فعله يف 
  وقد بالغ الشرع يف قطع أسبابه حىت أنه يفرق بني الزوجني يف قضاء احلجة الفاسدة 

وأيضا فإن املقصود بالنكاح حل االستمتاع فمن حقه أال يصح إال يف حل يقبل االستمتاع وأن ال يتأخر حل 
لبيع يف حمل ال ميلكه واإلجارة على منافع االستمتاع عن العقد ألن السبب إذا مل يفد حكمه ومقصوده وقع باطال كا

  ال تستوىف وهلذا مل يصح يف املعتدة من نكاح أو يف شبهة أو زنا وال يف املستربأة يف ظاهر املذهب 

وإن قيل تعتد بعد العقد وسائر أحكام النكاح من اإلرث ووجوب النفقة وجواز اخللوة والنظر توابع حلل 
  االستمتاع 



ئض والنفساء والصائمة ألن بعض أنواع االستمتاع هناك ممكن أو وقت االستمتاع قريب فإن وإمنا صح نكاح احلا
  الصائم يستمتع بالليل واحلائض يستمتع منها مبا دون الفرج وأما املعتكف فإن أصحابنا قالوا يصح نكاحه ألن منعه 

ستمتاع إىل مشاق شديدة من املضي واإلحرام مينع االستمتاع بكل حال منعا مؤكدا تطول مدته على وجه يفضى اال
يف الفاسد ووجوب القضاء واهلدى والتعرض لسخط اهللا وعقابه واالحرام ال ينال إال بكلف ومشاق وليس يف 

  العبادات أشد لزوما وأبلغ نفوذا منه فإيقاع النكاح فيه إيقاع له 
ستمتاعات فال يلبس اللباس املعتاد وال وأيضا فإن االحرام مبناه على مفارقة العادات يف الترفه وترك أنواع اال

  يتطيب وال يتزين وال يتظلل ويالزم 

التنعم اخلشوع واإلخشيشان ويقصد بيت اهللا أشعث أغرب أدفر قمال وال شك أن من يتزوج فقد فتح باب 
واالستمتاع وعقد أسباب اللذة والشهوة وتعرض للهو واللعب وحاله خمالفة حلال اخلاشع املعرض عن مجيع 

  العادات والصائم خيالفه يف عامة هذه األشياء فإن حتفية الطيب واجملمر واملعتكف بينهما 
فارقة حلال املتزوجة وألزمت لزوم وايضا فإن املعتدة عن وفاة الزوج منعت الطيب والزينة حسما ملواد النكاح وم

  املنزل واحملرمة قد منعت الطيب والزينة فهي كاملعتدة من الوجه 
وأيضا فإن املقصود من النكاح االستمتاع فلما منع احملرم من النكاح منع من مقصوده كتملك الصيد ملا كان 

ذلك أن نفس ملك الصيد ال حمظور فيه  مقصوده ابتذال الصيد وإتالفه منع منه ملا كان ممنوعا من مقصوده يوضح
  كملك 

وهلذا ال مينع دوام ملك النكاح والصيد وإمنا مينع من إبتدائهما وعكسه شراء اجلواري والطيب واللباس ملا مل يكن 
  مقصوده جمرد االستمتاع مل مينع منه 

  فصل

  وإذا تزوج وهو حمرم 

  فصل

كفارة كشراء الصيد واهتابه ألنه ال أثر لوقوعه فإن مقصوده مل وال كفارة يف النكاح ألنه يقع باطال فلم يوجب ال
حيصل خبالف الوطء واللباس وحنو ذلك وكلما وقع على خمالفة الشرع وأمكن إبطاله إكتفى بإبطاله عن كفارة أو 

االحرام فدية خبالف األمور اليت ال ميكن إبطاهلا وألنه من باب األقوال واألحكام وهذا الباب ال يوجب كفارة يف 
  ختتص به كما لو تكلم بكالم حمرم 

  فصل 
وأما تزوجيه للحالل من رجل أو إمرأة بطريق الوالية أو الوكالة أو بطريق الفضول وقلنا ينعقد تصرف الفضويل فال 

  يصح يف أشهر الروايتني 

  يهما ويف األخرى يصح ألن الزوجني ال مانع فيهما واملنع القائم بالوكيل أو الويل ال يتعدا إل
فعلى هذه الرواية حيمل النهي على الكراهة واألول أصح ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى احملرم أن ينكح أو 



ينكح هنيا واحدا فالتفريق بينهما ال جيوز وألن أصل النهي التحرمي وكل من ال يصح منه العقد لنفسه حبال ال يصح 
  لغريه كالسفيه واجملنون واملرتد 

م ممنوع أن يتكلم بالنكاح وذلك منه رفثا وعقده له تكلم به وألن تزوجيه لغريه يفضي إىل تذكره واشتهائه وألن احملر
واحملرم ممنوع من مجيع مقدماته وألنه اعانة على استحالل ما هو حمرم عليه فلم جيز كاعانة احلالل على الوطء أو 

له ال على استحالل ما هو حمرم عليه وهذا ألن فرج  اللباس أو التطيب فإنه اعانة على االستمتاع مبا هو مباح
الزوجة ال يباح إال بالعقد كما أن الصيد املباح ال يباح إال بتملك وحلمه ال يباح إال بالتذكية خبالف اللباس 

والطيب والوطء للحالل فإنه حالل يف نفسه وهذا شبه ومتثيل حسن وهذا يف التزويج بالوالية اخلاصة وهي السبب 
  ا الوالية العامة وهي والية السلطان من اإلمام واحلاكم ففيه وجهان فأم

أحدمها ليس له أن يزوج بذلك أيضا لعموم احلديث والقياس وهذا ظاهر كالم أمحد فإنه منع احملرم أن يزوج مطلقا 
  ومل يفرق فعلى هذا 

  جيوز خلفاء السلطان احمللون 
ىل ذلك وقد يستباع بالوالية العامة ما ال يستباح باخلاصة كتزويج والثاين جيوز ذلك ألن احلاجة العامة تدعو إ

  الكافرة 
وهذا ضعيف فإن األدلة الشرعية قد عمت والفرق بينه وبني غريه إمنا هو يف أصل ثبوت الوالية وال ريب أن واليته 

ق بينه وبني غريه وألن املانع ال تزول باالحرام كما ال تزول والية غريه من األولياء أما نفس العقد بالوالية فال فر
هو شيء قائم به يقدح يف احرامه وال فرق بينه وبني غريه يف ذلك وال حاجة إىل مباشرة لوجود خلفائه هذه طريقة 

  القاضي وغريه من أصحابنا 
  وقال ابن عقيل ليس له أن يباشر العقد لكن هل يصح أن يباشر خلفاؤه وهو حمرم على وجهني وهذا بعيد جدا 

  ما التزويج مبلك اليمني فأ
وأما غريه من األولياء إذا أحرم واحتاجت املرأة إىل من يزوجها فقيل قياس املذهب أن الوالية تنتقل إىل من هو أبعد 

  منه من العصبة كما لو غاب ويتوجه أن ال تتزوج حىت حيل 
ي وابن عقيل سواء قبل الوكالة ومن وكل يف النكاح وهو حمرم وزوج بعد حتليله جاز على مقتضى ما ذكره القاض

  وهو حمرم أو بعد االحرام ولو كان التوكيل قبل االحرام مل يبطل باإلحرام بطريق األوىل 

  فصل 
  وأما ارجتاع زوجته املطلقة قبل اإلحرام أو يف حال اإلحرام ففيه روايتان 
ن الرجعية زوجة بدليل ثبوت االرث إحدامها له ذلك قاهلا عبد اهللا وهي اختيار اخلرقي وأيب اخلطاب وغريهم أل

بينهما وثبوت الطالق واخللع بينهما وأن الرجعة ال تفتقر إىل ويل وال مهر وال رضاء فارجتاعها ليس ابتداء ملك 
وإمنا هو إمساك كما قال تعاىل فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف وألن الرجعة كانت مباحة فارجتاعها ليس 

حمظورة فمجرد إزالة احلظر ليس ممنوعا منه كتكفري املظاهر وألن األصل عدم احلظر واملنع  استحالال لفرج وإن كان
  وإمنا حظرت السنة النكاح والرجعة ليست نكاحا وال يف معناه فتبقى على األصل 

  والثانية ال جتوز الرجعة وإن أفضى إىل البينونة يف حال االحرام نقلها 



وحرب وهي اختيار القاضي وأكثر أصحابه مثل الشريف أيب جعفر وابن عقيل  أمحد بن أيب عبده والفضل بن زياد
وأيب املواهب العكربي وأيب اخلطاب يف خالفه ألن احملرم ممنوع من التكلم بالنكاح وهو الرفث واالرجتاع تكلم به 

ينكح غريه أو أن  وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هناه أن ينكح أو ينكح أو خيطب وارجتاعه أقرب إليه من أن
خيطب فإذا منع من أن يزوج أو خيطب فمنعه من الرجعة أوىل وهذا ألن املقصود حسم أبواب النكاح ومنع التعلق 

به بوجه من الوجوه واملرجتع متعلق به تعلقا ظاهرا وألن االرجتاع وسيلة إىل الوطء ومقدمة له فإن الراغب يف 
فمنع منها كالطيب وعامة املعاين واألشياء املعتربة يف النكاح قد ميكن الرجعة ال يؤمن عليه أن يرغب يف الوطء 

اعتبارها يف الرجعة بل رمبا كان االرجتاع أشد داعية من ابتداء النكاح فإن تشوق النفس إىل امرأة يعرفها أكثر من 
ن النكاح مل يكن لنقص يف تشوقها إىل امرأة ال يعرفها وهلذا منع يف قضاء احلج من االجتماع باملرأة وألن املنع م

  ملك التصرف ونقص يف احملل وإمنا كان املعىن يعود إىل 
وألن الرجعة استحالل مقصود للبضع وإثبات مللك النكاح فمنع منه كالعقد املبتدأ وذلك ألن الطالق يوجب 

  التحرمي وتعيد امللك التحرمي وزوال ملك النكاح أما يف احلال أو يف املال بعد انقضاء العدة والرجعة ترفع هذا 

متاما وال نسلم أنه ليس بنكاح بل هو نكاح وهلذا تصح بلفظه على أحد الوجهني ويف اآلخر إمنا مل يصح بلفظه 
لكونه ال يدل على خصوص معىن الرجعة كالوجهني يف صحة اإلجارة بلفظ البيع من أن اإلجارة معاوضة حمضة 

الرجعة كالصيب واجملنون والكافر وألن من حظر عليه اإلحرام شيئا  وألن كل من ال يصح منه النكاح حبال ال يصح
  حظر عليه استصالحه واستيقاؤه 

  فأما املرأة املطلقة إن كانت هي احملرمة فهل للزوج احلالل أن يرجتعها 
  فإن مل يكن له ذلك فهل للرجعية أن حترم 

يالء ال يوجب التحرم وجيوز أن يصاحل الناشز وجيوز وجيوز أن يفيء املوىل باللسان وهو حمرم ذكره ابن عقيل ألن اإل
  أن يكفر 

املظاهر وهو حمرم ألن الظهار ال يوجب خلال يف العقد حىت تكون الكفارة مصلحة للعقد وليست كالما من جنس 
 الرفث فليست مثل النكاح لفظا وال معىن وإمنا هي عتق أو إطعام أو صيام حيلل ميينا عليه وألن مقصودها لرفع

حكم اليمني حتليال أو تكفريا كما أن مقصود شراء اجلارية ملك الرقبة وهلذا قد تؤثر يف حل الفرج وقد ال تؤثر 
كما لو وطيء مث زال النكاح مبوت املرأة أو طالقها فإنه جيب عليه التكفري كما أن ملك الرقبة قد يؤثر يف حل 

  الفرج وقد ال يؤثر 

  فصل

نفسه وتزوجها بعد احلل أو خطبها لرجل حالل أو خطبت احملرمة ملن يتزوجها بعد احلل فأما إذا خطب احملرم إمرأة ل
فقال القاضي وابن عقيل يف بعض املواضع وأبو اخلطاب وكثري من أصحابنا تكره اخلطبة وال حترم ويصح العقد يف 

  هذه الصور 
ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى وقال ابن عقيل يف موضع ال حيل له أن خيطب وال يشهد وهذا قياس املذهب 

عن اجلميع هنيا واحدا ومل يفصل وموجب النهي التحرمي وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر وال نظر بل روي ما 
  يؤكد ذلك فعن نافع أن عبد اهللا بن عمر قال ال يصلح للمحرم أن 



  خيطب وال ينكح وال خيطب على غريه وال ينكح غريه رواه حرب 
بة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوطىء والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة وألن اخلط

وألن اخلطبة كالم يف النكاح وذكر له ورمبا طال فيه الكالم وحصل هبا أنواع من ذكر النساء واحملرم ممنوع من 
عجل إىل انقضائه لتحصيل مقصود ذلك كله وألن اخلطبة توجب تعلق القلب باملخطوبة واستثقال االحرام والت

اخلطبة كما يقتضي العقد تعلق القلب باملنكوحة وهلذا منعت املعتدة أن ختطب كما منعت أن تنكح وهني الرجل أن 
  خيطب على خطبة أخيه كما هنيت املرأة أن تسأل طالق أختها 

  فأما الشهادة فقد سوى كثري من أصحابنا بينها وبني اخلطبة كراهة وحظرا 
ال القاضي يف اجملرد ال مينع من الشهادة على عقد النكاح ألنه ال فعل له فهو كاخلاطب أن الشهادة ال تكره وق

  مطلقا إذ ال نص فيها وال هي يف معىن املنصوص 
  فأما توكيل غريه أو التوكل له 

  مسألة الثامن املباشرة لشهوة فيما دون الفرج فان أنزل هبا ففيها بدنة وإال ففيها شاة 

يف هذا الكالم مسألتان إحدامها أن احملرم ال جيوز له أن يباشر لشهوة سواء يف ذلك القبلة والغمز والوطء دون 
  الفرج وغري ذلك وسواء باشر امرأة أو صبيا أو هبيمة وال حيل له االستمتاع وال النظر لشهوة 

يء ما خال الفرج قيل هلا ما حيل عن ميمون بن مهران أن عائشة سئلت ما حيل للصائم من امرأته قالت كل ش
للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت ما فوق اإلزار قيل هلا ما حيرم إذا كانا حمرمني قالت كل شيء إال كالمها 

  رواه أمحد 
ومن باشر لشهوة ومل ينزل مل يفسد حجة وقد ذكر غري واحد أن ذلك امجاع لكن عليه الكفارة وأما قدرها فذكر 

  ه روايتني أصحابنا في
إحدامها عليه شاة سواء كان يف احلج أو العمرة وسواء باشر بوطء دون الفرج أو بغري ذلك نص يف رواية ابن 

  احلكم يف الذي يقبض على فرج امرأته قال يهريق دم شاة جتزيه 
سعيد بن جبري وقال يف رواية صاحل يف الذي يقبل لشهوة أكثر الناس يقولون فيه دم وذكر يف رواية عبد اهللا عن 

  وقتادة وأيب معشر 

  واحلسن والزهري وعطاء وابن شربمة وعبد اهللا بن حسن بن حسن أنه عليه دما 
  قال وروي عن عطاء قال يستغفر اهللا وال يعد ومل حيكي عن أحد أن عليه بدنة وهذا اختيار اخلرقي 

  فسد حجه ألنه استمتاع جمرد ال إنزال معه وقال يف رواية املروذي يف احملرم يقبل امرأته عليه دم فان أنزل فقد 
والثانية عليه بدنة يف مجيع املباشرات إذا كانت يف احلج قال يف رواية ابن إبراهيم يف حمرم وطيء دون الفرد فأنزل 
فسد حجة فإن مل ينزل فعليه بدنة وهذا اختيار القاضي وأصحابه مثل الشريف وأيب اخلطاب ألنه مباشرة لشهوة 

ة فكان بدنة كالوطء وهذا ألن جنس املباشرة أغلظ احملظورات فتعلق جبنسها أرفع الكفارات وهو أوجب كفار
  البدنة جزاء لكل حمظور بقدره وال يصح الفرق باإلفساد ألن اإلفساد يوجب القضاء ويوجب الكفارة 

بلة أو غمزا ففيها شاة واألجود إقرار نصوص اإلمام فإن كانت املباشرة وطأ دون الفرج ففيها بدنة وإن كانت ق
  كما فرقنا بينهما يف التعزيز 



  وقد قال يف رواية أيب طالب يف حمرم أتى أهله دون الفرج فسد حجه ألنه قد قضى حاجته 
  ومل يذكر إنزاال لكن قد حيمل على الغالب 

ل يفسد نسكه على ثالث املسألة الثانية إذا أنزل املين باملباشرة بقبلة أو غمز أو بالوطء دون الفرج وحنو ذلك فه
  روايات 

أحدها يفسد حجة كالوط يف الفرج نقلها املروذي يف القبلة ونقلها أبو طالب وابن إبراهيم يف الوطء دون الفرج 
وهذا اختيار القاضي وأصحابه ألن كل عبادة أفسدها الوطء أفسدها اإلنزال عن مباشرة كالصيام واالعتكاف ال 

  شرة أشد من منع الصيام فإذا أفسد ما ال يعظم وقعه فيه فإفساد ما يعظم وقعه أوىل سيما ومنع االحرام من املبا
وأيضا فإن املباشرة مع اإلنزال قد حيصل هبا من املقصود واللذة أكثر من الوطء اجملرد عن إنزال وهلذا ما زال 

  اإلنزال موجبا للغسل والوطء اجملرد 

  قد عرى عن الغسل يف اإلسالم 
انية ال يفسد نقلها امليموين يف املباشرة إذا أمىن مطلقا ونقلها ابن منصور يف اجلماع دون الفرج إذا أنزل والرواية الث

  وهذا اختيار ألن األمر إمنا جاء يف اجلماع 
واملباشرة دون الفرج دونه يف أكثر األحكام فلم جيز أن يلحق به مبجرد القياس جلواز أن يكون اإلفساد معلقا مبا يف 

  ع من اخلصائص اجلما
والرواية الثالثة الفرق بني اجلماع دون الفرج وبني القبلة والغمز فإن وطيء دون الفرج فأنزل فسد حجة وان قبل 

فأنزل مل يفسد وهذه اختيار اخلرقي وقد ذكر الرواية األوىل ومل يذكر الثانية وذكر ابن أيب موسى الروايتني يف 
  رة خالفا الوطء دون الفرج ومل يذكر يف املباش

فإن قلنا قد فسد حجة فعليه بدنة بال ريب يف احلج وإن قلنا مل يفسد فعليه بدنة أيضا نص عليه يف رواية امليموين يف 
  املباشرة إذا أمىن مطلقا وهذا قول كثري من أصحابنا يف القبلة وغريها من املباشرات ونقل عنه ابن منصور 

  مت حجة وإن قبل فأمىن أو أمذى أو مل مين ومل ميذ أرجو أن جيزيه شاة  إن جامع دون الفرج وأنزل فعليه بدنة وقد
وكذلك قال ابن أيب موسى ولو باشرها كان عليه دم شاة ولو قبلها لزمه دم شاة فإن وطئها دون الفرج فأنزل 

  فعليه بدنة قوال واحدا ويف فساد حجه روايتان 
  ما يف املباشرة اجملرده كما تقدم  وإن أمذى باملباشرة فنقل عنه ابن منصور أن يف ذلك

فأما املباشرة من فوق حائل فقال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغريمها ال أثر هلا كما ال أثر هلا يف نقض الوضوء 
  وحيرم عليه أن ينظر لشهوة فإن نظر لشهوة فلم ينزل قال اخلرقي وإن نظر فصرف بصره فأمىن فعليه دم 

ىن مل يفسد حجة وعليه دم وهل هو بدنة أو شاة على روايتني وحكى ابن عقيل إحدى وإن أمذى فعليه شاة وإن أم
الروايتني عليه بدنة يف مطلق اإلنزال واألخرى عليه بدنة إن أمين وشاة إن أمذى وذكر أهنا اختيار شيخه وهذا غلط 

أحرمت فأتتين فالنة يف زينتها وذلك ملا روى جماهد قال جاء رجل إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال يا ابن عباس 
فما ملكت نفسي أن سبقتين شهويت فضحك ابن عباس رمحه اهللا حىت استلقى مث قال إنك لشبق ال بأس عليك أهرق 

دما وقد مت حجك رواه سعيد ويف رواية النجاد عن ابن عباس يف حمرم نظر إىل امرأته حىت أمىن قال عليه شاة ويف 
بن عباس قال فعل اهللا هبذه وفعل إهنا تطيبت وأتتين كلمتين وحجثتين حىت سبقتين رواية له قال جاء رجل إىل ا



  الشهوة فقال ابن عباس احنر بدنة ومت حجك 
  وال يعرف له خمالفا يف الصحابة وال يف التابعني بل املنقول عن سعيد بن جبري أن عليه دما وحجه تام 

  ة واحلج من قابل وقال عطاء عليه ناقة ينحرها وقال احلسن عليه بدن
وهذا ألن تكرار النظر لشهوة حرام ميكن االحتراز منه فإذا اقترن به اإلنزال تغلظ فأوجب الفدية كاملباشرة وإمنا 

  يفسد احلج ملا تقدم عن ابن عباس وألن ويتخرج فساد احلج كالصوم 
ر النظر فأما النظرة الواحدة إذا مث إن قلنا جيب بدنة وهو اختيار اخلرقي والقاضي وابن عقيل وهذا فيما إذا كر

تعمدها ومل يدمها فأمىن فعليه شاة هكذا قال أصحابنا وعنه ما يدل على أنه ال شيء عليه قال يف رواية ابن إبراهيم 
  إذا كرر النظر فأنزل فعليه دم 

  وعنه ما يدل على أن عليه بدنة قال يف رواية حنبل إذا أمىن من 

  إن أمذى فعليه شاة نظر وكان لشهوة فعليه بدنة و
وإن أمىن أو أمذى بفكر غالب فال شيء عليه وإن استدعى الفكر ففيه وجهان أحدمها ال شيء عليه قاله القاضي 

  وأبو اخلطاب وغريمها 
  والثاين أن الفكر كالنظر قاله ابن عقيل 

فسد احلج حبال ويتخرج يف فعلى هذا إذا مل يستدمه ففيه دم وإن استدامه فهل فيه بدنة أو شاة على وجهني وال ي
النظر والتفكري إذا استدامهما أن يفسد احلج واملنقول عن أمحد يف التفكري يتحمل الوجهني زعم القاضي أن ظاهره 

  يقتضي أن ال يتعلق بالتفكري حكم وزعم ابن عقيل أنه يدل على أنه يتعلق باملستدعى منه حكم 
م نظر فأمىن فعليه دم قيل له فإن ذكر شيئا فأمىن قال ال ينبغي أن قال يف رواية أيب طالب وأمحد بن مجيل يف حمر

  يذكر قيل له وقع يف قلبه شيء قال أرجو أن ال يكون عليه شيء 
فمن حيث جعل يف اإلنزال بالنظر دما ومل جيعل يف اإلنزال بالذكر شيئا بل هناه عنه كان قول القاضي متوجها ومن 

نه ال شيء عليه وبني ما يذكره عمدا يتوجه قول ابن عقيل إال أن للقاضي أن حيث فرق بني ما يقع يف قلبه يف أ
يقول استدعاء الفكر مكروه فينهى عنه وهلذا قال ال ينبغي له أن يذكر حيث الغالب منه فإنه ال يوصف بالكراهة 

  فالفرق عاد إىل هذا ال إىل وجوب الدم 

 وال جيزيء عنه الصيام والصدقة مع وجوده خبالف ما جيب والدم الواجب باملباشرة وحنوها من االستمتاع يتعني
بالطيب واللباس قاله القاضي يف خالفه واملنصوص عنه أنه جيرب قال يف رواية امليموين واملتمتع إذا طاف فجامع قبل 

باحللق أو  أن يقصر أو حيلق فإن ابن عباس قد أفىت هبذا بعينه عليه دم أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك وإمنا حيل
التقصري وهكذا ذكره القاضي وابن عقيل وغريمها من أصحابنا إذا كان الدم شاة فإن كان بدنة قضى ومل يفسد 

  حجة فهل هو على الترتيب أو التخيري على وجهني أحدمها أنه على الترتيب قاله ابن عقيل 
جب املضي يف فاسده واحلج من قابل مسألة التاسع الوطء يف الفرج فإن كان قبل التحلل األول أفسد احلج وو

  وعليه بدنة وإن كان بعد التحلل األول ففيه شاة وحيرم من التنعيم ليطوف حمرما 
أحدمها أن اجلماع حرام يف االحرام وهو من الكبائر لقوله سبحانه احلج أشهر معلومت : هذا الكالم فيه فصول 

  فمن فرض فيهن احلج فال رفث 



علماء املسلمني على أن وطء النساء على احلاج حرام من حني حيرم حىت يطوف طواف قال ابن عبد الرب أمجع 
  اإلفاضة 

الفصل الثاين أن احملرم إذا وطيء يف اإلحرام فسد حجه واإلحرام باق عليه وعليه أن ميضي فيه فيتمه ويكون حكم 
بقتل الصيد وغريه من احملظورات هذا االحرام الفاسد حكم اإلحرام الصحيح يف حترمي احملظورات ووجوب اجلزاء 

  مث عليه قضاء احلج من قابل وعليه أن يهدي بدنة 
  قال ابن عبد الرب أمجعوا على أن من وطيء قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه قضاء احلج واهلدي قابال 

حابه توجب قضاء قال بعض أصحابنا ال نعلم يف وجوب القضاء خالفا يف املذهب وال يف غريه ونصوص أمحد وأص
احلجة الفاسدة أكثر من أن حتصر وقد ذكر أبو اخلطاب احلكم هذا كما ذكر غريه يف املناسك وقال يف الصيام من 
دخل يف حجة تطوع أو صوم تطوع لزمه امتامها فإن أفسدمها أو فات وقت احلج فهل يلزمه القضاء على روايتني 

الفوات خاصة ويف اإلحصار أيضا ملا روى حيىي بن أيب كثري قال  وأصحابنا يعدون هذا غلطا وإمنا الروايتان يف
  أخربين يزيد بن نعيم أو زيد بن 

نعيم شك الراوي أن رجال من جذام جامع إمرأته ومها حمرمان فسأل الرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا وال يرى واحد هلما أقضيا نسككما وأهديا هديا مث إرجعا حىت إذا جئتما املكان الذي 

منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبالن حىت إذا كنتما باملكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأمتا 
  نسككما واهديا رواه أبو داود يف املراسيل 

سلمي عن سعيد بن املسيب وقال ابن وهب أخربين ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن حرملة األ
  أن رجال من جذام 

جامع امرأته ومها حمرمان فسأل الرجل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلما أمتا حجكما مث أرجعا وعليكما حجة 
أخرى من قابل حىت إذا كنتما يف املكان الذي أصبتما فأحرما وتفرقا وال يؤاكل واحد منكما صاحبه مث أمتا 

رواه النجاد وهذا املرسل قد شهد له ظاهر القرآن وعمل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و  مناسككما واهديا
  سلم وعوام علماء اإلسالم 

وأيضا فإنه إمجاع الصحابة والتابعني عن يزيد بن جابر قال سألنا جماهدا عن الرجل يأيت إمراته وهو حمرم قال كان 
مر يقضيان حجهما واهللا أعلم حبجهما مث يرجعان حالال كل منهما على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال ع

  لصاحبه حالال حىت إذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من حيث أصابا فلم جيتمعا حىت يقضيا حجهما 

وعن عمر بن أسيد عن سياله قال كنت عند عبد اهللا بن عمرو فأتاه رجل فقال أهلكت نفسي فأفتين إين رأيت 
عجبتين فوقعت عليها وحنن حمرمان فقال له هل تعرف ابن عمر قال ال فقال يل اذهب به إىل ابن عمر إمرأيت فأ

فانطلقت معه إىل ابن عمر فسأله وأنا معه عن ذلك فقال له ابن عمر أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس 
هديا هديا قال فإن مل جتدا فصوما فأقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا فإذا كان العام املقبل فحج أنت وامرأتك وأ

ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتما فرجع إىل عبد اهللا بن عمرو فقال هل تعرف ابن عباس قال ال قال فاذهب به 
إىل ابن عباس فسله قال فذهب إىل ابن عباس فسأله وأنا معه فقال له مثل قول ابن عمر فرجع إىل عبد اهللا بن 

  فقال هل عسى أن أقول إال كما قال صاحباي عمرو فقال أفتين أنت 



وعن أيب بشر عن رجل من قريش من بين عبد الدار قال بينما حنن جلوس يف املسجد احلرام إذا دخل رجل وهو 
يقول يا هلفة يا ويلة فقيل له ما شأنك فقال وقعت على امرأيت وأنا حمرم فقيل له ائت جبري بن مطعم فإنه يصلي عند 

  فقال له أحرمت حىت إذا بلغت الصفاح املقام فأتاه 

زين يل الشيطان فوقعت على امرأيت فقال أف لك ال أقول لك فيها شيئا وطرح بيده فقيل له أئت ابن عباس ابن 
عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف زمزم فسله فيفرج عنك قال فدفعه الناس حىت أدخلوه على ابن عباس 

ى إمرأيت وأنا حمرم فقال اقضيا ما عليكما من نسككما هذا وعليكما احلج من قابل فإذا فقال يابن عباس وقعت عل
أتيتما على املكان الذي فعلتما فيه ما فعلتما فتفرقا وال جتتمعان حىت تقضيان نسككما وعليكما اهلدى مجيعا قال أبو 

  بشر فحدثت به سعيد بن جبري فقال صدقت هكذا كان يقول ابن عباس 
العزيز بن رفيع قال رجل ابن عباس عن حمرم جامع قال ميضيان حلجهما وينحر بدنة مث إذا كان من قابل  وعن عبد

  فعليه احلج وال ميران على املكان الذي أصابا فيه ما أصابا إال ومها حمرمان ويتفرقا إذا أحرما رواهن سعيد 
عن رجل أصاب أهله وهو حمرم باحلج فقالوا وعن مالك أن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأبا هريرة سئلوا 

ينفذان لوجههما حىت يقضيا حجهما مث عليهما حج قابل واهلدى قال علي فإذا أهال باحلج من عام قابل تفرقا حىت 
  يقضيا حجهما 

ء ألهنما وذلك ألن اهللا أمر بإمتام احلج والعمرة فيجب عليهما املضي فيه إمتثاال ملا أوجبته هذه اآلية وعليهما القضا
التزما حجة صحيحة ومل يوفيا ما التزماه فوجب عليهما اإلتيان مبا التزماه أوال ووجب اهلدي ألن كل من فعل شيئا 
من احملظورات فعليه دم ووجب القضاء من قابل ألن القضاء على الفور هذا هو املذهب املنصوص وسواء قلنا احلج 

من امجاع الصحابة على ذلك وألن األداء كان قد وجب فعله بالشروع  املبتدأ على الفور أو على التراخي ملا تقدم
  فيه فصار واجبا على الفور والقضاء يقوم مقام األداء وألن 

الفصل الثالث أنه ال فرق بني الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا وقع قبل التحلل األول يف أنه يفسد احلج وعليه 
عن جماهد عن عمر بن اخلطاب قال يقضيان حجهما واهللا أعلم حبجهما وعليهما  القضاء وهدي بدنة ملا روى النجاد

  احلج من قابل ويفترقان من حيث وقع عليهما وينحر بدنة عنه وعنها 
وعن احلكم بن عتيبة عن علي قال يفترقان وال جيتمعان اال ومها حالالن وينحر كل واحد منهما جزورا وعليهما 

ما كانا أحرما به يف أول مرة فإذا مرا باملكان الذي أصاهبا فيه تفرقا فلم جيتمعا إال ومها  احلج من قابل حيرمان مبثل
  حالالن 

وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن رجل أصاب امرأته وهو حمرم قال ميضيان لوجههما مث حيجان من قابل 
  ن ابن عباس مثل ذلك أيضا وحيرمان من حيث أحرما ويتفرقان ويهديان جزورا رواهن النجاد وقد تقدم ع

فهؤالء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوجبوا عليه القضاء والبدنة مجيعا واهلدي الذي فسروه هنا يبني 
  اهلدي املطلق الذي جاء يف كالمهم ويف املرفوع املرسل أن املراد به البدنة 

احملظورات وأنه يفسد لإلحرام فمن حيث هو حمظور  وهذا ألن اجلماع فيه معنيان أنه حمظور يف االحرام وهو أكرب
يوجب الفدية وهو أكرب مما يوجب شاة فأوجب بدنة ومن حيث فسد االحرام وجب قضاؤه فحجة القضاء هي 

  احلجة اليت التزمها أوال وهذا كالوطء يف رمضان يوجب الكفارة العظمى ويوجب القضاء 



ألن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئلوا عن احملرم إذا جامع وإمنا مل يفرق بني ما قبل الوقوف وما بعده 
امرأته فأفتوا مبا ذكرناه من غري استفصال وال تفصيل وذلك يوجب عموم احلكم ويف أكثر مسائلهم مل يبني السائل 

ا قبل الوقوف أن اجلماع كان قبل الوقوف وألن ما بعد الوقوف وقبل الرمي احرام تام ففسد احلج بالوطء فيه كم
  وهذا ألن الوقوف يوجب ادراك احلج 

ويؤمن من فواته وادراك العبادة يف وقتها ال مينع ورود الفساد عليها كما لو أدرك ركعة من الصالة قبل خروج 
وقتها أو أدرك ركعة من اجلمعة أو اجلماعة مع اإلمام فإنه قد أدرك ومع هذا فلو ورد عليها الفساد لفسدت قال 

ما أفسد العبادة إذا ورد قبل اخلروج منها أفسدها وإن كان قد مضى معظمها كما لو أكل قبيل غروب  وألن كل
  الشمس أو أحدث قبل السالم أو قبل القعدة األخرية 

فإن قيل بعد الوقوف مل يبق عليه ركن إال الطواف والوطء قبل اإلفاضة وبعد التحلل ال يفسد فإذا ال يبطل قبل 
إال واجبات من الوقوف مبزدلفة ورمي اجلمرة وهذه لو تركها بالكلية مل يبطل حجه فأن ال يبطل إذا اإلفاضة مل يبق 

  أفسدها أوىل وأحرى 
قيل العبادة بالكلية أخف من إبطاهلا وهلذا لو ترك صوم رمضان مل جتب عليه كفارة ولو جامع فيه مع النية وجبت 

ولو أبطله ألمث ولزمه القضاء واهلدي وكذلك سائر األعمال قد الكفارة ولو ترك حج النافلة مل يكن عليه شيء 
يكره إبطاهلا وإن مل يكره تركها والصالة يف أول الوقت له تأخريها وليس له إبطاهلا فإذا وطيء فقد راغم العبادة 

  وتعدي احلد خبالف التارك 
  اق عليه حىت وأيضا فإنه لو ترك رمي اجلمرة حىت فات وقتها أو ترك احللق فان احرامه ب

  الفصل الرابع

  إذا وطيء بعد التحلل األول مل يبطل حجه ألنه قد حل من مجيع 

احملظورات إال النساء أو جاز له التحلل منها وقد قضى تفثه كما أمره اهللا وما خرج منه وقضاه ال ميكن إبطاله نعم 
  يبطل ما بقي منه كما سنذكره 

و كان حمرما ملا جاز له قتل الصيد وال لبس الثياب وال الطيب وال حلق وألنه بعد التحلل األول ليس مبحرم إذ ل
  الشعر لكن عليه بقية من االحرام هو حترمي الوطء وجمرد حترمي الوطء ال يبطل ما مضى قبله من العبادة 
وسواء قلنا  ومعىن قولنا إذا وطىء بعد التحلل األول أي بعد رمي مجرة العقبة سواء ذبح وحلق أو مل حيلق ومل يذبح

التحلل حيصل مبجرد الرمي أو ال حيصل إال به وباحللق هذا هو املنصوص عن أمحد وهو الذي عليه قدماء األصحاب 
ومن حقق هذا منهم مثل اخلرقي وأيب بكر وابن أيب موسى وغريهم فاهنم كلهم جعلوا الفرق بني ما قبل رمي مجرة 

  العقبة وما بعدها من غري تعرض إىل احللق 
ل يف رواية أيب احلارث يف الذي يطأ ومل يرم اجلمرة أفسد حجه وإن وطيء بعد رمي اجلمرة فعليه أن يأيت مسجد قا

  عائشة فيحرم بعمرة فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال وعليه دم 
  وهذا ألننا إن قلنا التحلل األول حيصل بالرمي وحده فال كالم سواء قلنا الرمي واجب أو مستحب 

  قلنا حيصل بالرمى واحللق والوطء قبل احللق كالرمي قبل احللق يف  وإن



  العمرة وذلك غري مفسد أيضا ألنه جاز له اخلروج من هذا االحرام باحللق 
وإذا جاز اخلروج بفعل ما ينافيه مل يكن اإلحرام باقيا على حاله وإىل هذا أشار أمحد يف رواية أيب احلارث فقال 

  ذا رمى اجلمرة انتقض احرامه اإلحرام قائم عليه فإ
وأما القاضي يف اجملرد وأصحابه فعندهم إذا وطيء قبل احللق وقلنا هو نسك واجب فسد حجه ألنه وطيء قبل 

  التحلل األول وهذا يضاهى قوهلم تفسد عمرته إذا وطيء فيها قبل احللق 
  وإن قدم احللق قبل الرمي ووطيء بعده 

ح مث وطيء مل يفسد نسكه ألنه مل يبق عليه ركن وقد حتلل وقد طاف يف احرام وإن طاف قبل الرمي واحللق والذب
  صحيح وعليه دم فقط وحيتمل أنه ال دم عليه ويتوجه أن يلزمه االحرام من التنعيم لريمي يف احرام صحيح 

ية ابن ولو أخر الرمي وسائر أفعال التحلل عن أيام مىن مل يتحلل فلو وطيء فسد حجه أيضا نص عليه يف روا
  القاسم وسندي فيمن مل يرم مجرة العقبة إىل 

الغد ووطيء النساء قبل الغد فسد حجه فقيل له إهنم يقولون إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرمي فليس هو 
  مبنزلة من وطيء قبل الرمي فقال أليس قد وطيء قبل الرمي وامنا حيل الوطء بالرمي 

التحلل ال يقع خبروج وقته وإمنا حيصل بفعل التحلل ألهنا عبادة ذات  قال القاضي وابن عقيل فقد نص على أن
أفعال فلم يقع التحلل منها إال بفعل التحلل كالصالة ال يقع التحلل منها إال بفعل التحلل وهو السالم خبالف 

فإذا وطيء  الصوم فإنه فعل واحد فيقع التحلل منه خبروج وقته وإذا ثبت أن التحلل ال يقع خبروج وقت التحلل
  قبل أفعال التحلل وهو الرمي والطواف واحلالق فيجب أن يفسد حجة كما لو كان الوقت باقيا 

وهذا ألن فوات وقت الرمي ال يوجب حصول التحلل مبجرد مضي الوقت كما أن فوات وقت الوقوف ال يوجب 
لل من فاته احلج بالطواف حصول التحلل من احلج مبضيه بل يتحلل بغري الرمي من احللق والطواف كما يتح

  والسعي 

  فصل

وهل عليه بدنة أو شاة على روايتني إحدامها عليه بدنه نقلها امليموين فيمن بقى عليه شوط هل عليه دم قال الدم 
قليل ولكن عليه بدنة وأرجو أن جتزءه ملا روى جماهد عن ابن عباس قال إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء 

  يه ناقة ينحرها غري الزيارة فعل
  وعن عطاء عن ابن عباس أنه قال عليه بدنة وقد مت حجة روامها 

  سعيد بن منصور وابن أيب عروبة ولفظه كان يأمر من غشى أهله بعد رمي اجلمرة ببدنة 
وروي عن إبراهيم وعطاء والشعيب مثل ذلك وروي أيضا عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والشعيب على كل واحد 

  و وال يعرف له خمالف يف اجياب البدنة منهما جزر
  وعن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو مبىن قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة رواه مالك 

  والثانية عليه دم شاة أو غريها نقلها بكر بن حممد كما ذكره الشيخ وهو اختيار اخلرقي وأيب بكر وابن أيب موسى 
  فصل 

  عليه إذا وطيء بعد التحلل األول فقد قال يف رواية أيب وأما الواجب 



احلارث يأيت مسجد عائشة فيحرم بعمرة فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال وعليه دم وقال يف رواية امليموين 
وابن منصور وابن احلكم إذا أصاب الرجل أهله بعد رمي اجلمرة ينتقض احرامه يتعمر من التنعيم ويهريق دم شاة 

وجيزؤه فاذا خرج إىل التنعيم فأحرم فيكون احرام مكان احرام ويهريق دما يذهب إىل قول ابن عباس يأيت بدم 
  ويتعمر من التنعيم 

وقال يف رواية املروذي فيمن وطيء قبل رمي مجرة العقبة فسد حجه وعليه احلج من قابل فإن رمي وحلق وذبح 
التنعيم ألن عليه أربعة أميال مكان أربعة وكذلك نقل أبو طالب  ووطيء قبل أن يزور البيت عليه دم ويتعمر من

  يعتمر من التنعيم ألنه من مىن إىل مكة أربعة أميال ومن التنعيم أربعة أميال 
  وقال يف رواية الفضل بن زياد فيمن واقع قبل الزيارة يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق 

بد اهللا البارقي أن رجال ومرأة أتيا ابن عمر قضيا املناسك كلها ما خال الطواف وذلك ملا روى قتادة عن علي بن ع
  فغشيها فقال ابن عمر عليهما احلج عاما قابال فقال أنا إنسانا من أهل عمان وإن دارنا نائية فقال 

التنعيم فيهال منه وإن كنتما من أهل عمان وكانت داركما نائية حجا عاما قابال فأتيا ابن عباس فأمرمها أن يأتيا 
بعمرة فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال وإحرام مكان إحرام وطواف مكان طواف رواه سعيد بن أيب عروبة يف 
املناسك عنه وروى مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة قال ال أظنه إال عن ابن عباس قال الذي يصيب أهله 

ن عكرمة عن ابن عباس من غري شك فإذا اختلف الصحابة على قولني قبل أن يفيض يتعمر ويهدي ورواه النجاد ع
أحدمها إجياب حج كامل والثاين إجياب عمرة مل جيز اخلروج عنهما واإلجتزاء بدون ذلك وال يعرف يف الصحابة من 

  قال خبالف هذين وقد تقدم أنه ال يفسد مجيع احلجة فبقى قول ابن عباس 
احلج أن يفيض من مىن إىل مكة فيطوف طواف اإلفاضة ويسعى معه وإن كان مل  وأيضا فإنه كان قد بقى عليه من

يسع أوال فيما بقي عليه من إحرامه وهو االحرام من النساء خاصة فإذا وطيء فقد فسد هذا االحرام فإن ما يفسد 
نساء إىل متام اإلفاضة االحرام الكامل يفسد اإلحرام الناقص بطريق األوىل ولو مل جيب عليه استبقاء االحرام من ال

جلاز الوطء قبلها وهو غري جائز بالسنة واالمجاع فإذا فسد ما بقي من االحرام فلو جاز أن يكتفي به جلاز االكتفاء 
باالحرام الفاسد عن الصحيح ولو وقعت اإلفاضة وطوافها يف غري احرام صحيح وهذا غري جمزيء وإذا وجب أن 

  إىل احلل ليجمع يف احرامه بني احلل واحلرم  يأيت بإحرام صحيح فال بد أن خيرج

مث اختلف أصحابنا يف صفة ما يفعل فمنهم من أطلق القول بأن عليه عمرة خيرج إىل التنعيم فيهل هبا على لفظ 
  املنقول عن ابن عباس وأمحد 

لتنعيم فيحرمان وقال اخلرقي ميضي إىل التنعيم فيحرم ليطوف وهو حمرم وكذلك قال ابن أيب موسى وخيرجان إىل ا
بعمرة ليطوفا طواف اإلفاضة ومها حمرمان إمنا الواجب عليه اإلحرام فقط ليطوف يف احرام صحيح وليس عليه 

  سعي وال حلق لكن هل يليب وكيف حيرم 
وقال القاضي يف اخر أمره ميضي يف بقية احلج يف االحرام الذي أفسده فيطوف طواف االفاضة ويسعى إن كان مل 

االحرام الفاسد مث يقضي هذا باحرام صحيح من احلل يطوف فيه ويسعى سواء كان قد سعى عقب  يسع يف ذلك
طواف القدوم أو مل يسع قال ألن أمحد أطلق القول يف رواية اجلماعة أنه حيرم بعمرة ومل يقل ميضي يف بقية احرامه 

  فيما بقى ومعناه أنه حيرم ليفعل أفعال العمرة وقد نقل عنه ما يدل على أنه ميضي 



وقال يف رواية الفضل إنه يعتمر من التنعيم بعد إنقضاء أيام التشريق فقد أمره بتأخري اإلحرام بعد أيام التشريق 
  وليس هذا إال الشتغاله ببقية أفعال 

احلج ألن القضاء إمنا يكون متام ما بقي عليه قال وقد نص فيمن نسى طواف الزيارة حىت رجع بلده يدخل متعمرا 
  ف بعمرة مث يطوف طواف الزيارة فيطو

ووجه هذا أنه قد أفسد ما بقى عليه واالفساد يوجب املضي فيما بقى من النسك وقضاؤه فوجب عليه أن ميضي 
فيه ووجب القضاء لكن اإلحرام املبتدأ ال يكون إال حبج أو عمرة فوجب عليه أن يأيت بعمرة تامة تكون قضاء ملا 

  ا فيليب يف احرامه وحيلق أو يقصر إذا قضاه ألهنا عمرة تامة أفسده من بقية النسك وعلى هذ
وقال القاضي يف اجملرد والشريف أبو جعفر وابن عقيل وغريهم إمنا عليه عمرة فقط وهذا هو املنقول عن ابن عباس 

  وأمحد وهو الصواب 
هو أفعال العمرة فاملعىن أنه مث اختلفت عباراهتم فقال القاضي يف موضع والشريف معناه أنه حيرم للطواف والسعي و

يأيت يف احرامه بأفعال العمرة وقال ابن عقيل كالم أمحد يدل على أنه حيرم بنفس العمرة حىت ال يكون احرامه جملرد 
الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال احلج بل حيرم بنسك كامل وجيعل ما بقى من احلج داخال يف أثنائه وال 

  من غري احرام وهذا أجود فعليه أن يأيت بعمرة تامة يتجرد هلا ويهل من يكفيه أن يأيت مبا بقي 

احلل ويطوف ويسعى ويقصر أو حيلق ويعتقد أن هذه العمرة قائمة مقام ما بقى عليه وأن طوافها هو طواف احلج 
  ميال الذي كان عليه فإن ابن عباس وأمحد صرحا بأنه يتعمر ويهدي وفسرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أ

نعم وجب عليه انشاء اإلحرام ليأيت مبا بقى عليه يف احرام صحيح ومن لوازم اإلحرام املبتدأ أن يتجنب فيه مجيع 
احملظورات وأن يهل فيه وأن ال يتحلل منه إال بعد السعي واحللق وهذه الزيادات وإن مل تكن كانت واجبة فإهنا 

  رب إال بإحرام صحيح وال يكون اإلحرام الصحيح إال هكذا وجبت جلرب ما قد فسد من احرامه إذ ال ميكن اجل
وقول أمحد يعتمر أيام التشريق ليس فيه دليل على أنه يفيض يف ذلك اإلحرام الفاسد وإمنا أمره بذلك ألن العمرة 

بعد  يشرع أن تكون بعد أيام التشريق وهو يرمي اجلمار أيام التشريق ألن اجلمار إمنا يكون بعد احلل كله فوقوعه
فساد اإلحرام ال يضره ووقوع طواف اإلفاضة بعد أيام مىن جائز نعم قد يكره وإمنا مل جيب عليه املضي فيما بقى 

باحرامه الفاسد وقضاؤه ألن القضاء املشروع حيكى األداء وهنا ليس القضاء مثل األداء وإمنا وجب عليه عمرة فيها 
ك وإمنا كان عليه طواف فقط وهو متطيب البس يفيض إىل احرام تام وخروج إىل احلل وطواف وسعي وغري ذل

  مكة من مىن فأغىن اجياب هذه الزيادات عن طوافه يف ذلك اإلحرام الفاسد 
وأما من أوجب عليه احراما صحيحا ليطوف فيه فقط فهذا خالف األصول ألن كل احرام صحيح من احلل 

باحللق أو التقصري بعد طواف وسعي فكيف حيل مبجرد  يتضمن اإلهالل ال بد له من إحالل واحملرم ال حيل إال
  السعي اللهم إال على قولنا بأن السعي واحلالق شيئان غري واجبني فهنا حيل مبجرد 

  الطواف ويكون هذا عمرة 
  وال يتعني اإلحرام من التنعيم بل له أن حيرم من أي اجلوانب شاء 

  وإن إعتمر يف أيام التشريق 
  وقبل طوافه أو قبل تكميل الطواف فنقل امليموين  وإن وطىء بعد افاضته



  مسألة وإن وطيء يف العمرة أفسدها وعليه شاة 
ومجلة ذلك أن ما يفسد العمرة يفسد احلج وهو الوطء وإال نزال عن مباشرة يف إحدى الروايتني وجيب املضي يف 

وعليه قضاؤها على الفور حبسب فسادها كاملضي يف فاسد احلج وحكم االحرام باق عليه كما تقدم يف احلج 
  اإلمكان من املكان الذي أحرم به أوال إال أن يكون أحرم دون امليقات فعليه أن حيرم من امليقات 

قال أمحد يف رواية أيب طالب وإذا واقع احملرم امرأته ومها معتمران فقد أفسدا عمرهتا وعليهما قضاء يرجعان إن كان 
امليقات وال جيزئهما إال من امليقات الذي أهال بالعمرة وقضيا مثل ما أفسدا وإن  عليهما فيهالن من حيث أحرما من

  خشيا الفوات ومل يقدرا أن يرجعا أحرما من مكة 

وحجا حجهما صحيح فإذا كان يوم النحر ذحبا لتركهما امليقات ملا دخال بغري احرام من امليقات فإذا فرغا من 
عمرة مكان العمرة اليت أفسدا فإذا قدما مكة ذبح كل واحد منهما هديا ملا حجهما خرجا إىل ذي احلليفة فأحرما ب

أفسدا من عمرهتا من الوقوع فإذا كانت بدنة كانت أجود وإال فشاة جتزؤه وعلى كل واحد منهما هدي إن كان 
  استكرهها وابن عباس يقول على كل واحد منهما هدي أكرهها أو مل يكرها 

لى الفور إال إذا خشى فوت احلج فإنه حيرم باحلج وعليه دم غري دم الفساد لدخوله مكة فقد بني أنه جيب قضاؤها ع
بغري احرام صحيح كما لو دخلها حالال وأحرم باحلج منها والدم الواجب شاة واألفضل بدنة هذا منصوصه وقول 

  أصحابه 
  امة بدنة وأوىل ويتخرج إذا أوجبنا يف الوطء بعد التحلل األول بدنة أنه جيب يف العمرة الت

والوطء املفسد للعمرة بال ريب إذا وقع قبل كمال طوافها فإن وطئها بعد الطواف وقبل السعي وقلنا السعي ركن 
  أفسدها أيضا وإن قلنا هو واجب 

وإن وطئها بعد السعي وقبل احللق أو بعد الطواف قبل احللق وقلنا السعي سنة مل تبطل عمرته حبال سواء قلنا 
  جب أو سنة هذا هو املنصوص عنه يف غري موضع وعليه عامة أصحابه قال ابن أيب موسى من وطيء يف احلالق وا

العمرة بعد الطواف قبل السعي بني الصفا واملروة أفسد العمرة وعليه دم شاة للفساد وعمرة مكانه وإن وطيء فيها 
 طالب يف معتمر طاف فواقع أهله قبل أن بعد السعي قبل احلالق أساء والعمرة صحيحه وعليه دم قال يف رواية أيب

  يسعى فسدت عمرته وعليه مكاهنا ولو طاف وسعى مث وطيء قبل أن حيلق ويقصر فعليه دم 
وقال يف رواية أيب داود إذا جامع قبل أن يقصر فقال ابن عباس عليه دم وإمنا حيل باحللق أو التقصري فقد نص على 

رة وعنه رواية أخرى ال دم عليه وهذا بناء على أن احلالق مستحب وأنه بقاء االحرام ووجوب الدم مع صحة العم
يتحلل بدونه قال يف رواية ابن إبراهيم وابن منصور فإذا أصاب أهله يف العمرة قبل أن يقصر فإن الدم هلذا عندي 

  كثري 
من احرامه فأفسده  وقال القاضي يف اجملرد إذا وطيء قبل احللق فسدت عمرته وعليه دم ألنه وطيء قبل التحلل

كما لو وطيء يف احلج قبل التحلل األول وألنه احرام تام صادفه الوطء فأفسده كاحرام احلج وألن احللق حيل به 
من العبادة فإذا ورد قبله أفسدها كما لو أحدث املصلي قبل السالم وعلى هذا يكون احللق ركنا يف العمرة ألن 

لق ال يتصور تركه على هذا القول ألنه ما مل يطأ ومل حيلق فاحرامه باق وهو الواجب هو ما جيربه الدم إذا ترك واحل
  مل يتحلل وكلما فعل حمظورا فعليه جزاؤه وإذا وطيء مل خيرج الفساد من اإلحرام بل حيلق ويقضي 



مرأة اىل وأما على املذهب فيفوت احللق بالوطء ملا روى سعيد ثنا هشيم ثنا أبو بشر عن سعيد بن جبري قال جاءت ا
ابن عباس رضي اهللا عنه فذكرت أن زوجها أصاهبا وكانت اعتمرت فوقع هبا قبل أن تقصر فقال ابن عباس شبق 
شديد شبق شديد مرتني فاستحيت املرأة فانصرفت وكره ابن عباس ما فرط منه وندم على ما قال واستحيا من 

و صدقة أو نسك قالت فأي ذلك أفضل قال النسك ذلك مث قال علي باملرأة فأيت هبا فقال عليك فدية من صيام أ
  قالت فأي النسك أفضل قال إن شئت فناقة وإن شئت فبقره قالت أي ذلك أفضل قال احنري بدنة 

وقال ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري أن امرأة أتت ابن عباس فقالت إين خرجت مع زوجي فأحرمنا 
واملروة فوقع هبا قبل أن تقصر مث ذكر حنوه وروى سعيد بن أيب عروبة يف املناسك بالعمرة فطفت بالبيت وبني الصفا 

عن قتادة عن علي بن عبد اهللا البارقي أن رجال وامرأته أتيا ابن عباس قد قضيا احرامهما من عمرهتما ما خال 
  التقصري فغشيها قال أيكما 

اها فقال عليكما فدية صيام أو صدقة أو نسك كان أعجل وقال بعدما ذهب بصره فاستحيت املرأة فأدبرت فدع
فقالت املرأة أي ذلك أفضل قال النسك قالت فأي النسك أفضل قال ناقة تنحرينها وال يعرف له يف الصحابة 

  خمالف 
  وأيضا فإنه وإن كان على احرامه فقد نقض احرامه جبواز التحلل منه باحللق فلم يبق احراما تاما 

سكا واجبا فال ريب أنه حتلل من االحرام ليس هو ممال يفعل يف االحرام بل هو برزخ بني وأيضا فاحللق وإن كان ن
كمال احلرم وكمال احلل فإذا وطيء فإمنا أساء لكونه قد حتلل بغري احللق ومثل هذا ال يفسد االحرام فعلى هذا ال 

  حيلق بعد الوطء وال يقصر 
  وأما كونه إحراما تاما فغري مسلم 

  سد النسك بغريه مسألة وال يف
  قال ابن املنذر أمجع أهل العلم على أن احلج ال يفسد بإتيان شيء حال االحرام إال اجلماع 

وذلك ألن اهللا سبحانه ذكر حلق الرأس قبل االحالل للمعذور وأوجب به الفدية ومل يوجب القضاء كما أوجبه يف 
وذكر فيه العقوبة واجلزاء ومل يفسد به االحرام  من أفطر يف رمضان ملرض أو سفر وحرم قتل الصيد حال االحرام

ومل يوجب قضاء ذلك االحرام وقد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم من أحرم يف جبته أن ينزعها ومل يأمره بكفارة 
  وال قضاء 

إذا والفرق بني املباشرة وبني غريها من احملظورات من وجوه أحدها أن سائر حمظورات االحرام تباح لعذر فإنه 
  احتاج إىل اللباس والطيب واحللق وقتل 

الصيد فعله وافتدى واملباشرة ال تباح فإن قيل فلو كان به شبق شديد خياف من تشقق أنثييه وقد قلتم إنه يفطر يف 
  رمضان ويقضي 

  فصل

وطء  وكل وطء يف الفرج فإنه يفسد سواء كان قبال أو دبرا من ادمى أو هبيمة وقد خرج أبو اخلطاب وغريه يف
البهيمة وجها أنه ال يبطل وسوى حكمه على الروايتني يف وجوب احلد به وفرق غريهم من أصحابنا كما تقدم يف 

  الصيام فأما إن وطيء ذكرا أو هبيمة دون الفرج 



  وإن حك ذكره بسرجه أو رحل دابته أو غري ذلك حىت أنزل فهو كاالستمناء 
  فصل 

  ساهيا وسواء كان عاملا بأنه حمرم  ويفسد به االحرام سواء فعله عامدا أو

أو بأن الوطء حرام عليه أو بأنه مفسد أو جاهل ببعض ذلك هذا نصه ومذهبه قال يف رواية أيب طالب قال سفيان 
  ثالثة يف احلج العمد والنسيان سواء إذا أتى أهله وإذا أصاب صيدا وإذا حلق رأسه 

در على رده والشعر إذا حلقه فقد ذهب ال يقدر على رده قال أمحد إذا جامع أهله بطل حجه ألنه شيء ال يق
والصيد إذا قتله فقد ذهب ال يقدر على رده فهذه الثالثة العمد والنسيان واخلطأ وكل شيء من النسيان بعد هذه 
الثالثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى رأسه مث ذكر ألقاها عن رأسه وليس عليه شيء أو لبس ثوبا أو خفا نزعه 

ليس عليه شيء وقال يف رواية صاحل وحنبل من زعم أن اخلطأ والنسيان مرفوعا عنه يلزمه لو وطيء أهله وهو و
  حمرم أن ال يكون عليه شيء وإذا قتل صيدا ناسيا ال يكون عليه شيء 

سوى ويتخرج أنه ال يفسد االحرام بوطء اجلاهل والناسي وال شيء عليه كرواية عنه يف قتل الصيد ال سيما وقد 
  هو بني اجلماع وقتل الصيد 

  وقد خرج أصحابنا خترجيا أن احللق والتقليم مثل قتل الصيد فيلحق اجلماع بذلك 

وقد يقال اجلماع أوىل بذلك من قتل الصيد ألنه أقرب إىل اإلستمتاع الذي هو اللباس والطيب من قتل الصيد فإنه 
  ناسي ال يبطل الصوم إتالف حمض وعلى رواية ذكرها بعض أصحابنا أن مجاع ال

ويتخرج أنه يوجب الكفارة وال يبطل االحرام كإحدى الروايتني فيمن جامع ناسيا أو جاهال حيث قلنا يبطل الصوم 
وال كفارة فيه فإن إبطال الصوم نظري إجياب الكفارة يف االحرام ووجوب الكفارة هناك نظري فساد االحرام ألن 

ال يبطل االحرام إال باجلماع خبالف ما يفسد الصيام ويوجب الكفارة يف  كفارة الصوم ال جيب اإلمجاع به كما
  االحرام فانه متعدد 

لكن حمظورات اإلحرام عند أصحابنا أغلظ من حمظورات الصيام لوجهني أحدمها أن االحرام يف نفسه أوكد من 
ه حيرم فيه مجيع املباشرات وكونه ال الصيام من وجوه متعددة مثل كونه ال يقع إال الزما وال خيرج منه بالفساد وكون

  خيرج منه باألعذار 
  الثاين أن اإلحرام عليه عالمة تدل عليه من التجرد والتلبية وأعمال النسك 

ورؤية املشاعر وخمالطة احلجيج فال يعذر فيه بالنسيان خبالف الصيام فإنه ترك حمض ووجه هذا عموم قوله سبحانه 
  ا قال اهللا سبحانه قد فعلت ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأن

وإجياب القضاء واهلدي مؤاخذة وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم عفى ألميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه وأيضا فإن اجلماع منهى عنه واملقصود تركه وما هنى عنه إذا فعل سهوا أو نسيانا مل يكن فاعله عاصيا وال 

  عدمه ومن سلك هذه الطريقة طردها يف مجيع املنهيات خمالفا بل يكون وجود فعله ك
  وأيضا فإن اجلماع استمتاع ففرق بني عمده وسهوه كاللباس والطيب وعكسه احللق وقتل الصيد 

  ووجه املذهب ما تقدم يف مجاع الناسي يف رمضان فهنا أوىل 
سؤل شىت ليس فيها استفصال للسائل وأيضا فإن ما تقدم من احلديث املرفوع وفتاوى الصحابة يف أوقات متفرقة ل



هل فعلت هذا عاملا أو جاهال ولو يف بعض تلك الوقائع فإن املسلم الذي قد أم بيت اهللا وهو معظم حلرماته إذا وقع 
منه اجلماع فوقوعه منه لعدم علمه بتحرميه أو اعتقاده زوال االحرام أو نسيانه أنه حمرم أظهر من وقوعه منه عاملا 

اكرا الحرامه ال سيما والعهد قريب والدين غض والسابقون األولون بني ظهرانيهم وقد يظهر هذا بأنه حمرم ذ
االحتمال يف مثل الذي واقع إمرأته بعد السعي قبل التقصري فإنه موضع شبهة قد أعتقد مجاعة من العلماء جواز 

  له وإكبار ملا فعله وإعظام له مع أن مجاع  ذلك ويؤيد ظهوره يف تلك الوقائع أنه مل ينقل فيها توبيخ للمجامع وتقريع

احملرم من الذنوب الشديدة وهو انتهاك للحرمة وتعد للحدود ولوال استشعار املفتني نوع عذر للسؤال ألغلظوا هلم 
  يف الكالم 

وأيضا ما احتج به أمحد وهو أن اجلماع أمر قد وقع واستقر فال ميكن رده وتالفيه بقطعه وإزالة فصار مثل 
تالفات مثل قتل الصيد وحلق الشعر حيث ال ميكن رد التلف وال إعادته وعكسه الطيب واللباس فإنه ميكن نزع اإل

اللباس وإزالة الطيب إذا ذكر وعلم التحرمي وذلك مثل الكفارة املاحية ملا صدر منه وهلذا أمر أن يفزع إىل التلبية 
  رمي مل ميكن منه فعل فيه قطع ملا مضى وال ترك له وها هنا اجملامع إذا ذكر بعد قضاء اجلماع وعلم التح

يبني هذا أن احملرم قد هنى عن أشياء فإذا فعلها ناسيا فالنسيان يزيل العقوبة وال يزيل عنه الكفارة اجلابرة ملا فعل 
طأ مع واملاحية للذنب الذي انعقد سببه والزاجرة عن قلة التيقظ واإلستذكار وهلذا وجبت الكفارة بقتل املسلم خ

أن الدية بدل عنه ووجبت الكفارة بعود املظاهر وإن كان ناسيا أو جاهال فاحملظور املستدام ميكن اإلقالع عنه 
  ومفارقته فجعل هذا كفارة له عند من يقول به وحمظور قد فات على وجه ال ميكن رده وال تركه فال بد من كفارة 

كن رده ألن اللباس والطيب املستدام فعل واحد وهلذا لو كفر وال يصح أن يقال فما مضى من اللباس والطيب ال مي
  عنه وإستدامه إىل اخر اإلحرام مل جيب عليه كفارة أخرى فإزالته إزالة لنفس ما أوجب الكفارة 

واجلماع املتكرر أفعال متفرقة كقتل صيود وهلذا لو كفر عن مجاع مث جامع كان عليه كفارة أخرى فذلك اجلماع 
ال سبيل إىل إستدراكه ورد البتة يبني هذا أن الالبس واملتطيب يتأتى منه إمتثال النهي عند العلم  الذي وقع منه

  والذكر ملفارقة املنهي عنه خبالف اجملامع والقاتل فإنه ال يتأتى منه اإلمتثال بالفعل لكن بالعزم 
  فإن قيل فلو لبس وتطيب وأزاهلما مث ذكر 

  إلستدامه فإذا مل يستدمهما كان أوىل أن قيل ذانك الفعالن مبنامها على ا

ال جتب عليه كفارة وطرده اجملامع لو ذكر فنزع فإن نزعه ال يعد مفارقة للمحظور ألنه ال بد من نزع قريب فلم 
  يكن بذلك النزع متالفيا ملا فرط فيه 

لفوات بترك ركن وأيضا فإن اجلماع سبب يوجب القضاء فاستوى عمده وسهوه كالفوات وال يصح الفرق بكون ا
  وهذا بفعل حمظور ألن القتل والعلم فعل حمظور وقد أوجب مقتضاه 

وأيضا فإن اجلماع أغلظ احملظورات وأكرب املنهيات وجنسه ال خيلوا عن موجب ومقتض فإنه ال يقع باطال قط فإنه 
نت جارية معيبة أو فيها إن وقع يف ملك قرر امللك حبيث يستقر املهر إن كانت زوجة ويستقر الثمن وامللك إن كا

خيار عمدا وقع أو سهوا وإن وقع يف غري امللك فال خيلوا عن عقر أو عقر وعقوبة أو عقوبة فقط عند من يقول به 
  وهو ينشر حرمة املصاهرة يف ملك اليمني والنكاح الفاسد والوطء بالشبهة باإلمجاع 

ثر كان إخراجا له عن حقيقته ومقتضاه ال سيما واحملرم فإذا وقع يف اإلحرام الذي هو أغلظ العبادات ومل يكن له أ



  معه من العالمات على إحرامه ما يذكره حباله ويزجره عن مواقعة هذا احملظور 
  وايضا فإن إفساده لإلحرام من باب خطاب الوضع واألخبار الذي هو ترتيب األحكام على األسباب 

يفسد االحرام ويوجب القضاء واهلدي فإذا فعله ناسيا أو  وقد دلت السنة واإلمجاع على أن اجلماع حمرم وأنه
جاهال كان ذلك عذرا يف الذم والعقاب اللذين مها من توابع املعصية األمر والنهي أما جعل ذلك مانعا من إفساد 

هذا احلج وإجياب القضاء واهلدي فال بد له من دليل فإن ما كان من باب ترتيب األحكام على األسباب ال يؤثر فيه 
إال بدليل وأكثر األصول اليت يقع فيها الفساد وجيب القضاء إذا وجد املفسد مع العذر فمن ذلك الطهارة فإهنا 
تفسد بوجود مفسداهتا عمدا وسهوا والصالة تبطل بوجود العمل الكثري عمدا وسهوا أو مبرور القاطع بني يديه 

النكاح ما يطرأ عليه فيفسده من صهر ورضاع  عمدا أو سهوا ويف الكالم واألكل خالف معروف وكذلك ملك
  وغريمها ال فرق بني وملك األموال 

وموجبات الكفارات يف غالب األمر يوجبها مع العمد والسهو ككفارة القتل والظهار وترك واجبات احلج واحلج 
  يف األكل يف الصيام  قد يغلظ على غريه فإحلاقة بأكثر األصول أوىل من إحلاقه بأقلها مث مل يجء أصل يف ذلك إال

  فأما ما دون اجلماع من احملظورات فما قيل فيه أنه يفسد االحرام فهو كاجلماع وأما ما ال يفسده 

  فصل

  وجيب أن يقضي مثل الذي أفسده إن كان حجا قضى حجا وإن كان 

ذي أحرم منه أوال عمرة قضى عمرة وإن كان عمرة وحجة قضامها وعليه أن حيرم من أبعد املوضعني ومها املكان ال
وميقات بلده فلو كان أحرم بالعمرة أو احلجة الفاسدة من دون امليقات فعليه أن حيرم يف القضاء من امليقات ألنه ال 

جيوز ألحد يريد احلج والعمرة أن جياوز امليقات إال حمرما وألن تركه لواجب أو فعله حملظور يف األداء ال يسوغ له 
وإن كان قد أحرم هبما من فوق امليقات مثل أن يكون قد أحرم يف مصر فعليه أن حيرم  تعدي حدود اهللا يف القضاء

بالقضاء من ذلك املوضع هذا نصه ومذهبه قال يف رواية أيب طالب يف الرجل إذا واقع امرأته يف العمره عليهما 
  قضاؤها من حيث اهال بالعمرة ال جيزئهما إال من حيث أهال احلرمت قصاص 

اية ابن مشيش إذا أفسد الرجل احلج فعليه احلج من قابل من حيث أوجب االحرام قيل له فإن كان من وقال يف رو
  أهل بغداد وقد أوجب االحرام على نفسه ومل يكن له من قابل زاد وال راحلة فعليه مىت وجد 

 ينقل عن صحايب وقد نص يف احملصر على خالف ذلك ملا تقدم عن ابن عباس أنه قال وحيرمان من حيث أحرما ومل
  خالفه لقوله تعاىل واحلرمت فأوجب على من انتهك حرمة 

فإن قيل قد تقدم يف احلديثني املرسلني حىت إذا كنتما باملكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وتفرقا وهو قول 
  النخعي وحظه من القياس 

سده يف املستقبل ويؤيد هذا أن الواطىء بعد مجرة وافر ألن تلك املسافة قطعها باالحرام الصحيح وإمنا يقضي ما أف
  العقبة يقضي ما بقى عليه 

  فصل



وليس عليه إال قضاء واحد فإن كانت احلجة املقضية حجة اإلسالم سقط الفرض عنه إذا قضاها وكذلك إذا كانت 
ة مل جيب عليه إال نذرا وكذلك لو كانت قضاء فأفسدها مل جيب عليه إال قضاء واحد حىت لو أفسد القضاء ألف مر

قضاء الواجب األول كسائر العبادات إذا قضاها ألن كل قضاء يفسده إذا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه فإذا أفسد 
هذا القضاء فإن قضاءه يقوم مقامه وهلم جرا فمىت قضى قضاء مل يفسده فقد أدى الواجب وقد قيل ألمحد أيتهما 

  أدري حجه اليت أفسدها أو اليت قضاها قال ال 
  فصل 

وينحر هدي الفساد يف عام القضاء نص عليه قال يف رواية أيب طالب إذا إذا وطيء وهو حمرم أو قارن فسد حجه 
يف سنته اليت وطيء فيها فإن كان معه هدي حنره وإال فليس عليه هدي وقد فسد حجه إىل قابل إذا حج أهدى 

ري ما حيدث عليه والذي أقول به إن كان معه هدي حنره وكان عطاء يقول يعجل اهلدي يف هذه السنة فيقول ما يد
  وإذا حج من قابل أهدى وإن مل يكن معه هدي فليس عليه حىت حيج من قابل وكذلك نقل األثرم 

وقال القاضي جيب إخراج الكفارة يف السنة اليت أفسدها وال يلزمه كفارة ثانية يف السنة اليت يقضي فيها قال ومعىن 
ية األثرم إن كان معه هدي حنره ويهدي يف السنة الثانية يعين به هديا أوجبه على نفسه وقوله قول أمحد يف روا

  يهدي يف السنة يعين يكون يف ذمته 
قال ابن أيب موسى فسد حجهما وعلى كل واحد منهما بدنة واحلج من قابل إن كانت طاوعته وإن استكرها كفر 

  يف املكان الذي أصاهبا فيه يف العام املاضي عنها وأحجها من قابل من ماله وفرق بينهما 
وقيل عنه جيزئهما بدنة واحدة طاوعته أم أكرهها ألن اهلدي قد وجب عليه بنفس اإلفساد ومواقعة احملظور فوجب 

  إخراجه حينئذ كسائر الدماء الواجبة بفعل احملظورات 
ها األمر باهلدي مع القضاء وهي العمدة يف هذا ووجه املنصوص أن احلديثني املرسلني واثار الصحابة عامتها إمنا في

  الباب لكن بعض ألفاظها حمتملة وأكثر مفسر كما تقدم 
  وأيضا فإنه إذا وجب القضاء واهلدي فإمنا خيرج اهلدي مع القضاء كهدي الفوات وعكسه األحصار 

اهلدي خبالف االحرام الصحيح فإنه وأيضا فإن اهلدي إمنا جربان لإلحرام وهذا االحرام الفاسد إمنا ينجرب بالقضاء و
  ينجرب مبجرد اهلدى فأما إن أتى يف االحرام الفاسد حمظورا مثل اللباس والطيب وقتل الصيد فإنه خيرجه 

فإن أخرج هدي الفساد قبل القضاء وليس عليه باإلفساد إال هدي واحد كما تقدم يف أحد احلديثني املرسلني وسائر 
احلديث اآلخر ذكر هديني وهي قضية عني فلعلهما كانا قد ساقا هديا وهذا ألن فإن فتاوى الصحابة وقد جاء يف 

كان هذا الواطىء قد ساق هديا حنره يف السنة األوىل كما يقضي سائر املناسك ومل جيزه عن هدي اإلفساد كما ال 
  جيزئه عن سائر الدماء الواجبة عليه 

حمظور من لباس أو طيب أو غري ذلك مل يسقط عنه القضاء قوال  فإن كان قد وجب عليه يف احلجة الفاسدة دم بفعل
  واحدا 

وإن كان قد وجب عليه بترك واجب مثل أن أحرم دون امليقات مث أفسد االحرام أو أفاض من عرفات قبل الليل 
يف أو ترك رمى اجلمار وحنو ذلك فهل يسقط عنه بفعل القضاء ففيه روايتان منصوصتان إحدامها يسقط نص عليه 

رواية منها يف رجل جاوز امليقات إىل مكة مث أحرم بعمرة فأفسدها عليه قضاؤها يرجع إىل الوقت حيرم منه فقيل له 
  أفال يكون عليه شيء لتركه الوقت أول مرة قال ال 



ما  وذلك ألن الدم قائم مقام النسك املتروك فإذا قضى ما تركه فقد قام القضاء مقام ما ترك فأغىن عن الدم خبالف
وجب لفعل حمظور فإن ذلك احملظور مل خيرج عنه كفارة وخبالف ما لو عاد إىل امليقات حمرما فإن احرامه قد نقص 

  نقصا مل جيرب بالعود إليه وهنا قد أحرم إحراما مبتدأ من امليقات 
  والثانية ال يسقط نص عليه يف رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان يف 

مث جامع عليه أن حيج من قابل وعليه بدنة وليس عليه دم لتركه امليقات قال أمحد عليه دم  رجل جاوز امليقات فأهل
لتركه امليقات وميضي يف حجته ويصنع ما يصنع احلاج ويلزمه ما يلزم احملرم يف كل ما أتى ألن االحرام قائم وعليه 

  احلج من قابل واهلدي 
جب بترك االحرام من امليقات ال يسقط بالقضاء كما لو أحرم وهذه إختيار أصحابنا ألن من أصلنا أن الدم الوا

  دون امليقات مث عاد إىل الوقت حمرما 
وايضا فإن احلجة الفاسدة حكمها حكم الصحيح يف كل شيء وعليه أن جيربها إذا ترك واجبا أو فعل حمظورا فلو 

يه إمتام احلجة الفاسدة وألنه لو كان القضاء قلنا إن ما يفعله يف قضائها يقوم مقام ما يفعله فيها لكنا مل نوجب عل
  يقوم مقام ما يتركه يف احلجة الفاسدة مل جيب عليه املضي فيها بل قد أوجب الشرع عليه إمتام األوىل وقضاءها 

وإن كان متمتعا أو قارنا قد وجب عليه دم بسبب ذلك مث وطيء فهل يسقط عنه دم املتعة والقران على روايتني 
ضا إحدامها ليس عليه دم متعة وال قران وقد تقدم نصه على ذلك يف رواية أيب طالب فيها إذا وطيء منصوصتني أي

وهو حمرم بعمرة أو قارن إن كان معه هدي حنره وإال فليس عليه هدي إىل قابل فإذا حجا أهديا وقال أيضا يف رواية 
ل ال تقل متمتع ولكن قل معتمر يرجع إىل املروذي وقد سئل عن متمتع دخل مكة فوطيء قبل أن يطوف بالبيت فقا

  امليقات الذي أهل منه فيحرم بعمرة وعليه دم وإن كان الوقت ضيقا أهل باحلج فإذا فرغ منه أهل بالعمرة 
  فلم يوجب عليه دم التمتع وذلك ألنه مل يترفه بسقوط أحد السفرين ألنه قد وجب عليه سفرا اخر يف القضاء 

ط عنه دم املتعة والقران نص عليه يف رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان يف رجل أهل والرواية الثانية ال يسق
بعمرة يف أشهر احلج مث جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت مث أقام إىل احلج حج وعليه دم لعمرته وليس عليه دم 

  للمتعة ألنه أفسدها فقال أمحد عليه دم للمتعة ودم ملا أفسد من العمرة 
ا وجب اإلتيان به يف النسك الصحيح وجب اإلتيان به يف الفاسد كالطواف وذلك ألنه مأمور بإمتام ألن كل م

الفاسد حىت يكون مثل الصحيح إال يف أن أحدمها حصل فيه الوطء فأفسده واآلخر عرى عن ذلك فعلى هذا إذا 
  اب يقتضى أنه ليس عليه دم اخر أحرم بقران القضاء فهل عليه دم الفساد ودم القران الفاسد كالم أمحد واألصح
  وأما املتمتع فإن كان قد وطيء يف العمرة فقد وجب عليه قضاؤها فإذا قضاها 

  فإن مل يقضها قبل احلج فعليه دم لترك امليقات نص عليه 
  فصل 

  والدم الواجب بالوطء وحنوه أربعة أقسام أحدها بدنة مع اإلفساد والثاين 

  بال إفساد والرابع شاة بال إفساد شاة مع اإلفساد والثالث بدنة 

  فصل



وعليهما أن يتفرقا يف القضاء قال يف رواية ابن منصور يف الذي يصيب أهله مهال باحلج يهالن من قابل ويتفرقان 
وأرجوا أن جيزئهما هدي واحد وقال يف رواية األثرم يف الرجل يصيب أهله ومها حمرمان يتفرقان إذا عادا إىل احلج 

  احململ والفسطاط وما أشبه ذلك يف النزول و
ألن يف أحد احلديثني املرسلني فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقضيا نسككما وأهديا هديا مث إرجعا حىت 

إذا جئتما املكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا وال يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبالن 
ان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما ويف اآلخر فقال هلما أمتا حجكما مث ارجعا وعليكما حجة حىت إذا كنتما باملك

أخرى قابل حىت إذا كنتما يف املكان الذي أصبتما فأحرما وتفرقا وال يرى واحد منكما صاحبه مث أمتا مناسككما 
  وأهديا 

 كل واحد منهما لصاحبه حالال حىت إذا كانا ويف حديث عمر يقضيان حجهما واهللا أعلم حبجهما مث يرجعان حالال
  من قابل حجا وأهديا وتفرقا من حيث أصابا فلم جيتمعا حىت يقضيا حجهما 

ويف الرواية املشهورة عن ابن عباس أقضيا ما عليكما من نسككما هذا وعليكما احلج من قابل فإذا اتيتما املكان 
وال جتتمعان حىت تقضيان نسككما ويف رواية أخرى عنه وال ميران  الذي فعلتما الذي فعلتما فيه ما فعلتما فتفرقا

  على 

  املكان الذي أصابا إال ومها حمرمان ويتفرقان إذا أحرما ويف رواية أخرى عنه وحيرمان من حيث كانا أحرما ويتفرقان 
و حمرم قال عليهما وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتيبة أنه سأل ابن عباس عن رجل أصاب إمرأته وه

احلج من قابل مث يتفرقان من حيث حيرمان وال جيتمعان حىت يقضيا مناسكهما وعليهما اهلدي رواه النجاد ويف رواية 
احلكم عن علي قال يتفرقان وال جيتمعان إال ومها حالالن وينحر كل واحد منهما جزورا وعليهما احلج من قابل 

  ول مرة فإذا مرا باملكان الذي أصاهبا فيه تفرقا فلم جيتمعان إال ومها حالالن حيرمان مبثل ما كانا أحرما به يف أ
وذكر مالك عن علي فإذا أهال باحلج من عام قابل تفرقا حىت يقضيا حجهما فهذه أقوال الصحابة مع املرسل 

يؤمن أن تتكرر تلك املرفوع ال يعرف أثر صريح خيالف ذلك وذلك ألنه إذا جامعها يف املكان الذي واقعها فيه مل 
احلال فتدعوه نفسه إىل مواقعتها فيفسد احلجة الثانية كما أفسد األوىل فإن رؤية األمكنة تذكر باألحوال اليت كانت 

  فيها وشهوة اجلماع إذا هاجت فهي ال تنضبط وهذا معروف يف الطباع وذكر الشعراء ذلك يف 

  األوطار فيه ورمبا قد جرب  أشعارهم حىت قيل إن سبب حب الوطن ما قضته النفس من
  وأيضا فإن مفارقة احلال واملكان الذي عصى اهللا فيه من متام التوبة 

وأيضا فإهنما ملا اجتمعا على معصية اهللا كان من توبتهما أن يتفرقا يف طاعة اهللا لقوله األخالء يومئذ بعضهم لبعض 
اهللا إال تفرقا عن ثقال فإن تعجال ذلك الثقال يف  عدو إال املتقني وقد قال طاوس ما اجتمع رجالن على غري طاعة

  الدنيا كان خريا هلما من تأخريه إىل اآلخرة 
فعلى هذا ليس عليه أن يفارقها يف االحرام الفاسد وبعد رجوعها قبل االحرام حبجة القضاء فأما أحد احلديثني 

أو إذا بلغا مكان االصابة فيه روايتان  املرسلني وحديث علي فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حني االحرام
ذكرمها إحدامها من حني االحرام وهو ظاهر ما ذكرناه عن أمحد ألنه كذلك يف حديث علي وحديث ابن العباس 

  وألنه خياف عليهما فساد االحرام يف أوله كما خياف عليهما يف اخره 



وسى والقاضي وأصحابه وعامة ألن الذي يف املرفوع والثانية من املوضع الذي أصاهبا فيه وهو الذي ذكره ابن أيب م
حىت إذا كنتما يف املكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا وكذلك روي عن عمر ومل خيتلف عنه وكذلك هو أجود 

الروايتني عن علي وابن عباس ولعله جيمع بني الروايات بأن يكون التفرق من حني االحرام مستحب ومن موضع 
ب ولعله يستحب التفرق يف احلجة الفاسدة وال يزاالن متفرقني إىل حني اإلحالل الثاين ألن ما قبل اإلصابة واج

  ذلك فاجلماع حمرم عليه ويتوجه 
وصفة التفرق على ما ذكره أمحد أن ال جيتمعا يف حممل وال فسطاط يف الركوب وال يف النزول ويف املرسل أن ال 

  يرى أحدمها صاحبه 
  فقة أو يف قطار فال يضرمها فأما كوهنما يف ر

وهل هذا التفرق واجب أو مستحب خرجها ابن حامد على وجهني أحدمها أنه واجب وهو ظاهر كالم أمحد 
  واآلثار املروية يف ذلك 

  مسألة واملرأة كالرجل إال أن احرامها يف وجهها وهلا لبس املخيط 
  يف هذا الكالم فصول 

ل الصيد وتقليم األظافر واحللق واملباشرة كالرجل ملا تقدم من األدلة الدالة على أحدها أن املرأة يف حترمي الطيب وقت
  حترمي ذلك عليهما وألن املعاين اليت من أجلها حرم ذلك على الرجل موجودة يف املرأة ورمبا كانت أشد 

تقدم وذلك ألهنا حمتاجة إىل  الثاين أهنا ال حيرم عليها لبس املخيط وال ختمري الرأس فلها أن تلبس اخلفني والقميص ملا
ستر ذلك ألهنا عورة وال حيصل ستره يف العاده إال ما صنع على قدره ولو كلفت الستر بغري املخيط لشق عليها 

مشقة شديدة وملا كان الستر واجبا وهو مصلحة عامة مل يكن حمظورا يف االحرام وسقط عنهن التجرد كما سقط 
  عود على مزدلفة والصفا واملروة ملا فيه من بروزها وظهورها إستحباب رفع الصوت باإلهالل والص

  الفصل الثالث أن احرامها يف وجهها فال جيوز هلا أن تلبس النقاب والربقع وهذا إمجاع 
قال أصحابنا وستر رأسها واجب فقد إجتمع يف حقها ستر الرأس ووجوب كشف الوجه وال ميكن تكميل أحدمها 

يجب أن تكمل الرأس ألنه أهم كما وجب أن تستر سائر البدن وال تتجرد وألن احملظور إال بتفويت تكميل االخر ف
أن تستر الوجه على الوجه املعتاد كما سيأيت وستر شيء يسري منه تبعا للرأس ال يعد سترا للوجه فأما يف غري 

  االحرام فال بأس أن تطوف منتقبة نص عليه 
ا الرجال وختاف أن يروا وجهها فإهنا ترسل من فوق رأسها على وجهها فإن احتاجت إىل ستر الوجه مثل أن مير هب

ثوبا نص عليه قال أبو عبد اهللا يف رواية أيب طالب وإحرام الرجل يف رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فال بأس 
  واألذنان من الرأس خيمر أسفل من األذنني وأسفل من األنف 

وا رأسه فاذهب إىل قول النيب صلى اهللا عليه و سلم قال واحرام املرأة يف والنيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ختمر
  وجهها ال تنتقب وتتربقع وتسدل الثوب على 

رأسها من فوق وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها يف احرامها مثل قول عائشة رضي اهللا عنها وذلك ملا روت 
لى اهللا عليه و سلم حمرمان فإذا جادوا بنا سدلت إحدانا عائشة قالت كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا ص

  جلباهبا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أمحد رضي اهللا عنه وأبو داود وابن ماجة 



ولو فعلت ذلك لغري حجة جاز على ما ذكره أمحد رضي اهللا عنه قال ابن أيب موسى إن احتاجت سدلت لكن عليها 
دله عن البشرة فإن أصاب البشرة باختيارها افتدت وإن وقع الثوب على البشرة بغري اخيارها رفعته أن جتايف ما تس

  بسرعة وال فدية عليها كما لو غطى 
فإن مل ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه افتدت هذا قول القاضي وأصحابه وأكثر متأخري أصحابنا ومحلوا مطلق 

  ل كالم أمحد عليه ألنه قال إحرام الرج

  يف رأسه وإحرام املرأة يف وجهها قالوا ألن وجه املرأة كرأس الرجل بدليل ما روى 
ورأس الرجل ال جيوز ختمريه مبخيط وال غري خميط فكذلك وجه املرأة لكن موجب هذا القياس أن ال ختمر وجهها 

  بشيء منفصل عنه كرأس الرجل 
به جواز اإلسبال سواء وقع البشرة أو مل يقع ألن أمحد وهذا غري صحيح والذي يدل عليه كالم أمحد وقدماء أصحا

قال تسدل الثوب وقال ابن أيب موسى إحرامها يف وجهها فال تغطيه وال تتربقع فإن إحتاجت سدلت على وجهها 
ألن عائشة ذكرت أهنن كن يدلني جالبيبهن على وجوههن من رؤوسهن ومل تذكر جمافاهتا فاألصل عدمه ال سيما 

مع أن احلاجة والظاهر أنه مل يفعل ألن اجللباب مىت أرسل من ببشرة الوجه وألن يف جمافاته مشقة  وهو مل يذكر
شديدة واحلاجة إىل ستر الوجه عامة وكل ما احتيج إليه حلاجة عامة أبيح مطلقا كلبس السراويل واخلف فعلى هذا 

  التعليل إن باشر لغري حاجة الستر 
د املرأة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس وألن وجه املرأة كبدن الرجل وكي

القفازين ومل ينهها عن ختمري الوجه مطلقا فمن إدعى حترمي ختمريه مطلقا فعليه الدليل بل ختصيص النهي بالنقاب 
تر اليد والقميص املصنوع لستر وقرانه بالقفاز دليل على أنه إمنا هناها عما صنع لستر الوجه كالقفاز املصنوع لس

  البدن 

فعلى هذا جيوز أن ختمره بالثوب من أسفل ومن فوق ما مل يكن مصنوعا على وجه يثبت على الوجه وأن ختمره 
  بامللحفة وقت النوم ورأس الرجل خبالف هذا كله وقال ابن أيب موسى ومىت غطت وجهها أو تربقعت افتدت 

  فصل 
ازين وحنومها وهو كل ما يصنع لستر اليدين إىل الكوعني هذا نصه ومذهبه ال خالف وال جيوز للمحرمة لبس القف

فيه وكالم الشيخ هنا يقتضي جواز لبسهما ألنه مل يذكره وأباح لبس املخيط مطلقا وهذا تساهل يف اللفظ ال يؤخذ 
جل فقال يا رسول اهللا منه مذهب ألنه قد صرح خبالف ذلك وذلك ملا روى الليث عن نافع عن ابن عمر قال قام ر

  ماذا 

تأمرنا أن نلبس من الثياب يف االحرام فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تلبس القميص وال السراويالت وال 
العمائم وال الربنس وال اخلفاف إال أن يكون أحد ليست له نعالن فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني وال 

والورس وال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين رواه أمحد والبخاري وأبو داود  تلبسوا شيئا مسه الزعفران
  والنسائي 

وعن حممد بن اسحق عن نافع عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى النساء يف االحرام عن 
  داود القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب رواه أمحد وأبو 



وأيضا فإن حق احملرم أن ال يلبس شيئا من اللباس املصنوع للبدن لكنه رخص للمرأة أن تلبس ما تدعوا إليه احلاجة 
  ألهنا عورة 

وال حاجة هبا إىل أن تستر يدها بذلك ألن سترها حيصل بالكم وبادخاهلا يف العب وحنو ذلك فال حاجة إىل صنع 
ستره بالرداء وحنوه مل جيز ستره بالقميص وهذا خبالف قدميها فإهنا لو أمرت القفاز وحنوه كبدن الرجل ملا أمكن 

  بلبس النعلني أيضا فإن يديها تظهر غالبا فسترمها بالقفاز وحنوه صون هلما يف حال اإلحرام فلم جيز 
دمان وقد سلك بعض أصحابنا يف ذلك طريقة وهو أن اليدين ليستا من العورة فوجب كشفهما كالوجه وعكسه الق

  وسائر البدن وذلك ألن العورة جيب سترها خبالف ما ليس بعورة ومن سلك هذه الطريقة جوز هلا أن 

  تصلى مكشوفة اليدين 
وهذه الطريقة فيها نظر لوجوه أحدها أن اليدين ال جيب كشفهما وال حيرم تعمد ختمريمها مبا مل يصنع على قدرمها 

الكم ويف اجليب من غري حاجة ولو كان مطلق الستر حراما إال حلاجة ملا  باإلمجاع فإن هلا أن تقصد إدخال اليد يف
  جاز ذلك 

الثاين أن كون الوجه واليدين ليسا بعورة ال يبيح ابداءمها للرجال بكل حال وكون العضد والساق عورة ال يوجب 
  سترمها يف اخللوة وإمنا يظهر أثر ذلك يف الصالة وحنومها 

  باب الفدية

ى ضربني أحدمها على التخيري وهي فدية األذى واللبس والطيب فله اخليار بني ثالثة أيام أو اطعام مسألة وهي عل
  ثالثة آصع من متر لستة مساكني أو ذبح شاة 

األصل يف هذه الفدية قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
مريض وملن يف رأسه قمل يؤذيه وأوجب عليه الفدية املذكورة وفسر مقدارها رسول اهللا فأباح اهللا سبحانه احللق لل

صلى اهللا عليه و سلم كما تقدم يف حديث كعب بن عجرة وهو األصل يف هذا الباب فقال له فاحلق واذبح شاة أو 
  صم ثالثة أيام أو تصدق بثالثة آصع من متر بني ستة مساكني 

ثل هذا وتقديره صلى اهللا عليه و سلم ملا ذكر يف كتاب اهللا من صيام أو صدقة أو نسك وقد أمجع املسلمون على م
مثل تقديره ألعداد الصالة وللركعات واألوقات وفرائض الصدقات ونصبها وأعداد الطواف والسعي والرمي وغري 

  ذلك إذ كان هو املبني عن اهللا معاين كتابه صلى اهللا عليه و سلم 
دنه أو قلم أظفاره أو لبس أو تطيب فملحق هبذا احملظور يف مقدار الفدية ألن اهللا حرم ذلك وأما من حلق شعر ب

  كله يف االحرام 

  فصل

إن فعل احملظور لعذر ففديته على التخيري كما ذكرناه وإن فعله لغري عذر ففيه روايتان إحدامها أن فديته على 
التخيري وسببها مباح وجبت على التخيري وإن كان  التخيري أيضا كما ذكره الشيخ ألن كل كفارة وجبت على

حمظورا كجزاء الصيد وأيضا فإن الكفارة جرب ملا نقص من االحرام بفعل احملرم والنقص ال خيتلف بني أن يكون 
بسبب مباح أو حمظور إال أن يف أحدمها جائزا واالخر حراما فلو مل يكن كل واحد من الكفارات الثالث جابرا 



  م ملا إكتفى به مع وجود غريه وهلذا كفارة اليمني جتب على التخيري سواء كان احلنث جائزا أو حراما لنقص االحرا
وأيضا فإن كون سبب الكفارة جائزا ال يوجب التخيري بدليل دم املتعة والقران هو على الترتيب وإن كان سببه 

  لسبب بل ألهنا جابرة لنقص االحرام جائزا فلما كانت هذه الكفارة على التخيري علم أن ذلك ليس جلواز ا
وأما اآلية فإمنا مل يذكر فيها إال املعذور ألن اهللا بني جواز احللق ووجوب الفدية ألنه قد هنى قبل ذلك عن احللق 

  وهذا احلكمان خيتصان املعذور خاصة 
  والرواية الثانية أنه يلزمه الدم وال يتخري لداللة السياق عليه بني اخلصال 

فإن عدم الدم فعليه الصدقة وإن مل جيد انتقل إىل الصيام نص عليه يف رواية ابن القاسم وسندي يف احملرم حيلق  الثالثة
رأسه من غري أذى ليس هو مبنزلة من حيلق من أذى إذا حلق رأسه من أذى فهو خمري يف الفدية ومثل هذا ال ينبغي 

  ف أيب جعفر وأيب اخلطاب ومل يذكروا يف تعليقهم خالفا أن يكون خمريا وهذا إختيار القاضي وأصحابه مثل الشري
قال ابن أيب موسى وإن حلق رأسه لغري عذر فعليه الفدية وليس مبخري فيها فيلزمه دم وإن تنور فعليه فدية على 

  التخيري 
ظورا ففرق بني حلق الرأس والتنور ولعل ذلك ألن حلق الرأس نسك عند التحلل فإذا فعله قبل وقته فقد فعل حم

وفوت نسكا يف وقته ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم خبالف شعر البدن فإنه ليس يف حلقه ترك نسك ألن اهللا 
سبحانه إمنا ذكر التخيري يف املريض ومن به أذى وذلك يقتضي أن غري املعذور خبالف ذلك لوجوه أحدها أن من 

  نفاة املفهوم حرف شرط واحلكم املعلق بشرط عدم عند عدمه حىت عند أكثر 
  واحلكم املذكور هنا وجوب فدية على التخيري إذا حلق فلو كانت هذه 

  الفدية مشروعة يف حال العذر وعدمه لزم إبطال فائدة الشرط والتخصيص 
وقوهلم التخصيص جلواز احللق وإباحته جياب عنه بأن اجلواز ليس مذكورا يف اآلية وإمنا املذكور وجوب الفدية وإمنا 

  يستفاد من سياق الكالم ولو كان اجلواز مذكورا أيضا فالشرط شرط يف جواز احللق ويف الفدية املذكورة اجلواز 
الثاين املريض ومن به أذى معذور يف استباحة احملظور واملعذور يناسب حاله التخفيف عنه والترخيص له فجاز أن 

ف مناسب كان ذلك الوصف علة له وإذا كان تكون التوسعة له يف التخيري ألجل العذر ألن احلكم إذا علق بوص
علة التوسعة هو العذر مل جيز ثبوت احلكم بدون علته يوضح هذا أن اهللا بدأ باألخف فاألخف من خصال الفدية قال 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك تنصيصا على أن أو التخيري إذ وقع اإلبتداء بأدىن اخلصال وغري املعذور بعيد من 

  دأ يف آية اجلزاء بأشد اخلصال وهو املثل ملا ذكر املعتمد هذا وهلذا ب
الثالث أن اهللا مساها فدية والفدية إمنا تكون يف اجلائزات كفدية الصيام وهذا ألن الصائم واحملرم ممنوعان مما حرم 

حلاجة كما عليهما حمبوسان عنه كالرقيق واألسري املمنوع من التصرف فجوز اهللا هلما أن يفتديا أنفسهما عند ا
  يفتدي األسري والرقيق أنفسهما وكما تفتدى املرأة نفسها من زوجها 

ومعلوم أنه إذا مل حيتج إىل احللق مل يأذن اهللا له أن يفتدى نفسه وال يفك رقبته من االحرام فال يكون الواجب عليه 
  فدية 

يثبت هذا احلكم يف غري الفدية وهبذا يظهر واهللا سبحانه إمنا ذكر التخيري تقسيما للفدية وتوسيعا يف اإلفتداء فال 
  الفرق بني هذه الفدية وبني جزاء الصيد 



وكفارة اليمني ألن اهللا ذكر التخيري يف جزاء الصيد مع النص على أنه قتله متعمدا فكان التخيري يف حق املخطىء 
  أوىل وذكر الترتيب والتخيري يف كفارة اليمني مطلقا 

فعل حمظور فتعني فيها الدم ككفارة الوطء وتوابعه ومعلوم أن إحلاق احملظور باحملظور وأيضا فإهنا كفارة وجبت ل
أوىل من إحلاقه جبزاء الصيد وألن اهللا أوجب الدم على املتمتع عينا حيث مل يكن به حاجة إىل التمتع حبله مع جواز 

وىل وعكسه املعذور وألهنا كفارة وجبت التمتع به فألن جيب على من متتع يف االحرام من غري حاجة مع حترمي اهللا أ
جلناية على االحرام ال على وجه املعاوضة فوجب الدم عينا كترك الواجبات وعكسه جزاء الصيد فإنه بدل ملتلف 

فهو مقدر بقدر مبدله وأبدال املتلفات ال يفرق فيها بني متلف ومتلف خبالف الكفارات اليت خللل يف العبادة 
حرام وترك واجبات احلج فإن فعل احملظور ناسيا أو جاهال بتحرميه أو خمطأ وأوجبنا عليه كالوطء يف رمضان واال

الكفارة فهو كمن فعل لغري عذر ألنه مل يأذن له الشرع يف أتيانه وخطأه يصلح أن يكون مانعا من اإلمث أما خمففا 
صر يف احلقيقة من حمظورات االحرام إال للكفارة فال وهذا خبالف املعذور فإن احللق صار يف حقه مباحا جائزا ومل ي

مبعىن أن جنسه حمظور كاألكل يف رمضان للمسافر واملريض وهلذا نوجب على من جامع ناسيا الكفارة وال نوجبها 
  على من أبيح له الفطر 

  فصل

ظور كما جيوز إذا أراد احللق أو اللبس أو الطيب لعذر جاز له اخراج الفدية بعد وجود السبب املبيح وقبل فعل احمل
  حتليل اليمني بعد عقدها وقبل احلنث سواء كانت صياما أو صدقة أو نسكا 

  فصل 
جيوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم وكذا حيث جازت ألن اهللا سبحانه مسى الدم الواجب هنا نسكا 

  والنسك ال خيتص مبوضع فإن 

كانت واجبة أو مستحبة كما قال أن صاليت ونسكي  الضحايا ملا مسيت نسائك جاز أن تذبح يف كل موضع سواء
وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب بردة هي خري نسيكتيك خبالف دم املتعة وجزاء الصيد فإنه مساه هديا واهلدي 

  ما أهدي إىل الكعبة 
  وأما هدي احملصر 

  مسألة وكذلك احلكم يف كل دم وجب لترك واجب 
جهه أن ترك الواجب مبنزلة فعل احملظور يف أن كال منهما ينقص النسك وأنه يفتقر إىل هذا قول الشيخ رمحه اهللا وو

  جربان يكون خلفا عنه 
فعلى هذا هل يكون على التخيري أو الترتيب على روايتني ألن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع مل جيب فيه شيء 

مبىن وحنو ذلك نعم قد يتركه جهال أو عجزا والذي كترك احلائض طواف الوداع وترك أهل السقاية والرعاة املبيت 
  عليه أكثر أصحابنا 

  مسألة وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إال الطائر فإن فيه قيمته إال احلمامة فيها شاة والنعامة فيها بدنة 
ه من هبيمة األنعام يف هذا الكالم فصول أحدها أن ما وجب ضمانه من الصيد إما باحلرم أو باإلحرام فإنه يضمن مبثل



وهي اإلبل والبقر والغنم وهو ما شاهبه يف اخللقة والصفة تقريبا ألن اهللا سبحانه قال فجزاء مثل ما قتل من النعم 
  وقد قرىء بالتنوين فيكون املثل هو اجلزاء بعينه وهو بدل منه يف 

جلزاء على هذا مصدر أو اسم مصدر اإلعراب وقريء فجزاء مثل ما قتل باإلضافة واملعىن فعطاء مثل املقتول فا
أضيف إىل مفعوله وضمن معىن اإلعطاء واإلخراج واإليتاء ومثل هذا القراءتان يف قوله تعاىل فدية طعام مسكني وإن 

  كان بعض القراء فرق بينهما حيث جعل الفدية نفس الطعام وجعل اجلزاء إعطاء املثل 
والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة املقتول أو أنقص بداللة واملراد باملثل ما مثال الصيد من جهة اخللقة 

  الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة 
أما األول فمن وجوه أحدها أن اهللا أوجب مثل املقتول واملثل إمنا يكون من جنس مثله فعلم أن املثل حيوان وهلذا 

ضمنه مبثله وهذا يضمن بقيمته واألصل بقاء يقول الفقهاء يف األموال ذوات األمثال وذوات القيم وهذا الشيء ي
  العبارات على ما كانت عليه يف لغة العرب الذين نزل القرآن بلساهنم وقيمة املتلف ال يسمى مثال 

الثاين أن اهللا أوجب املثل من النعم احتزاز من اخراج املثل من نوع املقتول فإنه لو أطلق املثل لفهم منه أن خيرج عن 
  الظيب ظيب ولو كان املثل هو قيمة املقتول لكان الواجب يف ذمة القاتل قيمة الضبع ضبع وعن 

الصيد مث إنه يصرفها يف شراء هدى أو شراء صدقة حينئذ فال فرق بني اهلدى وبني الصدقة حىت جيعل املثل من 
  أحدمها دون اآلخر 

وذلك يوجب أن يكون املثل من النعم الثالث أن قوله من النعم بيان جلنس املثل كقوهلم باب من حديد وثوب خز 
  ولو كان املثل هو القيمة والنعم مصرف هلا لقيل جزاء مثل ما قتل يف النعم 

الرابع أنه لو كان املراد باملثل القيمة مل يكن فرق بني صرفها يف اهلدى والصدقة وكذلك لو أريد باملثل اهلدى باعتبار 
يمة مثل هبذا االعتبار وكان جيب على هذا أن يقال فجزاء مثل ما قتل مساواته للمقتول يف القيمة فإن اهلدى والق

من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني باخلفض والتقدير فجزاء مثل املقتول من النعم ومن الكفارة 
ست من املثل فإهنما على هذا التقدير سواء فلما كانت القراءة ترفع كفارة علم أهنا معطوفة على جزاء وأهنا لي

  املذكور يف اآلية وذلك يوجب أن ال يكون املثل القيمة وال ما اشترى بالقيمة 
اخلامس أنه سبحانه قال يف جزاء املثل حيكم به ذوا عدل منكم وال جيوز أن يكون املراد به تقومي التلف ألن التقومي 

لكفارة علم أنه املثل من جهة اخللقة بالنسبة إىل اهلدال والصدقة واحد فلما خص ذوى العدل باجلزاء دون ا
  والصورة 

  فإ قيل فاآلية تقتضي االجياب اجلزاء يف قتل صيد وذلك يعم ما له نظري وما نظري له وهذا إمنا يكون يف القيمة 
قلنا يقتضي اجياب جزاء املثل من النعم إن أمكنه ألنه أوجب واحدا من ثالثة وذلك مشروط باالمكان بدليل من 

  يمة إمنا يصرفها يف النعم إذا يوجب الق

  أمكن أن يشتري هبا فتكون القيمة ال تصلح لشراء هدى هو مبثابة عدم النظري يف اخللقة 
وأما السنة وعليه اعتمد أمحد فما روى جابر بن عبد اهللا قال جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الضبع يصيبه 

  د وابن ماجة احملرم كبشا وجعله من الصيد رواه أبو داو
وأما إمجاع الصحابة فإنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبري أهنم قضوا 



يف النعامة ببدنة ويف محار الوحش وبقرة األيل والتبتل والوعل ببقرة ويف الضبع بكبش ويف الغزال بعنز ويف الريبوع 
اخللقة ال على جهة القيمة لوجوه أحدها أن ذلك مبني يف قصصهم كما سيأيت  جبفرة وإمنا حكموا بذلك للماثلته يف

  بعضه إن شاء اهللا 
الثاين أن كل واحد من هذه القضايا تعددت يف أمكنة وأزمنة خمتلفة فلو كان احملكوم به قيمته الختلفت باختالف 

  مة األوقات والبقاع فلما قضوا به على وجه واحد علم أهنم مل يعتربوا القي
الثالث أنه معلوم أن البدنة أكثر قيمة من النعامة والبقرة أكثر قيمة من محار الوحش والكبش أكثر قيمة كما شهد 

  به عرف الناس 
  الرابع أهنم قضوا يف الريبوع جفرة 

  الفصل الثاين

اج إىل أن ما تقدم يف حكم حاكمان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو على ما حكما ال حيت
استئناف حكم ثان قال يف رواية أيب النضر ما حكم فيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اجلزاء فعلى 
ما حكموا ألهنم أعدل من حيكم فيه ولو حكموا خبالف حكمهم فال يترك حكمهم لقول من بعدهم ولو أن رجال 

و سلم حكم جاز أن يقول القاتل الصيد لرجل اخر  أصاب صيدا مل يكن فيه عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه
  معه أن حيكمان يف ذلك فيكون هو احلاكم وآخر معه 

قال يف رواية الشالنجي إذا أصاب صيدا فهو على ما حكم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلما مسى 
يب الصيد يتبع ما جاء قد حكم فيه فيه شيء فهو على ذلك ويف الضبع شاة وقال يف رواية أيب داود يف الذي يص

  وفرغ 
  وقال يف رواية أيب النضر ما حكم فيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فال حيتاج أن حيكم عليه مرة أخرى وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى يف الضبع يصيبه احملرم بكبش 
  ومعلوم أنه مل يقض به على حمرم بعينه فكان عاما 

أيضا فلو مل يقض إال يف قضية خاصة فإذا حدثت قضية أخرى فلو قضى فيها بغري ما قضى رسول اهللا صلى اهللا و
عليه و سلم لكان خطأ ألن املثل هنا هو من جهة اخللقة والصورة وذلك حكم باملماثلة بني نوع ونوع وأنواع 

  احليوان ال ختتلف نسبة بعضها إىل بعض باختالف األعصار واألمصار 
وأيضا فإن الصحابة ملا قضوا يف أنواع من الصيد بأمثال معروفة كان ذلك قضاء يف مثل تلك القضايا ألن ذلك 

القضاء ال خيتلف باختالف قائل وقائل وال باختالف األوقات واألزمنة وإذا كان قضاء يف نوع تلك القضايا مل جيز 
  نقضه وال خمالفته 

   فأما ما حكم فيه التابعون ومن بعدهم
وما مل حيكم فيه الصحابة أو مل يبلغنا حكمهم فال بد من استئناف حكم حاكمني وجيب أن يكون عدلني كما قال 

  تعاىل حيكم به ذوا عدل منكم واملعترب العدالة الظاهرة وهو أن ال يعرف 

يكونا مجيعا من أهل وال بد أن يكونا من أهل اخلربة واالجتهاد يف معرفة وهل يكونا فقيهني قال أبو بكر ال بد أن 
  العلم واملعرفة باملماثلة 



وجيوز أن يكون أحدمها هو القاتل للصيد نص عليه وكذلك إن كانا مجيعا قتاله ذكره القاضي وأصحابه وغريهم 
مثل الشريف أيب جعفر وأيب اخلطاب يف خالفه فإن كل واحد من احلكمني ركن يف احلكم فما جاز يف أحدمها جاز 

ملا روى سفيان بن عيينة ثنا خمارق عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له يف اآلخر وذلك 
  أربد بن عبد اهللا ضبا ففزر 

ظهره فلقى عمر فأخربه فقال له احكم فيه يا أربد قال أنت خري مىن وأعلم فقال إمنا آمرك أن حتكم ومل آمرك أن 
  فقال ذلك فيه رواه سعيد تزكيين قال فيه جدى قد مجع املاء والشجر 

وثنا أبو األحوص ثنا خمارق عن طارق قال خرجنا حجاجا حىت إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجل منا ضبا وهو حمرم 
فقلته فأتى الرجل عمر حيكم عليه فقال له عمر رمحه اهللا أحكم معى فحكما فيه جدي قد مجع املاء والشجر مث قال 

كم وال يعرف له خمالف يف الصحابة وأيضا قوله حيكم به ذوا عدل منكم يعم عمر بأصبعه حيكم به ذوا عدل من
القاتل وغريه خبالف قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن املشهد غري املشهد ألن الفاعل غري املفعول وهنا مل يقل 

ه مؤمتن على حكموا فيه ذوي عدل وإمنا قال حيكم به والرجل قد يكون حاكما على نفسه إذا كان احلق هللا ألن
حقوق اهللا كما يرجع إليه يف تقومي قيمة املثل إذا أراد أن خيرج الطعام ويف تقومي عروض التجارة والدليل على ذلك 

ما احتج به أبو بكر من قوله كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم فأمر اهللا الرجل أن يقوم بالقسط 
  ويشهد هللا على نفسه 

  ن عقيل وهذا إمنا يكون إذا قتله خطأ أو عمدا قال القاضي واب

ملخمصة فأما إن قتله عمدا فال يصح ألنه فاسق خبالف تقومي عروض التجارة فإن صاحبها يقومها وإن كان فاسقا 
  ألنه مل ينص على عدالته 

عزيز ذو انتقام وألن اهللا ووجه هذا أن قتل الصيد من الكبائر ألن اهللا توعد عليه بقوله ومن عاد فينتقم اهللا منه واهللا 
مسى حمظورات االحرام فسوقا يف قوله فال رفث وال فسوق ولكن هذا يقتضي أنه إذا قتله عمدا وتاب جاز حكمه 

  ومل يذكر القاضي وأصحابه يف خالفهم هذا الشرط 
  وإذا اختلف احلكمان 

  وإن حكم يف قضية واحدة حكمان خمتلفان لرجلني فهل يكونان مصيبني 

  الثالثالفصل 

فيما مضى فيه احلكم واستقر أمره قال يف رواية حنبل حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الضبع بكبش وهي 
  جارحة من مجلة السباع 

وقال يف رواية أيب احلارث وإذا أصاد احملرم بقرة فقد قال اهللا فجزاء مثل ما قتل من النعم عليه بقرة ويف النعامة بدنة 
ش بدنة كذلك قال عطاء يف محار الوحش بدنة ويف الثبتل بقرة ويف الوعل بقرة ويف األيل بقرة ويف ويف محار الوح

  الظىب شاة ويف األرنب جفرة ويف الريبوع جفرة واجلفرة الصغرية من الغنم 
وقال يف رواية أيب طالب أذهب إىل حديث عمر يف الضبع كبش ويف الظيب شاة ويف األرنب جفرة ويف الريبوع 

  دي ج
أما النعامة ففيها بدنة وأما محار الوحش ففيه روايتان إحدامها فيه بدنة نص عليه يف رواية أيب احلارث وهو قول أيب 



  بكر وابن أيب موسى 
  والثانية بقرة وهو قول القاضي وأصحابه 

ل الوعل املسن واأليل بضم اهلمزة وكسرها فيما ذكره اجلوهري مع فتح الياء املشددة ذكر األوعال قال والثبت
  والوعل األروى 

وأما الضبع ففيها كبش اجلدع من الضأن أو الثىن من املعز هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه وكذلك جاء احلديث 
  املرفوع وكذلك لفظ عمر 

وعن جماهد قال علي الضبع صيد وفيه كبش إذا أصابه احملرم رواه سعيد ولفظ بعض أصحابنا شاة وسوى بينهما 
  والثعلب ويف الظيب شاة هذا لفظ أمحد  وبني الظيب

  وقال أبو اخلطاب يف الظيب كبش ويف الغزال عنز وكذلك قال ابن 

أىب موسى يف الظيب شاة ويف الغزال عنز وذلك ملا روى مالك عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا أن عمر بن 
  الريبوع جبفرة  اخلطاب قضى يف الضبع بكبش ويف الغزال بعنز ويف األرنب بعناق ويف

ورواه ابن عينية عن أيب الزبري عن جابر قال حكم عمر رمحه اهللا يف الضبع شاة ويف الظيب شاة ويف األرنب عناق 
  ويف الريبوع جفرة ومعلوم أنه إمنا حكم بذلك إال مع حكم آخر 

ني نستبق إىل ثغرة ثنية وعن حممد بن سريين أن رجال جاء إىل عمر بن اخلطاب فقال إين أجريت أنا وصاحب يل فرس
فأصبنا ظبيا وحنن حمرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إىل جنبه تعال حىت حنكم أنا وأنت قال فحكما عليه بعنز فوىل 

الرجل وهو يقول هذا أمري املؤمنني ال يستطيع أن حيكم يف ظيب حىت دعا رجال حكم معه فسمع عمر قول الرجل 
دة فقال ال قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال ال فقال لو أخربتين فدعاه فسأله هل تقرأ سورة املائ

أنك تقرأ سورة املائدة ألوجعتك ضربا مث قال إن اهللا يقول يف كتابه حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا 
  عبد الرمحن بن عوف رواه مالك 

أيهما أسرع شدا الظيب أم الفرس فسنح لنا ظىب فرماه  وعن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكثر مراء القوم
رجل منا فما أخطأ حنتاه فركب ردغه فأسقط يف يدي الرجل فانطلقت أنا وهو إىل عمر بن اخلطاب فجلسنا بني 

يديه فقص عليه صاحيب القصة فقال أخطأ أصبته أم عمدا قال تعمدت رمية وما أردت قتله فقال لقد شركت اخلطأ 
مث اجتنح إىل رجل يليه كأن على وجهه قلبا فساره مث أقبل على صاحيب فقال عليك شاة تصدق  والعمد قال

بلحمها وتبقى إهاهبا سقى فلما قمنا قلت لصاحيب إن فتيا ابن اخلطاب ال تغين عنك من اهللا شيئا احنر ناقتك وعظم 
يب صفوقا بالدرة وقال قاتلك تقتل شعائر اهللا فذهب ذو العينني فنما ذلك إىل عمر بن اخلطاب فأقبل على صاح

  احلرام وتعدي الفتيا مث أقبل 

علي فأخذ مبجامع ثويب فقلت له إنه ال حيل لك مىن شيء حرم اهللا عليك فقال وحيك إين أراك شابا فصيح اللسان 
ة منهن فسيح الصدر أو ما تقرأ يف كتاب اهللا حيكم به ذوا عدل منكم مث قال قد يكون يف الرجل عشرة أخالق تسع

  حسنة وواحدة سيئة فتفسد الواحدة التسع فاتق طريت الشباب 
وأما الثعلب ففيه شاة هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه ولفظ أيب اخلطاب عنز والنصوص عنه يف عامه كالمه أنه يؤدي 

  وصرح يف بعض الروايات أنه يؤدي مع املنع من أكله وهذه طريقة اخلالل وغريه 



وغريمها فجعلوا جزاءه مبينا على الروايتني يف أكله وقد دل كالم أمحد أيضا على هذه  وأما أبو بكر والقاضي
  الطريقة على ما تقدم 

  واختار القاضي أنه ال يؤدي بناء على أنه ال يؤكل وصرح ابن أيب موسى 

  فيه بنقل الروايتني قال فيه روايتان إحدامها أنه صيد وفيه شاة واألخرى ليس بصيد وال شيء فيه 
  وباجلملة فمن وداه ال بد أن يلتزم أحد شيئني إما أنه مباح وإما أن بعض ما ال حيكم بإباحته يؤدي 

ويف األرنب شاة هذا لفظ أمحد يف رواية أيب احلارث ولفظه يف رواية أيب طالب فيها جفرة واجلفرة عناق هلا أربعة 
عناق وهي قبل أن تصري جذعة ملا تقدم عن عمر  أشهر وقال ابن أيب موسى يف األرنب عناق وقيل جفرة وقال فيها

  أنه حكم يف األرنب بعناق 
  وقال اجلوهري العناق األثىن من ولد املعز 

وعن سعيد بن جبري قال كان ابن عباس يقول يف طري محام مكة شاة ويف األرنب محل ويف الريبوع محل ويف اجلرادة 
  قبضة من طعام أو مترة جلدة رواه سعيد 

بوع وهو دابة بيضاء أكرب من الفأرة ميشي برجلني فقد قال يف رواية أيب احلارث فيه جفرة وهي الصغرية وأما الري
  من الغنم وذلك ملا تقدم عن عمر أن فيه جفرة 

  وعن أيب عبيدة أن رجال ألقى جوالق على يربوع فقتله فحكم فيه عبد اهللا جفرة رواه سعيد 
  بوع جدي وقال أمحد يف رواية أيب طالب يف الري

وقد حكاها ابن أيب موسى على روايتني وليس هذا بإختالف معىن فإن اجلفر من أوالد املعز ما بلغ أربعة أشهر 
  وجفر جنباه وفصل عن أمه هذا قول اجلوهري وبعض أصحابنا كأنه مسي بذلك الشباع جوفه مبا يغذيه من غري 

  ال للجوف جفرة اللنب ومنه اجلفر وهو البئر الواسعة اليت مل تطو ويق
  وقال القاضي اجلفرة اليت فطمت عن اللنب وكذلك قال أبو اخلطاب اجلفرة اجلدي حني يفطم 

  ويف حل الريبوع روايتان فيكون يف جزائه باالحرام مثل ما يف الثعلب على ما تقدم 
ة والثاين جدي وأما الضب فيؤدي قوال واحدا وهل فيه شاة أو جدي وهو ما دون اجلذع على وجهني أحدمها شا

وهو املشهور ذكره ابن أيب موسى ملا تقدم عن عمر أنه حكم فيه هو وأربد جبدي قد مجع املاء والشجر يعين استغىن 
  عن أمه بالرعي والشرب 

  ويف الوبر جدي قاله أصحابنا قالوا وهو دويبة سوداء أكرب من الريبوع وحكمه حكم الثعلب ألن يف حله روايتان 

  هد يف الوبر شاة وذكر ابن أيب موسى يف الوبر شاة ويف الريبوع جدي وقيل عنه جفرة وقال عطاء وجما
  ويف النسور حكومة 

ويف الثعلب روايتان وأما السنور فقد قال يف رواية الكوسج يف السنور األهلي وغري األهلي حكومة أما السنور 
في حله روايتان فهو كالثعلب يف الضمان فإذا قلنا األهلي ففي ضمانه روايتان كما تقدم ألنه ال حيل وأما الوحشي ف

  يضمن ففيه حكومة ألنه مل ميض من السلف فيه حكم 
  واحلكومة أن حيكم مبثله من النعم 



فصل وأما الطري فثالثة أنواع أحدها احلمام وفيه شاة قال أمحد يف رواية ابن القاسم وسندي كل طري يعب املاء مثل 
  مام فيه شاة وما كان مثل العصفور وحنوه ففيه القيمة ويلزم احلمام يشرب كما يشرب احل

  احملرم كما يلزم احلالل يف محام احلرم 
  والطري صيد والدجاج ليس بطري وإمنا أهلي وقال يف رواية ابن منصور محام احلل واحلرم سواء وذلك ملا روى 

  وعن سعيد بن جبري قال كان ابن عباس يقول يف طري محام مكة شاة 
  ن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول يف احلمام والقمري والدبسي والقطا واحلجلة شاة شاة وع

  وعن عطاء أن غالما من قريش قتل محامة احلرم فسأل أبوه ابن عباس فأمره أن يذبح شاة 
  وعن يوسف بن ماهك وعطاء قاال أغلق رجل بابه على محامة وفرخيها 

  ى ابن عمر فسأله فجعل عليه ثالثا من الغنم وحكم معه رجل وانطلق إىل عرفات فرجع وقد منت فأت
واملراد باحلمام وما أشبهه كلما عب املاء ومل يتعرض للهدير ألن احلمام يشبه الغنم من حيث يعب املاء كما الغنم 

  تعب املاء 
الدجاج وقال أبو اخلطاب وغريه هو كل ما عب وهدر والعب هو شرب املاء متواصال وهو خالف املص فإن 

  والعصافري تشرب املاء متفرقا ومنه الكباد من العباب وقال الكسائي كل مطوق محام ومنه 

  الشفانني والوراشني والقماري والدباسي والفواخت والقطاء والقبح هذا قول أيب اخلطاب 
فيه القيمة نص وذكر القاضي يف خالفه القطاء والسمان مع العصافري وما كان أصغر من احلمام فال مثل له لكن 

عليه ملا روى عكرمة عن ابن عباس قال كل يصيبه احملرم دون احلمامة قيمته رواه سعيد والنجاد ولفظه ما أصيب 
  من الطري دون احلمام ففيه الفدية 

  وعن عكرمة قال سأل مروان ابن عباس وحنن بوادي األزرق قال 

مثنه يهدى إىل مكة رواه سعيد وال يعرف له خمالف وألن  الصيد يصيبه احملرم ليس له بدل من النعم فقال ابن عباس
اهللا أوجب املثل من النعم أو كفارة طعام مساكني أو الصيام فإذا تعذر أحد اخلصال وجب اإلخراج من الباقي كما 

  لو عجز عن الصيام وكخصال كفارة اليمني وفدية األذى 
فيما حرم اجلزاء أو الكفارة أو الصيام فعلم دخول ذلك وألن اهللا حرم قتل الصيد وذلك يعم مجيع أنواعه وأوجب 

  حتت العموم 
وأما ما كان أكرب من احلمام مثل احلباري والكروان والكركي واحلجل واليعقوب وهو ذكر القبج فقد خرجه وأبو 

إال احلمام اخلطاب على وجهني أحدمها أن فيه القيمة وهو مقتضى كالم الشيخ هنا ألنه أوجب القيمة يف الطري كله 
والنعامة ألن القياس يقتضي اجياهبا يف مجيع أنواع الطري لكن ترك هذا القياس يف اجلماع استحسانا المجاع الصحابة 

  وألنه يشبه الغنم يف عب املاء فيبقى ما سواه على موجب القياس 

قال وما كان مثل العصفور والثاين جيب فيه شاة وهو الذي ذكره ابن أيب موسى وهو ظاهر كالم أمحد بل نصه فإنه 
  وحنوه ففيه شاة وهذا أصح ألن ابن عباس قال يف احلمام والدبسي والقمري والقطاء واحلجل شاة شاة 

وقال أيضا ما أصيب من الطري دون احلمام ففيه القيمة فعلم أنه أوجب شاة يف احلمام وما كان مثله وأكرب منه 



  وأوجب القيمة فيما دونه 
  رب من احلمام فكان أوىل بإجياب الشاة وأيضا فإن هذا أك

وأيضا فإن املماثلة كما تعترب يف اخللقة والصورة فتعترب يف الصفات واألخالق وجنس الطري مبا أوتى من املنعة وطيب 
  اللحم أفضل من الدواب فجاز أن يعادل هذا ما يف اإلنعام من كرب اخللقة 

  فعلى هذا ما كان أكرب من الشاة إن كان 

  فصل

يضمن الصيد مبثله سواء كان املثل مما جيزيء يف اهلدايا والضحايا املطلقة أو ال ملا تقدم عن عمر وابن مسعود وابن و
عباس أهنم أوجبوا يف جزاء الصيد العناق واجلفرة واحلمل واجلدي وهي ال جتوز يف األضاحي وال خمالف هلم يف 

  الصحابة 

  من النعم ومثل الصغري صغري كما أن مثل الكبري كبري واألصل يف ذلك أن اهللا أوجب مثل املقتول 
وقوله بعد ذلك هديا بالغ الكعبة ال مينع من إخراج الصغري ألن كل ما يهدي إىل الكعبة فهو هدى وهلذا لو قال هللا 

  علي أن أهدي اجلفرة جاز 
ور يف اآلية ليس مبطلق فإنه منصوب نعم اهلدي املطلق ال جيوز فيه إال اجلذع من الضأن والثين من املعز واهلدي املذك

على احلال من قوله مثل ما قتل والتقدير فليخرج مثل املقتول على وجه اإلهداء إىل الكعبة وهذا هدي مقيد ال 
مطلق فعلى هذا منه ما جيب يف جنسه الصغري كما تقدم ومنه ما جيب يف جنسه الصغري والكبري فينظر إىل املقتول 

الصغري صغري ويف الكبري كبري ويف الذكر ذكر ويف األنثى أنثى ويف الصحيح صحيح ويف  فيتغري صفاته فيجب يف
  املعيب معيب حتقيقا ملماثلة املذكورة يف االية 

فإن كان الصيد مسينا أو مسنا أو كرمي النوع أعترب يف مثله ذلك ويفتقر هنا يف املماثلة إىل احلكمني هذا قول ابن أيب 
  ن بعده من أصحابنا وإن فدى الصغري بالكبري فهو أحسن موسى والقاضي وعامة م

  وخرج ابن عقيل وجها على قول أيب بكر يف الزكاة أال جيزيء عن املريض إال الصحيح 
  قال القاضي وأصحابه مثل ابن عقيل وأيب اخلطاب فإن فدى الذكر 

  مها جيوز ألهنما جنس واحد ألنثى جاز فهو أفضل ألهنا خري منه وإن فدى األنثى بالذكر ففيه وجهان أحد
  والثاين ال جيوز ألن األنثى أفضل 

وقال ابن أيب موسى يف صغار أوالد الصيد صغار أوالد املفدى به وبالكبري أحسن وإذا أصاب صيدا أعور أو 
  مكسورا فداه مبثله وبالصحيح أحسن ويفدى الذكر بالذكر واألنثى باألنثى وهو قول علي بن أيب طالب 

فال يفدى الذكر باألنثى وال األنثى بالذكر ألن يف كل منهما صفة مقصودة ليست يف اآلخر فلم جيوز وعلى هذا 
  اإلخالل هبا كما لو فدى األعور الصحيح الرجلني باألعرج الصحيح العني 

وقياس املذهب عكس ذلك وهو أنه إنه إن فدى األنثى بالذكر جاز ويف العكس تردد وقد نص أمحد على أن يف 
بع كبشا ألن اهلدايا والضحايا املقصود منها اللحم وحلم الذكر أفضل خبالف الزكاة والديات فإن املقصود منها الض

اإلستبقاء للدر والنسل ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى يف الضبع بكبش والضبع إما أن يكون خمصوصا 
  باألنثى أو يشمل الذكر واألنثى فإن الذكر يسمى الضبعان 



  فدى األعور باألعرج وحنو ذلك مما خيتلف فيه جنس العيب مل جيز وإن 
وإن فدى أعور العني اليمىن بأعور العني اليسرى أو بالعكس جاز ألن جنس العيب واحد وإمنا اختلف حمله وكذلك 

  إن فدى أعرج اليد بأعرج الرجل 

يكن له مثل ضمه بقيمة مثله ماخضا وعلى وأما املاخض فقال أبو اخلطاب وطائفة غريه يضمنه مبا خض مثله فإن مل 
  هذا فيعترب أن يكون قد مر له من مدة احلمل مثل محل الصيد أو أكثر 

  وقال القاضي يضمن املاخض بقيمته مطلقا 
  وإذا مل جيد جرحيا من النعم يكون مثل اجملروح من الصيد ومل جيد معيبا أخرج قيمة مثلة جمروحا 

  فصل 
ل إن جرحه أو كسر عظمه ومل خيرجه عن امتناعه ضمن ما نقص منه إن مل يكن له مثل وإذا أتلف بعض الصيد مث

وإن كان له مثل نظركم ينقص اجلرح من مثله مث فيه وجهان أحدمها عليه أن خيرج بقسطه من املثل فان نقصه 
  اجلرح السدس أخرج سدس مثله 

  قول القاضي وهو أقيس باملذهب والثاين خيرج قيمة ذلك اجلزء من مثله فيخرج قيمة السدس وهو 
  ولو أفزعه وأذعره فقال أمحد يف رواية امليموين يف حمرم أخذ 

صيدا مث أرسله فإن كان حني أخذه اعنته تصدق بشيء ملكان أذاه وإذ عاره إياه ألنه قد حرم عليه ترويعه بقول 
  عده إىل مثل حالته األوىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال ينفر صيدها وإذا أرسله وقد ذعر وفزع مل ي

  والذعر 

  فصل

ويضمن بيض الصيد مثل بيض النعام واحلمام وغري ذلك بقيمته قال يف رواية حنبل يف احملرم يصيب بيض النعام فيه 
قيمته فإذا مل جيد صام ملا روى سعيد بن أيب عروبة عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من األنصار أن رجال أوطأ 

عام فكسر بيضها فأنطلق إىل علي رضي اهللا عنه فسأله عن ذلك فقال له علي عليك بكل بيضة جنني بعرية أدحى ن
ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم قد قال علي ما مسعت ولكن هلم إىل الرخصة عليك بكل 

و إطعام مسكني رواه أمحد يف املسند وأبو داود يف مراسيله وإمنا أمره النيب صلى اهللا عليه و سلم بيضه صوم يوم أ
واهللا أعلم بطعام مسكني لكل بيضة ألن قيمة البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكني يدل عليه ما روى أبو هريرة 

وعن ابن عباس قال قضى رسول اهللا صلى اهللا قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيض النعام قال قيمته 
  عليه و سلم يف بيض النعام يصيبه احملرم بثمنه روامها النجاد 

وعن أيب الزناد قال بلغين عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حكم يف بيض النعام يف كل بيضة صيام 
  و الصحيح وأيضا عن إبراهيم قال قال عمر يف يوم رواه أبو دواد يف مراسيله وقال أسند هذا احلديث وهذا ه



  النعام يصيبه احملرم قال مثنه 
وعن أيب عبيدة عبد اهللا بن مسعود يف بيض النعام يصيبه احملرم قال فيه مثنه أو قدر مثنه وكان علي يقول يضرب له 

  يض من اإلبل بقدر ما أصاب من البيض فما نتج فهو هدي وما مل ينتج فهو مبا يفسد من الب
وعن ابن عباس يف بيض النعام قال قيمته أو مثنه وعن ابراهيم قال كانوا يقولون يف بيض النعام وشبهه يصيبه احملرم 

  فيه مثنه 

  وعن سعيد بن منصور وعن عبد اهللا بن حصني أن أبا موسى قال يف كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكني 
يف كل بيضة من بيض النعام صوم يوم أو إطعام مسكني روامها وعن أيب عبيدة قال كان عبد اهللا بن مسعود يقول 

  ابن أيب عروبة 
فقد اتفقت أقوال الصحابة أن فيه قيمته إال ما يروي عن علي رضي اهللا عنه وقد تقدم أن فتياه عرضت على النيب 

ال فقد عضده عمل صلى اهللا عليه و سلم فأتى خبالفها واحلديث مسند ذكره اإلمام أمحد يف املسند وإن كان مرس
  مجاهري الصحابة والتابعني به وأنه أسند من وجه اخر وذلك جيعله حجة عند من ال يقول مبجرد املرسل 

وأيضا فإن البيض جزء من الصيد يتطلب كما يتطلب الصيد قال جماهد يف قوله ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله 
ينة ويكون منه الصيد ويف أخذه تفويت لفراخ الصيد وقطع أيديكم ورماحكم قال البيض والفراخ رواه ابن عي

  لنسله فوجب أن ميضن كالصيد وذلك أن احليوان منه ما يبيض ومنه ما يلد والبيض للبائض كامحد للوالد 

  ويقال كل أسك يبيض وكل مشرف األذنني يلد وهو مما ال مثل له فوجب أن يضمن بالقيمة لعصافري وحنوها 
ابنا أن ضمان الصيد جيري جمرى ضمان األموال ألنه خيتلف باختالف املضمون فيجب يف وأصل هذا عند أصح

الصغري والكبري والصحيح واملعيب والكامل والناقص حبسبه كاألموال خبالف النفوس فإن ديتها ال ختتلف بإختالف 
ن اعترب البيض بنفسه هذه الصفات وإمنا هو شيء مقدر يف الشرع وإذا كان كذلك فهو لو أتلف بيض طري النسا

  ومل يعترب بأصله خبالف ما لو أتلف جنني ادمى 
ويف جنني الصيد القيمة أيضا وهو أرش ما نقصته اجلناية كجنني البهيمة اململوكة فإذا ضرب بطن ظبية حامل فألقت 

  جنينا ميتا وسلمت فعليه ما بني قيمتها حامال وحائال وإن ماتت بعد ذلك ضمن قيمة ظبية حامل 
  من أصحابنا من خرج وجها أن جنني الصيد يضمن بعشر ما تضمن و

  به األم كما قال أبو بكر يف جنني البهيمة اململوكة وأوىل وعلى هذا فالبيض 
  فإن ضمنه جبنني مثله كما قال علي فظاهر احلديث أنه جيزئه 

وال حرام كالصيد الذي قتله وهل يباح البيض بعد كسره فيه وجهان أحدمها ال حيل للكاسر وال غريه من حالل 
  احملرم قاله القاضي وغريه وعلى هذا إذا أخذه وهو حمرم وتركه حىت حل مل يبح أيضا كالصيد 

والثاين يباح ألنه ال يفتقر إىل تذكية إذ ال روح فيه وعلى هذا فال حيل للكاسر احملرم وال وإمنا يباح للحالل وكذلك 
  راد ما ال يفتقر إىل ذكاة من احليوان كاجل

فإن كسر البيض فخرج مذرا فال شيء عليه ألنه ال قيمة له فهو كما لو أهلك صيدا ميتا إال بيض النعامة ففيه 
  وجهان أحدمها يضمنه قاله القاضي يف اجملرد وابن عقيل ألن لقشره قيمة 



  والثاين ال يضمنه قاله القاضي يف خالفه وأبو حممد 
  ني حي وعاش فال شيء عليه فإن خرج يف البيض فرخ أو استهل اجلن

  وإن مات أو إستهل جنني الصيد مث مات ضمنه ضمان الصيد احلي 
وإن أخذ البيضة فكسر البيضة مث ترك الفرخ حيا فهل يضمن الفرخ لكونه مبنزلة من رد الوديعة ردا غري تام على 

  وجهني 
ف اجلنني إذا وقع ميتا إمنا مات بالضربة إذ وإن خرج منها فرخ ميت فقال أصحابنا ال شيء فيه ألنه ال قيمة له خبال

  لو مات قبل ذلك ألجهضه وهذا فيما إذا مات قبل الكسر فإن مات بالكسر 
  وإن كان الفرخ مل ينفخ فيه الروح ففيه قيمة بيض فرخ غري فاسد كاجلنني 

فقد أساء وال  ويضمن بكل سبب هو فيه متعمد فلو نقل بيض طائر فجعله حتت طائر اخر فحضنه فإن صح وسلم
يتصدق بشيء وإن فسد فعليه الضمان وكذلك إن أقره ! شيء عليه قاله أصحابنا وقد قال أمحد فيما إذا أعره 

  مكانه وضم إليه بيضا اخر ليحضنه الطائر سواء أذعر الطائر فلم حيضنه أو حضنهما معا 

  ترش يف طريقه وإن باض احلمام أو فرخ على فراشه فهل يضمن على وجهني كاجلراد إذا اف
  وإمنا يضمن بيض طائر مضمون فأما بيض الغراب واحلدأة فال يضمنه ويضمن بيض اجلراد كاجلراد نفسه 

ومن أتلف بيضا ال حيصيه احتاط فأخرج ما يعلم أنه قد أتى على قيمته ذكره القاضي وابن عقيل كمن نسى صالة 
  من يوم ال يعلم عينها وقياس املذهب 

ال ابن عقيل هو على ما قلنا يف النمل ففي النملة لقمة أو مترة أو حفنة طعام إذا مل يؤذه ففي وأما بيض النمل فق
بيضها صدقة وهذا إمنا خيرج على إحدى الروايتني وهو ضمان غري املأكول إذا مل يكن مؤديا فإما على الرواية 

  األخرى وهو أنه ال يضمن إال ما يؤكل فليس يف النمل وال يف بيضه ضمان 
  وأما بيض القمل وهو الصيبان فقال القاضي وابن عقيل فيه روايتان كالقمل 

  فصل

وال جيوز أخذ لنب الصيد فإن أخذه ضمنه بقيمته ذكره ابن عقيل وحيتمل أنه يضمن مبثله لبنا من نظري الصيد 
  فيضمن لنب الظبية بلنب شاة واألول أصح 

  فصل 
  وإذا إشترك 

  أو تقوميه بطعام فيطعم كل مسكني مدا أو يصوم عن كل مد يوما مسألة ويتخري بني إخراج املثل 
هذا هو إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا وعليه أصحابه رواه امليموين والبغوي أبو القاسم قال يف رواية 

  امليموين يف قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم إىل قوله أو عدل ذلك صياما فهو يف هذا خمري 
  يف رواية أيب القاسم بن بنت منيع يف حمرم قتل صيدا يكفر مبا يف القرآن فإمنا هو ختيري وقال 



وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن احلكم أن بدل الصيد على التخيري إذا كان مؤسرا ووجد اهلدي مل جيزه غريه 
  وإن كان مؤسرا ومل جيده إشترى طعاما فإن كان معسرا صام 

احلكم يف الفدية هو باخليار ويف جزاء الصيد ال يكون باخليار عليه جزاء الصيد ال جيزئه إال العدل قال يف رواية ابن 
  ليس هو خمري يف اهلدي والصوم والصدقة 

وقال يف رواية حنبل إذا أصاب احملرم صيدا ومل يصب له عدل مثل حكم عليه قوم طعاما إن قدر على طعام وإال 
  روي عن ابن عباس صام لكل نصف صاع يوما هكذا ي

وقال يف رواية األثرم وقد سئل هل يطعم يف جزاء الصيد فقال ال إمنا جعل الطعام يف جزاء الصيد ليعلم الصيام ألن 
من قدر على الطعام قدر على الذبح هكذا قال ابن عباس يقوم الصيد دراهم مث يقوم الدراهم طعاما مث يصام لكل 

ألمر وأن اهلدي ال يعدم ومن أصحابنا من جعل هذا رواية ثالثة يف املسألة نصف صاع يوما وهو بناء على غالب ا
  فإن االطعام ال جيزيء يف 

جزاء الصيد حبال هكذا ذكره أبو بكر قال وبراوية حنبل أقول وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى يف 
شاة ويف احلمام شاة ويف األرنب عناق  الضبع بكبش وكذلك أصحابه من بعده أوجبوا يف النعامة بدنة ويف الظيب

ويف الريبوع جفرة ومل خيريوا السائل بني اهلدي وبني اإلطعام والصيام وال جيوز تعيني خصلة من خصال خري اهللا بينها 
  كما لو إستفىت احلانث يف ميني فإنه ال جيوز أن يفىت بالعتق عينا بل يذكر له اخلصال الثالث اليت خريه اهللا بينها 

ن مقسم عن ابن عباس رمحة اهللا عليهما يف قوله عز و جل فجزاء مثل ما قتل من النعم قل إذا أصاب احملرم وع
الصيد حكم عليه جزاؤه فإن كان عنده جزاء ذحبه وتصدق بلحمه وإن مل يكن عنده قوم جزاؤه دراهم مث قومت 

نه إذا وجد الطعام وجد جزاء رواه سعيد الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يوما وإمنا جعل الطعام للصيام أل
  ورواه دحيم وقال إمنا أريد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه 

  ويف رواية له عن ابن احلكم عن ابن عباس يف الذي يصيب الصيد 

  حيكم عليه جزاؤه فإن مل جيد حكم عليه مثنه يقوم طعام يتصدق به فإن مل جيد حكم عليه صيام 
  ابن عمر حنوه وال يعرف هلما خمالف من الصحابة  وعن

  وأيضا فإن هذه كفارة قتل حمرم وكانت على الترتيب ككفارة االدمى 
وأيضا فإن جزاء الصيد بدل متلف واألصل يف بدل املتلف أن يكون من جنس املتلف كبدل النفوس واألموال وإمنا 

الدية عند تعذر القود وكما ينتقل إىل قيمة مثل املال املتلف  ينتقل إىل غري اجلنس عند تعذر اجلنس كما ينتقل إىل
  عند أعواز املثل واهلدي من جنس الصيد ألنه حيوان خبالف الطعام والصيام 

وأما ذكره بلفظ أو فذلك ال يوجب التخيري على العموم بدليل قوله إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من األرض وإمنا يوجب التخيري  يف األرض فسادا أن يقتلوا

إذا أبتدىء بأسهل اخلصال كقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقوله فكفرته إطعام عشرة مسكني من أوسط 
هذه االية وقع اإلبتداء  ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فلما بدأ باألسهل علم أنه جيوز إخراجه ويف

  بأشد اخلصال كما ابتديء يف اية احملاربني فوجب أن يكون على الترتيب 



ووجه األوىل وهي اختيار اخلرقي والقاضي وأصحابه ويشبه أن تكون هي املتأخرة ألن البغوي إمنا مسع منه اخر 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم خبالف ابن احلكم فإن رواياته قدمية ألنه مات قبل أمحد قوله ومن قتله 

  حيكم به ذوا عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفرة طعام مسكني أو عدل ذلك صياما 
وحرف أو إذا جاءت يف سياق األمر والطلب فإهنا تفيد التخيري بني املعطوف املعطوف عليه أو إباحة كل منهما على 

و ابن سريين وتعلم الفقه أو النحو هذا هو الذي ذكره أهل املعرفة اإلجتماع واإلنفراد كما يقال جالس احلسن أ
بلغة العرب يف كتبهم قالوا وإذا كانت يف اخلرب فقد تكون لإلهبام وقد تكون للتقسيم وقد تكون للشك وعلى ما 

مسكني ذكره خنرج معانيها يف كالم اهللا فان قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقوله فكفرته إطعام عشرة 
وقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم وإن كان خمرجه خمرج اخلرب فإن معناه معىن األمر فيكون اهللا قد أمر بواحدة من 

  هذه اخلصال فيفيد التخيري 
وقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضلل مبني وقوله تقتلوهنم أو يسلمون وقوله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو 

  و يتوب عليهم أو يعذهبم يكبتهم وقوله أ

وأما اية احملاربني فلم يذكروا يف سياق األمر والطلب بل هي يف سياق اخلرب عن اجلزاء الذي يستحقونه مث قد علم 
من موضع اخر أن إقامة احلدود واجبة على ذي السلطان وهلذا ال يفهم من جمرد هذا الكالم إجياب أحد هذه 

فارات مث لو كانت يف معرض اإلقتصاء إمنا ذكرت يف سياق النفي والنهي ألن اخلصال كما يفهم ذلك من ايات الك
النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا مثل بالعرنيني هناه اهللا سبحانه عن املثلة وبني أنه ليس جزاؤهم إال واحدة من هذه 

أو للتخيري ولو قيل إن  اخلصال فال ينقصوا عنها ألجل جرمهم وال يزادوا عليها ألنه ظلم ويف مثل هذا ال تكون
ظاهر لفظها كان للتخيري لكن يف سياقها ما يدل على أنه مل يرد للتخيري فإن العقوبات اليت تفعل بأهل اجلرائم ال 

يكون الوايل خمريا ختيري شهوة وارادة بني ختفيفها وتثقيلها ألن هذا يقتضي إباحة تعذيب اخللق ألن ذلك القدر الزائد 
فعله وله أن ال يفعله من غري مصلحة ومثل هذا يعلم أنه ال يشرع فعلم أن مقتضاها العقوبة من العذاب له أن ي

  بواحد منها عندما يقتضيه 
وأما قوهلم تلك االيات بدأ فيها باألخف خبالف اية اجلزاء فنقول إمنا بدأ يف اية الصيد باجلزاء ألن قدر اإلطعام 

  وقدر الصيام مرتب على قدر اجلزاء 

يعرف اجلزاء ال يعرف ذلك ولو بدىء فيها بالصيام مل حيصل البيان أال تراه يقول أو عدل ذلك صياما فما مل 
  وخصال كفارة اليمني وفدية األذى كل واحدة قائمة بنفسها غري متعلقة باألخرى 

علم ألهنم وأما ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه للجزاء من النعم دون اإلطعام والصدقة فذاك واهللا أ
قصدوا بيان اجلزاء من النعم ألنه هو الذي حيتاج فيه إىل احلكم والطعام والصدقة يعرفان مبعرفته وال يفتقران إىل 

حكم وألن التكفري باجلزاء أفضل وأحسن وهو أهم خصال اجلزاء وقد كانوا يعلمون من حال السؤال أن قصدهم 
  بيان اجلزاء ال ذكر الصدقة والصيام 

ي احلديث الذي ذكرناه يف بيض النعام عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن أصحابه أن بكل بيضة صوم وأيضا فف
يوم أو اطعام مسكني فقد خريه بني الصدقة والصيام واخلرية إىل القاتل يف اخلصال الثالثة دون احلكمني ألن اهللا إمنا 

  جعل حكم احلكمني يف اجلزاء خاصة دون الصدقة والصيام 
  فصل 



وعلى الروايتني إذا كفر بالطعام فال خيلوا إما أن تكون الصدقة مما له مثل أو مما ال مثل له فإن كان له مثل فال بد 
من معرفة املثل مث يقوم املثل فيشتري بقيمته طعام هذا أشهر الروايتني عن أيب عبد اهللا قال يف رواية ابن القاسم إذا 

فإمنا يقوم املثل وال يقوم الصيد قد عدل مبثله من النعم فال يقوم ثعلب وال  قتل احملرم الصيد ومل يكن عنده جزاء
  محار وال طري وإمنا يقوم املثل يف املوضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدى 

والرواية األخرى يقوم الصيد على ظاهر ما نقله األثرم وذكرها ابن أيب موسى ألنه أحد نوعي الصيد فكان التقومي 
  كالذي ال مثل له  له

وأيضا فإن الطعام بدل عن الصيد كاجلزاء فوجب إعتباره باألصل ال بالبدل وألنه متلف وجب تقوميه فكان التقومي 
  له ال لبدله كسائر املتلفات 

ووجه األوىل وهي قول أصحابنا قول ابن عباس إن مل يكن عنده جزاه دراهم مث قومت الدراهم طعاما وال يعرف له 
  حابة خمالف يف الص

وألن قوله أو عدل ذلك إشارة ملا تقدم وهو اجلزاء وكفارة طعام مسكني وألن الكفارة اليت هي طعام مساكني مل 
  تقدر فلو 

  فعلى هذا يقوم املثل يف املوضع الذي أصاب فيه الصيد يف الوقت الذي وجب عليه اجلزاء هذا منصوصه كما تقدم 
  خيرجه خبالف ما وجبت قيمته وقال القاضي يقوم املثل مبكة حني 

  فصل

وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكني يوما ألن اهللا قال أو عدل ذلك صياما وعدل الصدقة من الصيام يف 
كتاب اهللا أن يصام عن طعام كل مسكني يوم كما أن عدل الصيام من الصدقة أن يطعم عن كل يوم مسكني قال 

ين متتابعني مث قال فمن مل يستطع فاطعام ستني مسكينا وقال وعلى الذين يطيقونه اهللا تعاىل فمن مل جيد فصيام شهر
  فدية طعام مسكني وذلك ألن طعام يوم كصوم يوم 

  وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل يف بيض النعامة صوم يوم أو اطعام مسكني وكذلك أصحابه 
كرمها ابن أيب موسى و إحدامها نصف صاع على ما ذكره ويف مقدار طعام املسكني الذي يصام عنه يوم روايتان ذ

  يف رواية حنبل واألثرم ألنه مأثور عن ابن عباس 
  والثانية مد قال يف رواية ابن منصور إذا كان جزاء الصيد مد ونصف فال بد من متام يومني 

جيب اخراج مثله يف احلرم ابتداء فإنه جتب قيمته يف موضعه وقت قتله ومحل اطالق أمحد على ذلك ألن ماله مثل 
  فإذا أراد اخراج بدله فعليه أن يقومه يف املوضع الذي جيب إخراجه فيه 

والصواب املنصوص ألنه بقتل الصيد وجب اجلزاء يف ذمته وألن قيمة املثلف إمنا تعترب حال الوجوب يف ظاهر 
  له وإمنا يقدر  املذهب فال جيوز تأخري التقومي إىل حني األدى مث املثل املقوم ال وجود

وإن مل يكن له مثل قوم نفس الصيد يوم القتل يف موضعه أو يف أقرب املواضع اليه ويكون التقومي النقد الغالب فإن 
  قومه بطعام 

  فصل 



وإذا قوم الصيد أو بدله فإنه يشتري بالقيمة طعاما وإن أحب أخرج من طعام ميلكه بقدر القيمة ويكون الطعام مما 
  يف الكفارات وهو احلنطة والشعري والتمر والزبيب فأما اخلبز والتغذية والتعشية جيزيء اخراجه 

وأما طريقة القاضي وأيب اخلطاب وغريمها فإهنم محلوا الروايتني على إختالف حالني فإن قوم باحلنطة صام مكان كل 
ذي ال حيتمل سواه وقد مد يوما وإن قوم بالشعري والتمر صام مكان كل نصف صاع يوما وهذا قياس املذهب ال

قال يف رواية األثرم يف إطعام املساكني يف الفدية واجلزاء وكفارة اليمني إن أطعم برا فمد لكل مسكني وإن أطعم 
  مترا فنصف صاع لكل مسكني وهم ستة مساكني يف الفدية 

قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم فنص على الفرق يف اجلزاء بني الرب وغريه كما فرق بينهما يف الفدية والكفارة ويعترب 
عنه يف موضع وجوبه وهو موضع قتل الصيد ويف موضع إخراجه وهو مكة كما ذكرنا يف قيمة املثل إذا أراد أن 

  يطعم 
  فإن كان الرب رخيصا حبيث تكون القيمة منه مائة مد والتمر غاليا حبيث تكون القيمة منه عشرين صاعا 

طعام مسكني فإن عليه أن يصوم يوما تاما نص عليه ألن الصوم ال يتبعض وليس له  وإذا مل يبق من الكفارة إال بعض
أن خيرج بعض الفدية طعاما وبعضها صياما قال أبو عبد اهللا إذا أصاب صيدا وعنده طعام ال يتم جزاء الصيد صام 

  ألنه ال يكون بعضه صوما وبعضه طعاما 

  فصل

ته مل جيزه وقال ابن أيب موسى هو خمري بني أن يفدى الصيد بالنظري أو وما ال مثل له إذا أراد أن يشتري خيرج قيم
يقوم النظري دراهم فيتصدق هبا أو يقوم بالدراهم طعاما ويصوم عن كل مد يوما فجعل الصدقة بنفس القيمة وجعل 

  جيوز أيضا الطعام ملعرفة مقدار الصوم وإن أراد أن يشتري هبا هديا هدايا ويهديه إىل مكة فقال القاضي ال 
  فصل 

وله أن خيرج اجلزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب قال ابن أيب موسى لو أخرج من احلرم عنزا حامال فولدت مث 
ماتت وأوالدها كان عليه جزاؤها وجزاء أوالدها فإن أخرج اجلزاء عنها وعن أوالدها قبل هالكهم مث ماتت 

  مبنزلة من كفر قبل احلنث  وأوالدها مل يلزمه جزاء ثان وأجزاه األول وكان
  مسألة الضرب الثاين على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فإن مل جيد فيصام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع 

هذا اهلدي واجب بنص القرآن والسنة واإلمجاع قال اهللا تعاىل فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي 
  ة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم فمن مل جيد فصيام ثلث

  وبالسنة كما تقدم عن ابن عمر وباإلمجاع 
وفيه فصول األول يف اهلدي وجيزيء فيه ما جيزيء يف األضحية وهو بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك يف دم ألن اهللا 

قال فقد يدخل يف اجلزاء قال فما استيسر من اهلدي والغنم اهلدي بدليل قوله يف جزاء الصيد هديا بلغ الكعبة وال ي
ما ال يدخل يف مطلق اهلدي من الصغري واملعيب ويسمى هديا ألن ذلك إمنا وجب بإعتبار املماثلة املذكورة يف قوله 

فجزاء مثل ما قتل من النعم ويف اية التمتع أطلق اهلدي ومل يعترب فيه مماثلة شيء وألن ذلك يدل على أن املعيب 
نية يكون هديا وهذا صحيح كما أن الرقبة املعيبة تكون رقبة يف العتق لكن الواجب يف والصغري من األزواج الثما

  مطلق اهلدي والرقبة إمنا يكون صحيحا على الوجه املشروع 



  وعلم ذلك بالسنة وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهدى مرة غنما متفق عليه 
  وألن عائشة 

سلم قسم بني أصحابه يف متعتهم غنما فأصاب سعدا يومئذ تيس رواه وعن عكرمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سعيد 

وال جيب عليه اهلدي حىت يكون واجدا له اما بأن يكون مالكه أو جيد مثنه فإن كان عادما مبكة واجدا ببلده حبيث 
نفقة وهو ممن لو ميكنه أن يقترض مل جيب ذلك عليه نص عليه يف رواية األثرم إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه 

استقرض أقرض فال يستقرض ويهدي قال اهللا فمن مل جيد فصيام وهذا ليس بواجد وذلك ألنه قد وجب عليه اهلدي 
  أو بدله يف مكة فلم جيب عليه اإلقتراض كما لو عدم املاء وهذا خبالف عادم الرقبة يف الظهار على أحد 

  الوجوب جاز له اإلنتقال إىل بدلة كالطهارة  وألهنا عبادة مؤقتة ذات بدل فإذا عدم املبدل حني
وجيب اهلدي والصوم عنه بعد الوقوف يف إحدى الروايتني ويف األخرى جيب إذا أحرم قال يف رواية ابن القاسم 

  وسندي وقد سئل مىت جيب 

  صيام املتعة فقال إذا عقد االحرام 
اب سبب لوجوب الزكاة ال أن الوجوب وقد تأول القاضي ذلك على أن االحرام سبب للوجوب كما أن النص

  يتعلق به وإمنا يتعلق بيوم النحر كما يتعلق وجوب الزكاة بالنصاب واحلول 
وأقرها أبو اخلطاب وغريه على ظاهرها وقال معناه إذا أحرم باحلج ويؤيد ذلك قال والصيام للمتعة جيب على 

من قال ال جتزيء الكفارة قبل احلنث ولعل هذا ال  املتمتع إذا عقد االحرام وكان يف أشهر احلج وهذا يدخل على
  حيج ينصرف وهم يقولون جيزئه الصيام ويف قليب من الصيام أيام التشريق شيء 

قال القاضي وقوله إذا عقد االحرام أراد به إحرام العمرة ألنه شبهه بالكفارة قبل احلنث وإمنا يصح الشبيه إذا كان 
وجد أحد السببني وألنه قال إذا عقد االحرام يف أشهر احلج وهذا إمنا يكون يف  صومه قبل االحرام باحلج ألنه قد

  إحرام العمرة ألن من شرط التمتع أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج 

ألن اهللا قال فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي وباحرامه باحلج صار متمتعا ألنه ترفه حبله وسقوط 
وألن اهللا تعاىل قال فمن مل جيد فصيام ثلثة أيام يف احلج فجعله بعد إجياب اهلدي عليه مأمورا  أحد السفرين عنه

  بصيام ثالثة أيام يف احلج وهو يؤمر قبل يوم عرفة فعلم أنه قد وجب عليه اهلدي قبل الصيام 
طاب وابن عقيل يف بعض والرواية األوىل اختيار القاضي مث إختلفوا يف معناها فقال القاضي يف خالفه وأبو اخل

املواضع وغريهم معناها أنه جيب عند انقضاء وقت الوقوف وهو طلوع الفجر يوم النحر ألنه وقت التحلل ووقت 
  جواز الذبح ويتوجه على هذه الطريقة أن ال جيب حىت يرمي اجلمرة أو جيب إذا إنتصفت ليلة النحر 

مه إنه إذا وقف بعرفة فقد وجب عليه وهذا معىن كالمه بال وقال القاضي يف اجملرد وابن عقيل وغريمها معىن كال
ريب قال يف رواية املروذي وإبراهيم وجيب على املتمتع الدم إذا وقف بعرفة والقارن مثله يروي فيه عن عطاء ويف 

لفظ اخر يف متمتع مات قبل أن يذبح قال إذا وقف بعرفات وجب عليه اهلدي قال القاضي وابن عقيل جيب 
ف ويتأخر إخراجه إىل يوم النحر وذلك ألن اهللا إمنا أوجب اهلدي على من متتع بالعمرة إىل احلج وإمنا يكون بالوق

  متمتعا 



  إذا أتى باحلج 
  وأما وقت ذبح اهلدي فإنه يوم النحر فال جيوز الذبح قبله لكن جيوز يذبح فيه بعد طلوع الفجر قاله القاضي وغريه 

  املنصوص قال يف رواية ابن منصور وأما هدي املتعة فإنه يذبح يوم النحر  وقال وهذا هو املذهب املعروف
وقال أبو اخلطاب ال جيوز حنر هديه قبل وقت وجوبه فظاهر كالمه أنا إذا قلنا جيب باالحرام باحلج ينحر حينئذ 

  وليس كذلك 
  مل يذحبه إىل يوم النحر  وذكر بعض أصحابنا رواية أنه إذا قدم قبل العشر جاز أن يذحبه قبله وإن قدم فيه

وهذه احلكاية غلط فإنه من مل يسق اهلدي مل خيتلف أنه ال يذبح إىل يوم النحر ومن ساقه فقد اختلف عنه فيه لكن 
  اخلالف هو يف جواز حنر اهلدي املسوق ويف حتلل احملرم 

ن موسى فيمن قدم متمتعا وساق أما اهلدي الواجب باملتعة فال بل عليه أن ينحره يوم النحر قال يف رواية يوسف ب
اهلدي فإن قدم يف شوال حنر اهلدي وحل وعليه هدي اخر وإذا قدم يف العشر أقام على إحرامه ومل حيل قال القاضي 

  فقد نص على أنه إذا حنر قبل العشر كان عليه هدى اخر يعين يف يوم النحر ومل يعتد مبا ذبح قبله 
 يبلغ اهلدي حمله وما بعد الغاية خيالف ما قبلها فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ ألن اهللا يقول وال حتلقوا رءوسكم حىت

اهلدي حمله جيوز احللق واحللق إمنا جيوز يوم النحر فعلم أن اهلدي إمنا يبلغ حمله يوم النحر واالية عامة يف هدي 
جة الوداع من مل يسق احملصر وغريه لعموم لفظها وحكمها فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألصحابه يف ح

  اهلدي فليحل ومن ساق اهلدي فال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله 
وعن عائشة رضي اهللا عنها يف حديث هلا قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحرم بعمرة ومل يهد فليحل 

  ومن أحرم بعمرة فأهدى فال حيل حىت حيل حبج حنر هديه متفق عليه 
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من قلد اهلدي فإنه ال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله رواه البخاري  ويف حديث ابن عباس

وعن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن ال حيل مين 
  حرام حىت يبلغ اهلدي حمله 

الناس متتعوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما قدم رسول  وعنها وعن ابن عمر يف حديث هلما ذكرا فيه أن
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقضي حجه متفق 

  عليهما 
أنه ال حيل حنر  فقد بني صلى اهللا عليه و سلم أنه ال حيل حىت حيل حنر اهلدى وبني أنه ال حيل حىت يقضي حجه فعلم

اهلدي الذي ساقه ويبلغ حمله حىت يقضي حجه فهديه الذي مل يسقه بطريق األوىل وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هنى مجيع من معه هدي من متمتع ومفرد وقارن أن حيلوا إىل يوم النحر وبني أنه إمنا منعهم من االحالل اهلدي الذي 

ىت ينحر وحىت يبلغ اهلدي حمله ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لنحروا وكذلك أخرب عن نفسه أنه ال حيل ح
وحلوا ومل يكن اهلدي مانعا من اإلحالل قبل يوم النحر إذا كان ذحبه جائزا وهذا بني يف سنة النيب صلى اهللا عليه و 

كانوا متمتعني حلوا من سلم املستفيضة عنه وألن عامة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع 
احرامهم ملا طافوا بالبيت وبني الصفا واملروة ومل ينحروا إال يوم النحر وذبح النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أزواجه 
يوم النحر وكن متمتعات وقد قال لتأخذوا عين مناسككم فلو كان الذبح قبل النحر جائزا لفعله بعض املسلمني أو 

  هللا عليه و سلم ال سيما واملبادرة إىل إبراء الذمة أوىل من التأخري أمر به رسول اهللا صلى ا



وعن صدقة بن سيار قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل كأنه بدوي يف العشر فقال إين متتعت فكيف أصنع قال 
شاة  طف بالبيت وبني الصفا واملروة وخذ ما تطاير من شعرك فإذا كان يوم النحر فعليك نسيكة قال وما هي قال

  رواه سعيد 
  وألن اهللا قال ليشهدوا منفع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومت على 
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لفقه: كتاب  ا لعمدة يف  ا   شرح 
مية احلراين: املؤلف  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  ما رزقهم من هبيمة األنعم ووفاء النذور هو فعل ما وجب عليهم من هدى وقد جعل اهللا ذلك مع قضاء التفث 
  فاع هبا له وقت حمدود وألن اهللا قال لكم فيها منافع إىل أجل مسمى مث حملها إىل البيت العتيق وهذا يقتضي أن اإلنت
  وأيضا فإن هدي املتعة نسك فلم جيز ذحبه إىل يوم النحر كاهلدي املنذور واألضحية الواجبة 

  وألنه أحد أسباب التحلل فلم جيز تقدميه على يوم النحر كاحللق والرمي والطواف 
  ودليل الوصف 

  الفصل الثالث

ج وسبعة إذا رجع بالكتاب والسنة واإلمجاع كما تقدم قال يف رواية أنه إذا مل جيد اهلدي فعليه صيام ثالثة أيام يف احل
  املروذي فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة كملت احلج وأمر اهلدي 

أما الثالثة فيجب أن يصومها قبل يوم النحر ألن اهللا سبحانه أمر بصومها يف احلج ويوم النحر ال جيوز صومه فتعني 
ن يصام قبله ألن ما بعده ليس حبج إال أيام التشريق على احدى الروايتني واألفضل تأخري صومها حىت يكون أ

  اخرها يوم عرفة هذا هو املذهب املنصوص يف رواية األثرم وأيب طالب وعليه عامة األصحاب 
عرفات ال يستحب فإذا جعل وحكى القاضي يف اجملرد أن األفضل أن جيعل اخرها يوم التروية ألن صوم يوم عرفة ب

  اخرها يوم التروية أفطر يوم وفطره أفضل 

واألول أصح ملا روي وألنه يستحب تأخريه لعله يقدر على اهلدي قبل الشروع يف الصيام فإنه أفضل وليتحقق 
وألن  عجزه عن اهلدي وهذا يقتضي التأخري إىل اخر وقت اإلمكان وصوم يوم عرفة ممكن ألنه مل ينه عن الصوم فيه

هذه األيام الثالثة وهي يوم التروية ويوم عرفة واليوم الذي قبلهما أخص باحلج ألن فيهن يقع املسري إىل عرفات 
  وبعض خطب احلج 

والصيام يوم عرفة صائم يف حال فعل احلج فكان أشد إمتثاال لألمر من غريه فكان أفضل وإمنا مل يستحب فيها صوم 
فيها ويف غريها وجيوز الصوم من حني حيرم باحلج بال تردد قال يف رواية ابن القاسم  التطوع فأما الواجب فإنه يفعل

  وسندي والصيام للمتعة جيب على املتمتع إذا عقد االحرام وكان يف أشهر احلج 
وهذا يدخل على من قال ال جتزيء الكفارة قبل احلنث ولعل هذا ال حيج ينصرف وهم يقولون جيزئه الصيام ويف 

الصيام أيام التشريق شيء وإمنا أراد حرام ذكره القاضي وغريه ألنه قال إذا عقد االحرام وكان يف أشهر  قليب من
احلج وإمنا يشترط هذا يف االحرام بالعمرة ألن االحرام يف أشهره ال يؤثر يف إجياب الدم وألنه قاس به الكفارة قبل 

له ال حيج ينصرف وإمنا ينصرف ويترك احلج قبل أن حيرم احلنث ألن أحد السببني قد وجد دون االخر وألنه قال لع
  به وألنه قال وهم يقولون جيزئه الصيام يعين أهل الرأي فحكى عنهم 

قوهلم يف مسألة اخلالف وهي الصوم بعد االحرام بالعمرة وإن وافقهم فيها فأما الصوم بعد إحرام احلج فمجمع عليه 
  ال يضاف إىل واحد بعينه 



األثرم قال اهللا فصيام ثلثة أيام يف احلج قال يصومها إذا أحرم واالحرام يوم التروية ويريد أن يصوم  وقال يف رواية
يوما قبل التروية ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة وال يبايل أن يقدم أوهلا بعد أن يصومها يف أشهر احلج فإن 

  صامها قبل أن حيرم فجائز 
ى أنه جيوز صومها قبل االحرام بالعمرة من أول أشهر احلج ولعل ذلك لقوله وذكر القاضي وابن عقيل رواية أخر

وال يبايل أن يقدم أوهلا بعد أن يصومها يف أشهر احلج فأعترب جمرد وقوعها يف أشهر احلج ومل يعترب وقوعها بعد 
  االحرام مث قال فإن صامها قبل أن حيرم فجائز وعىن به إحرام العمرة ألنه 

  قبل إحرام احلج قبل ذلك  قد يقدم صومها
وقال القاضي يف خالفه قوله أن حيرم باحلج أراد به االحرام باحلج وقد حكى بعض أصحابنا رواية أنه إمنا جيوز أن 
يصومها قبل إحرام احلج بعد التحلل من العمرة ولعله أخذ ذلك من هذه الرواية ألنه قد نص على جواز صومها 

أشهر احلج ومل جيز صومها من حني االحرام بالعمرة بل قد كره أن يصوم قبل أن  قبل االحرام باحلج إذا كان يف
يقدم مكة ألنه يكون حينئذ معتمرا ال حاجا وحيتمل أنه إمنا كره ذلك كراهة تنزيه ألنه مسافر والصوم للمسافر 

  مكروه عنده يف احدى الروايتني 
  ملتمتع حني يهل فإن فاته صام أيام التشريق وقال يف رواية صاحل كان ابن عمر وعائشة يقوالن يصوم ا

وذلك ملا روى عن ابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم مكة قال للناس من 
  كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء 

وليحلل مث ليهل باحلج  حرم منه حىت يقضي حجه ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر
  وليهد فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله متفق عليه 

وقد تقدمت األحاديث أن عامة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا متمتعني يف حجة الوداع وأهنم إمنا 
د منهم أنه أحرم قبل ذلك وأمر النيب صلى اهللا عليه و أحرموا باحلج يوم التروية حني ذهبوا إىل مىن ومل يستثن واح

سلم أصحابه كلهم إذا خرجوا إىل مىن أن حيرموا باحلج ومل يأمر أحدا منهم بتقدمي إحرامه باحلج مع علمه بأهنم 
  متمتعون وأن كثريا منهم ال جيد اهلدي وهلذا بني هلم حكم من جيد اهلدي ومن ال جيده 

إنه حيتاج أن يصوم يوما من الثالثة قبل االحرام باحلج بل يومني ألن يوم التروية إمنا أحرموا ومن أحرم يوم التروية ف
هنارا وقد أنشأوا الصوم قبل االحرام ولو مل جيز الصوم قبل االحرام باحلج لوجب تقدمي االحرام باحلج قبل أن يطلع 

لم مل يأمرهم به بل أمرهم خبالفه وهلذا مل خيتلف نص فجر اليوم السابع والصحابة مل يفعلوه والنيب صلى اهللا عليه و س
أمحد يف هذه الصورة مث إن قيل وإن قيل جيوز قبل االحرام بالعمرة فيحمل بالعمرة فيحمل قوله يف احلج على أن 

 املراد أشهر احلج وأما وجه املشهور فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب الوجوب يف حقه ودخل يف التمتع بدليل
  أنه ساق اهلدي معه ملنعه اهلدي من االحالل 

فإن قيل فقد قال اهللا تعاىل فصيام ثلثة أيام يف احلج وهذا يقتضي وقوع الصيام بعد االحرام باحلج ألنه إمنا يكون 
  متمتعا بالعمرة إىل احلج إذا أحرم به وألنه قال يف احلج فإذا صام قبله مل جيز 

حني حيرم بالعمرة ويسمى متمتعا من حينئذ ويقال قد متتع بالعمرة إىل احلج كما  قلنا هو ينوي التمتع ويعتمده من
يقال أفراد احلج وقرن بني العمرة واحلج وهذا كثري يف الكالم املقبول ولو مل يكن متمتعا إىل أن حيرم باحلج فليس يف 



له فمن متتع بالعمرة جيوز أن يكون معناه االية أن الصوم بعد كونه متمتعا وإمنا يف االية أن يصوم يف احلج على أن قو
فمن أراد التمتع بالعمرة إىل احلج كما قال فاذا قرأت القران و إذا قمتم إىل الصالة والذين يظهرون من نسائهم مث 

  يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا أي يريدون العود 
  ي يف حال وأما قوله فصيام ثلثة أيام يف احلج فقد قال قوم أ

احلج ويكون نفس احرام احلج ظرفا ووعاء للصوم كما يقال دعا يف صالته وتكلم يف صالته ولىب يف حجه 
  ومتضمض يف وضوئه وهذا ألن األزمنة ملا كانت حتوى األفعال وتشملها فالفعل قد حيوى فعال اخر 

لفعل اال على سبيل التجوز مع تقدير وقال أصحابنا فصيام ثالثة أيام يف وقت احلج ألن الفعل ال يكون ظرفا ل
الزمان وهلذا قال أهل االعراب ان العرب جتعل املصادر أحيانا على سبيل التوسع أما على حذف املضاف وإقامة 

املضاف إليه مقامه فيكون احملذوف مقدرا واما على تضمني الفعل الزمان الستلزامه اياه فيكون الزمان مضمنا قالوا 
فصيام ثالثة أيام يف وقت احلج فاحلج شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة وكالم أمحد يشري إىل هذا واذا كان املعىن 

الوجه ويؤيد ذلك أنه قال فصيام ثلثة أيام يف احلج مث قال بعيد ذلك احلج أشهر معلومت فكأنه قال فصيام ثالثة أيام 
  ثة أيام يف أشهر احلج ال يؤخرهن عن وقت احلج يف أشهر معلومات واملعىن فمن متتع بالعمرة إىل احلج فليصم ثال

وعلى القول األول فإذا إحرام بالعمرة إىل احلج فهو حاج فإذا صامها حينئذ فقد صامها يف حجه ألن العمرة هي 
احلج األصغر وعمرة التمتع جزء من احلج بعض له ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال دخلت العمرة يف احلج إىل 

  مة وشبك بني أصابعه واملتمتع حاج من حني حيرم بالعمرة إال أن إحرامه يتخلله حل خبالف من أفرد العمرة يوم القيا

  فصل

  وأما صيام السبعة فيجوز تأخريه إىل أن يرجع إىل أهله فإذا رجع إليهم 

لثاين وبعد التحلل فإن صامها يف طريقه أو يف مكة بعد أيام مىن وبعد التحلل الثاين جاز وإن صامها قبل التحلل ا
  األول مل جيز سواء رجع إىل وطنه أو مل يرجع ذكره القاضي 

  قال يف رواية أيب طالب إن قدر على اهلدي وإال يصوم بعد األيام قيل له مبكة أم يف الطريق قال كيف شاء 
أوله الناس ووسع يف وقال يف رواية األثرم وقد سأله عن صيام السبعة يصومهن يف الطريق أم يف أهله فقال كل قد ت

  ذلك كله 
واألصل يف ذلك قوله تعاىل وسبعة إذا رجعتم فذهب القاضي وأصحابه وغريهم إىل أن معىن ذلك إذا رجعتم من 

احلج ألنه قد قال تعاىل فصيام ثلثة أيام يف احلج مث قال وسبعة إذا رجعتم فتقدير الرجوع من احلج الذي تقدم ذكره 
السفر ألنه مل يذكر وألنه لو رجع إىل أهله قبل االحالل الثاين مل جيز الصوم فعلم أن أوىل من تقدير الرجوع من 

احلكم مقيد بالرجوع من احلج فقط ويصح تسميته راجعا من احلج مبعنني أحدمها أنه قد عاد إىل حاله قبل االحرام 
  من االحالل 

  كن وانتقل عنها مسى راجعا هبذا اإلعتبار والثاين أنه يفعل يف أماكن خمصوصة فإذا قضاه ورجع عن تلك األما
وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه وهي طريقة أكثر السلف أن معىن االية إذا رجعتم إىل أهلكم وهي طريقة أمحد 

  ألنه قال إذا فرط يف الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إىل أهله وعليه دم 



ج وسبعة إذا رجعتم وإن شاء صام يف الطريق وذلك ملا أخرجا يف وقال يف رواية مجاعة عليه صيام ثالثة أيام يف احل
الصحيحني عن ابن عمر وعائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى 

فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقضي حجه ومن مل يكن أهدى فليطف بالبيت وبني الصفا واملروة وليقصر 
لل مث ليهل باحلج وليهد فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله وذكر احلديث وهذا وليح

  تفسري من النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وروى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة احلج فقال أهل املهاجرون واألنصار وأزواج رسول اهللا 

 حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجعلوا أهاللكم صلى اهللا عليه و سلم يف
باحلج عمرة إال من قلد اهلدي طفنا بالبيت وبني الصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد اهلدي فإنه 

حلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت ال حيل له حىت يبلغ اهلدي حمله مث أمرنا عشية التروية أن هنل با
  وبالصفا واملروة 

فقد مت حجنا وعلينا اهلدي كما قال تعاىل فما استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثلثة أيام يف احلج وسبعة إذا 
كتابه وسنة نبيه رجعتم إىل أمصاركم الشاة جتزيء فجمعوا بني نسكني يف عام احلج والعمرة فإن اهللا تعاىل أنزله يف 

  صلى اهللا عليه و سلم وأباحه للناس غري أهل مكة قال اهللا ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام 
  وقوله إىل أمصاركم حيتمل أن يكون مرفوعا وموقوفا 

  وعن جابر 
ا روى سعيد عن وأيضا فإن الرجوع املطلق إمنا يفهم منه الرجوع إىل الوطن لكن تأخري الصوم إىل مصره رخصة كم

  عطاء وسبعة إذا رجعتم قال هي رخصة إن شاء صام يف الطريق وإن شاء إذا قدم إىل منزلة 
  وعن احلسن مثله هي رخصة 

وروى األشج عن جماهد يف قوله وسبعة إذا رجعتم قال إن شاء صامها يف الطريق فعل فإمنا هي رخصة وذلك ألن 
  هذا مبنزلة قوله 

لى سفر فعدة من أيام أخر ملا انعقد سبب الوجوب ومت كان التأخري إىل حال اإلقامة فمن كان منك مريضا أو ع
رخصة وكذلك صوم السبعة إمنا سببه املتعة وهي قد متت مبكة لكن ملا كان احلاج مسافرا والصوم يشق جوز له 

  الشرع التأخري إىل أن يقدم 
إىل أهلهم فإن عرفات ومىن هي منتهى سفرهم وأيضا فإن احلجيج إذا صدورا من مىن فقد شرعوا يف الرجوع 

فاملصدر عنها قفول من سفرهم ورجوع إىل أوطاهنم ومقامهم بعد ذلك مبكة أو املدينة أو غريمها كما يعرض لسائر 
املسافرين من املقام واألفعال املمتدة مثل احلج والرجوع وحنوه يقع االسم على املتلبس به إذا شرع فيه وإن كان ال 

  االسم على التمام إال إذا قضاه  يتناول
يبني هذا أن الصوم ال خيتص مبكان وال حبال دون حال فلو قيل ال جيوز له الصوم بالطريق أو مبكة لكان منعا للصوم 

  يف بعض األمكنة وذلك غري معهود من الشرع وال معىن حتته 
على ذلك فقال يف رواية املروذي إذا وأيضا فعند أصحابه أن صوم السبعة قد وجب يف ذمته مبكة وقد نص أمحد 

مات ومل يصم السبعة أيام يطعم عنه مبكة موضع وجب عليه وكل صوم وجب يف ذمته فله البدار إىل فعله كقضاء 
  رمضان والنذر 



  ودليل وجوبه أنه وجب بدال عن اهلدي والبدل ال يتأخر وجوبه عن وجوب املبدل منه ألنه قائم مقامه 
مها إىل أن يقدم ألنه أخذ بالرخصة وخروج من اخلالف كما قلنا يف صوم رمضان وأوىل إال واألفضل أن يؤخر صو

  أن بينهما فرق فإن صوم رمضان يصومه مقيما يف غري وطنه 

  فصل

وجيوز أن يصوم كل واحد من الثالثة والسبعة متفرقا كما جيوز أن يصومه متتابعا نص عليه ألن اهللا سبحانه أطلقه 
  تابع فيبقى على ما أطلقه اهللا سبحانه ومل يقيده بالت

  فصل 
قد قلنا أنه جيوز أن يصوم من حني االحرام بالعمرة وإمنا يكون هذا إذا مل جيد هديا حينئذ ويغلب على ظنه أنه ال 

  جيده إىل يوم النحر فأما إن غلب عليه إنه جيده يوم النحر 

  بل ميضي يف صومه وإن انتقل إليه فهو أفضل فإذا شرع يف صوم الثالثة مل يلزمه اإلنتقال إىل اهلدي 
  قال يف رواية حنبل يف املتمتع إذا صام أياما مث أيسر أرجو أن جيزئه الصيام وميضي فيه 

وقال يف رواية ابن منصور يف متمتع مل جيد ما يذبح فصام مث وجد يوم النحر ما يذبح فمىت دخل يف الصوم فليس 
  دخل يف الصوم ميضي فيه وكذلك إذا تيمم مث دخل يف الصالة فليمض  عليه ونقول يف الكفارات كلها إذا

وهذا أصل مطرد لنا يف الكفارات كلها إذا قدر على التكفري باملال بعد الشروع يف الصيام مل يلزمه اإلنتقال ألن 
  الصوم ال يبطل بوجود الرقبة واهلدي 

  كفارات ويتخرج أنه يلزمه اإلنتقال ألن اهلدي على وجه مثل ذلك ال

أنه إذا أيسر يف الصيام انتقل إىل املال واإلنتقال هنا أوجه ألن اهلدي إمنا يستقر وجوبه وإمنا جيزيء ذحبه يوم النحر 
خبالف العتق يف الكفارات فإن إستقراره قبل الشروع يف الصوم نعم هو يشبه كفارة الظهار إذا قلنا ال تستقر إال 

  بالوطء وكفر قبله 
  يل أنه يلزمه اإلنتقال اليت بعد الشروع على الرواية اليت تقول اإلعتبار يف الكفارات بأغلظ احلالني وقد خرج ابن عق

وهذا ختريج غري سديد ألن ذلك إمنا جييء فيما إذا وجد اهلدي قبل الشروع يف الصوم كما سنذكره فإن وجب 
ر أصحابنا فيه روايتني أصحهما ال يلزمه عليه الصوم فلم يشرع فيه حىت وجد اهلدي فهل يلزمه اإلنتقال إليه ذك

اإلنتقال أيضا وبنوا ذلك على الروايتني يف الكفارة هل العربة حبال الوجوب أو بأغلظ احلالني من حال الوجوب 
واألداء وهذا بنبين على حال وجوب الصوم فإن قلنا جيب إذا أحرم باحلج وكان قد أحرم قبل النحر بأيام فهذه 

  صورة مستقيمة 
  ما إن قلنا إنه ال جيب الصوم وال اهلدى إىل يوم النحر أو قلنا إذا أحرم وأ

باحلج فلم حيرم به إىل اليوم السابع أو الثامن أو التاسع فإمنا معناه ال جيب وجوب استقرار يف الذمة وإال فإنه جيب 
فارة قبل الوطء وإن قلنا ال عليه فعل الصوم قبل يوم النحر بال تردد كما قلنا يف املظاهر جيب عليه إخراج الك

يستقر يف ذمته إال بالوطء فنقول على هذا إمنا جيب عليه أداء الصوم قبل النحر بثالث ليال فإذا وجد اهلدي بعد 
انقضاء بعضها من غري صوم مث وجد اهلدي فهذه الصورة جيب أن جيب فيها اهلدى وال جيزئه الصوم كما لو عزم 



ىت وجد الرقبة وذلك ألنه وجد اهلدي قبل أن جيب الصوم فإن الصوم ال جيب يف املظاهر على العود ومل يصم ح
  الذمة إال إذا أحرم باحلج أو وقف بعرفة 

  ووجوب أدائه قبل ذلك 
وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ومل يصم مث وجد اهلدي فهنا يشبه مسألة الكفارات إال أن الصوم هنا 

الكفارات فقد فرط بتفويته وقد اختلفت الرواية عنه فعنه أنه يهدي هديان وال جيزئه فات وقته خبالف الصوم يف 
الصوم وعنه يقضي الصوم ويهدي وعنه يقضيه من غري هدي كما سيأيت إن شاء اهللا فإن هذه املسألة هلا مأخذان 

  أحدمها أنه قد استقر البدل يف الذمة 
  والثاين أنه قد فوته 

  در على اهلدي أو ال يقدر وأما التفريق بني أن يق
  فصل 

  وإذا وجب عليه اهلدي فلم يهد حىت خرجت أيام الذبح ففيه ثالث 

روايات منصوصات إحداهن عليه هدي متعته وهدي اخر لتفريطه وهذا اختيار الشريف أيب جعفر قال أصحابنا 
  لتأخري عن وقت الذبح 

هديني هكذا قال ابن عباس وإذا صام يوم عرفة فإن عليه قال يف رواية املروذي إذا متتع فلم يهد إىل قابل يهدي 
  دمني كذلك نقل يعقوب ابن خبتان 

وقال يف رواية أيب طالب يف متمتع مل يكن معه هدي ومل يصم حىت جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد 
ن دم الذي وجب عليه ودم ملا فرط وابن عباس يقول من كان عليه دم فلم يذحبه حىت جاز يوم النحر فعليه دما

فرط قيل له تقول به قال نعم عليه دمان دم ملا عليه ودم ملا أخره وال فرق على هذه الرواية بني املعذور وغريه ألن 
  أمحد إعتمد على حديث ابن عباس وهو يف املعذور 

جيد مثنا يشتري به حىت رجع إىل قال القاضي واملذهب الصحيح أن املعذور وغريه سواء ألن يف رواية املروذي إذا مل 
  ها هنا عليه هديان وهذه حالة عذر 

وذلك ملا احتج به أمحد من رواية علي بن بذمية عن موىل البن عباس عن ابن عباس فيمن متتع فلم يصم ومل يهد قال 
وأخرت هديي  عليه دمان رواه سعيد ورواه النجاد ولفظه عن بن بذمية موىل البن عباس قال متتعت فنسيت أن أحنر

  فمضيت إىل ابن عباس فقال أحد هديني هديا وهديا ملا أخرت 
وال يعرف له خمالف يف الصحابة وألن الذبح يف وقته نسك واجب فمىت فوت الوقت فقد ترك من نسكه ومن ترك 

فوت شيئا من نسكه فعليه دم وعكسه تأخري الوقوف والطواف إىل وقت جيوز فإنه ليس فيه ترك واجب وألنه لو 
نفس احلج لزمه القضاء والكفارة فكذلك إذا فوت بعض واجباته اليت ميكن قضاؤها جيب أن جتب فيه الكفارة إحلاقا 

  الجزاء العبادة بأصلها فإنه من أجلى األقيسة 

وألن ما وقته بنذره إذا فوت وقته فعليه كفارة فما وقته الشرع أحرى أن جتب الكفارة بتفويت وقته وال ينتقض 
  بتفويت الصوم والصالة ألن ذاك أعظم من أن جتب فيه كفارة هذا 

والرواية الثانية ليس عليه إال هدي التمتع فقط قال يف رواية ابن منصور يف متمتع مل يذبح حىت رجع إىل أهله يبعث 



ره القاضي بالدم إذا كان ساهيا والعامد عليه دم واحد إال أنه قد أساء وهذا اختيار ابن أيب موسى وهذا الذي نص
يف خالفه ألنه نسك أخره إىل وقت جواز فعله فلم جيب به دم كما لو أخر الوقوف إىل الليل والطواف عن أيام مىن 

واملعىن جبواز فعله أجزاه فأما حل التأخري فال قال القاضي وألنه دم أخره عن وقت وجوبه فال جيب بتأخريه دم 
ظفار وقتل الصيد وألن تأخري العبادة املؤقتة عن وقتها إذا شرع كسائر الدماء الواجبات من احلالق وتقليم األ

  قضاؤها ال يوجب إال القضاء بدليل تأخري الصوم والصالة 
والرواية الثالثة إن أخره لعذر مل يلزمه إال هدي واحد وإن أخره عمدا فعليه هديان قال حرب قيل ألمحد رجل حج 

فلم يكن معه ما يذبح حىت رجع إىل بالده قال يبعث بدم إذا كان له وعليه دم فدفع نفقته إىل رجل وغاب الرجل 
عذر رجوت أن جيزيء عنه دم واحد ويروي عن بعضهم أنه قال عليه دمان وهذا إذا مل يكن له عذر قيل له فإن مل 

  يقدر أن يبعث بدم قال ال أدري وكأنه أوجبه عليه إذا وجد 
  ه ومل يهد جيزيء عنه وقال يف رواية حرب يف متمتع رجع إىل بالد

  دم واحد إذا كان له عذر وبعضهم يقول عليه دمان وهذا إذا مل يكن له عذر 
قال القاضي العذر مثل أن تضيق النفقة وال جيد ما يشتري وقال أبو اخلطاب العذر مثل أن تضيع النفقة وذكر ابن 

  عقيل العذر مثل النسيان وحنوه 
  إىل أن وصل إىل بلده لزمه إنفاذ هدي ينحر باحلرم ال جيزئه غري ذلك قال ابن أيب موسى لو سهى عن اهلدى 

وهذا ألن العبادات املؤقتة إذا أخرت عن وقتها تعذر وشرع قضاؤها مل حيتج إىل شيء اخر مثل الصوم إذا أفطر 
اج إىل كفارة ملرض أو سفر والصالة إذا أخرها لنوم أو نسيان خبالف من أخرها تأخريا حمرما فإنه يأمث بذلك فيحت

ماحية والعذر هنا مثل النسيان وحنوه مما ال يسقط فأما ضيق النفقة وضياعها أو عدم النعم كما ذكره القاضي وأبو 
اخلطاب فهذا مينع وجوب اهلدي وجيعل فرضه الصوم فإذا مل يصم فهى املسألة االتية وإن صام فليس عليه شيء اخر 

ك الصوم لذلك فلما كان وقت الذبح ضاعت النفقة أو عدمت النعم أو إال أن يكون واجدا حني أحرم باحلج فتر
  كان قد إبتاع هديا فظل فهنا هو معذور بترك الصوم والذبح 

  وبكل حال إذا وجب عليه اهلدي ومل يهد سواء كان مؤسرا أو معسرا بعد ذلك ألن اهلدي قد استقر يف ذمته 
اهتا أن ال يصومها قبل النحر يف رواية ويف رواية أن ال يصومها إىل وأما الصوم صوم الثالثة إذا فوته بعد وجوبه وف

  أن تنقضي أيام التشريق فعن أمحد أنه يتعني عليه اهلدي وال جيزئه الصوم حبال كما تقدم عنه يف رواية املروذي 

وم النحر قال عليه إذا صام فأفطر يوم عرفة فإن عليه دمني وكذك نقل يعقوب بن خبتان يف املتمتع إذا مل يصم قبل ي
هديان يبعث هبما إىل مكة فعلى هذا إن كان قد فات وقت الذبح أيضا فعليه هديان وجييء فيهما الروايتان األخرتان 

وإن كان وقت الذبح باقيا فعليه الذبح إن قلنا املتمتع ال يصوم أيام التشريق وإن قلنا يصومها مل يفت إال بفوات 
بقى يوما من أيام التشريق فإنه ميكن الذبح وال ميكن صوم الثالثة حبال وظاهر كالمه الذبح اللهم إال أن يكون قد 

أن عليه هديني بكل حال وذلك ملا روي عن سعيد بن املسيب قال جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال يا أمري 
قال فسل يف قومك قال ما املؤمنني إين متتعت فلم أصم الثالثة األيام يف احلج قال وجب عليك اهلدي قال ال أجده 

أرى ها هنا أحدا من قومي فقال عمر يا معيقب أعطه مثن شاة رواه سعيد عن هشيم عن حجاج عن عمرو بن 
  شعيب عنه 



  وعن عكرمة عن ابن عباس قال الصوم قبل يوم النحر يقول فإن مل يصم فعليه اهلدي رواه سعيد بإسناد صحيح 
  هد وسعيد بن جبري وعكرمة وروي عن أصحابه وهم عطاء وطاوس وجما

حنو ذلك وقد حكاه أمحد أيضا عن ابن عباس وال يعرف عن الصحابة والتابعني خالف ذلك إال قول ابن عمر 
  وعائشة 

ومن وافقهما أن يصوم أيام مىن وذلك إتفاق منهم على أنه ال يصومها بعد أيام مىن حبال وألن اهللا إمنا جوز له 
ثالثة أيام يف احلج فإذا مل يصمها يف وقتها مل جيزه فعلها يف غري وقتها كسائر مناسك  اإلنتقال عن اهلدي بأن يصوم

احلج فتعني عليه اهلدي ألن وقته قد يكون باقيا وألنه عبادة مالية من وجه فتأخريها عن وقتها أقرب وألنه هو 
يام يف احلج وبني اهلدي وفات األصل وألن الصوم رخصة فال يستباح مع املعصية وألنه لو خري بني صوم ثالثة أ

وقت الصوم لتعني اهلدي فاإلن يتعني اهلدي إذا كان هو الواجب األصلي أوىل وأحرى وألن العبادة املؤقته إذا فاتت 
فان قلنا ال جيوز القضاء إال بأمر جديد فليس يف قضاء صوم املتعة أمر وإن قلنا يقضي فاإلن القضاء بدل عن األداء 

د أمكن ابدال اهلدي الذي هو أصل الصوم فهو أوىل من اإلستبدال بصوم وألن البدل إذا كان يسد مسده وهنا ق
مؤقتا ففات وقته رجع إىل األصل كاملسح على اخلفني وألن القضاء بدل عن األداء فلو شرع يف اإلبدال لكان 

أيام يف احلج وسبعة بعده ووصفها  للبدل بدل وهذا حيتاج إىل دليل فإنه ال يثبت مبجرد الرأي وألن اهللا أمر بثالثة
بأهنا كاملة وهذه الصفة ال تثبت أليام يف غري احلج ألهنا لو ثبتت هلا جلاز التأخري وإذا مل تكن العشرة كاملة مل جيز 

عنه ألن اهللا إمنا أمره بعشرة كاملة وألن صوم الثالثة يف احلج من املناسك وإن كانت صوما كما أن ركعيت الطواف 
  اسك وإن من املن

كانت صالة وهلذا يصومها املتمتع عن غريه فإن كل عبادة ختتص باحلج فإهنا من املناسك واملناسك املؤقتة تفوت 
  بفوات وقتها كالوقوف والرمي وحنو ذلك وال يقضي حبال وإذا مل تقض فمنها ما جيب له بدل وهو الدم 

واجب فوجب أن يقضي إذا فات كصوم رمضان وعن أمحد أنه يقضيها وهو املعروف عند أصحابنا ألنه صوم 
واملنذور املؤقت وألن الصوم واهلدي يف التوقيت سواء فإذا قضى أحدمها قضي االخر ويقضيها مع صوم السبعة إن 

  شاء متتابعا وإن شاء متفرقا 
تقدم نصه وهل عليه دم مع القضاء على ثالث روايات إحداهن عليه دم وهي اختيار الشريف أيب جعفر وغريه كما 

  يف رواية أيب طالب إذا مل يكن معه هدي ومل يصم حىت جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط 
وقال يف رواية ابن احلكم إذا وجب عليه اهلدي من متتع أو جزاء صيد أو كفارة ظهار أو زكاة ففرط فيها حىت 

ع صام بعدما يرجع إىل أهله وعليه دم ويروى عن ابن ذهب ماله فإن عليه هديني وإذا فرط يف الصوم وهو متمت
  عباس عليه هديان 

  ووجه ذلك ما تقدم يف اهلدي وحكى أبو اخلطاب أن هذه الرواية 

خرجها شيخه القاضي أبو يعلى من الرواية اليت يف تأخرياهلدي واختار هو أنه ال يلزمه مع الصوم دم حبال مع ذكر 
الواجب بأصل الشرع ال جيب بتأخريه عن وقته دم خبالف اهلدي فإنه من املناسك الروايتني يف اهلدي ألن الصوم 

  وتأخري املناسك يف اجلملة قد يوجب دما 
والصواب طريقة شيخه فقد ذكرنا نص أمحد على هذه الرواية وقد ذكرها القاضي منصوصة يف خالفه وكذلك أبو 



  ها منصوصة فليس ذلك ببدع من فقهه اخلطاب يف خالفه ولعله خرجها يف كتبه القدمية مث وجد
  والرواية الثانية الفرق بني املعذور وغريه كما تقدم عنه يف اهلدي 

والرواية الثالثة ال دم حبال قال يف رواية ابن القاسم إن مل يصم يف احلج فليصم إذا انصرف وال يرجع إىل الدم ألن 
  ليه غري قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها عليه الصيام وذلك ألن الصوم قد وجب يف ذمته فلم جيب ع

فعلى هذا إذا أيسر يف أيام الذبح فهل عليه اإلنتقال على ما تقدم من الروايتني ولو أراد على هذه الرواية أن يهدي 
وال يصوم فظاهر كالمه أنه ال جيزيء ألنه قال عليه الصيام ألن الذبح قد فات وقته ويتخرج جوازه كما قلنا يف 

  لكفارات كلها على ظاهر املذهب ا

وأما صوم السبعة فقياس املذهب أنه ال جيوز تأخريه بعد الرجوع إىل األهل كما ال جيوز تأخري الكفارات والنذور 
وأوىل ألن األمر املطلق يقتضي البدار إىل الفعل وألنه قد قال تعاىل إذا رجعتم وهذا توقيت له فال جيوز تأخريه عن 

  رف من ظروف الزمان وقته ألن إذا ظ
وأيضا فإن قوله إذا رجعتم أما أن يكون تقييد ألول وقت الفعل أو آلخره وال جيوز أن يكون وقتا ألوله ملا تقدم 

فعلم أنه وقت الخره ألنه لو قال سبعة بعد ذلك لظن ظان وجوب تقدميها إحلاقا هلا بالثالثة فقال إذا رجعتم بيان 
  التأخري مطلقا لقيل وسبعة من أيام أخر أو مىت شئتم وحنو ذلك  جلواز تأخريها ولو أريد جبواز

  فإن مات ومل يصم فقال أمحد يف رواية املروذي إذا مات ومل يصم السبعة أيام يطعم عنه مبكة موضع وجب عليه 
مبكة  وهذا يقتضي وجوب اإلطعام عنه بكل حال سواء قدر على الصيام أو مل يقدر ألنه أطلق وبني أهنا وجبت عليه

  وهو ال يتمكن من صومها مبكة يف الغالب 
وهذا هو الصواب وهو قياس مذهبه ألنه قد تقدم أن اهلدي والصوم عنه جيب إما باالحرام أو بالوقوف وال معىن 

لوجوبه إال وجوب اإلخراج عنه إذا مات كما قد نص عليه يف اهلدي فإنه نص على أنه خيرج عنه إذا مات بعد أن 
  و قلنا ال جيب الصوم إال بعد التمكن مل يصح الوجوب وقف بعرفة فل

وقال كثري من أصحابنا القاضي وابن عقيل وطوائف من أصحابنا ال جيب أن يطعم عنه إال إذا متكن من القضاء كما 
  قلنا يف صوم رمضان إذا مات قبل التمكن من قضائه مل يطعم عنه 

  جيب عليه أو الصحة فقط والتمكن املعترب إما اإلستيطان ألن املسافر ال 
  فإن قدر على صوم بعض العشرة أطعم عنه بقدر ما قدر عليه 

  قال ابن عقيل وال يصام عنه قوال واحدا 
وظاهر النص أجود ألن هذا الصوم ليس واجبا بأصل الشرع وإمنا هو بسبب من املكلف فهو كصوم النذر وصوم 

  األذى وهذا ال تعترب فيه القدرة  الكفارة وكالصوم عن جزاء الصيد أو الصوم يف فدية

  الفصل الثالث

  يف الشروط اليت هبا يكون متمتعا جيب عليه اهلدي وهي عشرة 
أحدها أن يعتمر يف أشهر احلج فإن إعتمر يف رمضان أو ما قبله من الشهور مل يكن متمتعا وال هدي عليه وهو 

 جيب عليه هدي نص عليه فقال ال جيب عى من أفضل من اإلعتمار يف أشهر احلج وكذلك إن إعتمر بعد احلج مل
  إعتمر بعد احلج هدى 



فلو حتلل من احلج يوم النحر وأحرم فيه بعمرة فقال القاضي ال يكون متمتعا على ظاهر كالم أمحد ألنه وإن كان 
  من أشهر احلج فقد جعل يف حكم ما ليس من أشهره بدليل أن احلج يفوت فيه وال يدرك بإدراكه 

   على جواز االحرام بالعمرة وهذا مبىن
ومعىن العمرة يف أشهر احلج أن حيرم يف أشهر احلج فلو أحرم قبل هالل شوال بساعة مل يكن متمتعا وكانت عمرته 

للشهر الذي أهل فيه ال للشهر الذي أحل فيه أو طاف فيه نص عليه يف مواضع حىت قال عمرة يف شهر رمضان 
  فقد ادرك عمرة يف شهر رمضان  تعدل حجة فإن أدرك يوما من رمضان

وقال فيمن دخل بعمرة يف شهر رمضان ودخل احلرم يف شوال عمرته يف الشهر الذي أهل واحتج على ذلك مبا 
  رواه بإسناده عن أيب الزبري 

ل أنه مسع جابر بن عبد اهللا سئل عن املرأة جتعل على نفسها عمرة يف شهر مسمى مث خيلوا إال ليلة واحدة مث حتيض قا
  لتخرج مث لتهل بعمرة مث لتنتظر حىت تطهر مث لتطف بالكعبة وتصلى وال يعرف له خمالف يف الصحابة 

وألن املتمتع إمنا وجب عليه الدم لترفهه بسقوط أحد السفرين وذلك أنه قد كان ميكنه أن حيرم باحلج فقط فلما 
هل قبل شوال مل ميكنه اإلهالل باحلج ألنه خالف عدل عنه إىل االحرام بعمرة وأتى باحلج أيضا شرع له اهلدي فإذا أ

  السنة فأحرم بالعمرة يف وقت تنفرد به فهو كما لو أحرم هلا وطاف قبل شوال 
الشرط الثاين أن حيج من عامه ذلك فلو إعتمر يف أشهر احلج ورجع إىل مصره أو أقام باحلرم ومل حيج فليس مبتمتع 

  بالعمرة إىل احلج 
يسافر بعد العمرة فإن سافر مث رجع إىل مكة فليس مبتمتع ألنه سافر للحج سفرا كما سافر  الشرط الثالث أن ال

  للعمرة سفرا ومل يترفه بسقوط أحد السفرين 
وأما حد السفر الذي خيرجه عن التمتع فقد قال أمحد يف رواية أيب طالب إذا أعتمر يف أشهر احلج مث سافر سفرا 

عجبين هذا القول وإمنا يكون املتمتع من جاء إىل مكة يف شوال أو ذي القعدة ومن يقصر فيه الصالة فليس مبتمتع وي
جاء يف غري هذه الشهور فإمنا هي عمرة وليس هو متمتعا وإذا دخل بعمرة يف هذه الشهور مث انتظر حىت يهل باحلج 

  من مكة فهو متمتع فإن خرج إىل امليقات وأهل باحلج فليس مبتمتع 
  واألثرم من أحرم بعمرة يف أشهر احلج فهو  وقال يف رواية حرب

  متمتع إذا أقام حىت حيج فإن خرج من احلرم سفرا يقصر يف مثله الصالة مث رجع فحج فليس مبتمتع وال هدي عليه 
وقال يف رواية يوسف بن موسى وأمحد بن احلسني إذا أقام فأنشأ احلج يف مكة فهو متمتع فإن خرج إىل امليقات 

  ليس مبتمتع فأحرم باحلج ف
  وقال يف رواية عبد اهللا إذا سافر سفرا يقصر فيه الصالة فليس مبتمتع 

واختلفت عبارة أصحابنا يف ذلك فقال القاضي يف اجملرد وابن عقيل يف بعض املواضع وأبو اخلطاب ومجاعة وغريهم 
ه الصالة فأحرم منه فليس إذا خرج إىل امليقات فأحرم منه باحلج أو خرج إىل موضع بينه وبني مكة ما يقصر في

مبتمتع وجعلوا كل واحد من خروجه إىل امليقات وإىل مسافة القصر رافعا للمتعة ألنه قد نص على كل منهما يف 
رواية واحدة ويف روايات متعددة ومن هؤالء من ذكر رواية أخرى أن الذي يزيل املتعة السفر إىل مسافة القصر من 

على ذلك يف روايات متعددة ومل يذكر امليقات ومن سلك هذا السبيل لزمه أن  غري اعتبار امليقات ألنه قد نص



حيكي رواية ثالثة بأن اإلعتبار خبروجه إىل امليقات من غري إعتبار مسافة القصر ألنه قد نص على ذلك يف روايات 
  أخرى 

بن عقيل يف مواضع اإلعتبار وقال اخلرقي وابن أيب موسى والقاضي وأبو اخلطاب يف خالفهما والشريف أبو جعفر وا
  مبسافة القصر خاصة فمن سافر سفرا يقصر فيه الصالة فليس هو مبتمتع 

قال القاضي إذا رجع املتمتع إىل امليقات بعد الفراغ من العمرة مل يسقط عنه دم املتعة وإن رجع إىل موضع تقصر 
فأحرم باحلج فليس مبتمتع حممول على أن بني  فيه الصالة سقط عنه دم املتعة قال وقول أمحد فإن خرج إىل امليقات

  امليقات وبني مكة مسافة القصر 
  وعند هؤالء أن معىن كالم أمحد يرجع إىل هذا 

وأعلم أن هذا اإلختالف ال يرجع إىل إختالف يف احلكم وذلك ألن املواقيت كلها بينها وبني مكة مسافة القصر فإن 
ن ناحية الساحل واحلجفة بينها وبني مكة ثالثة أيام وسائر املواقيت بينها ذا احلليفة بينها وبني مكة عشر مراحل م

وبني مكة يومان قاصدان فكل من خرج إىل ميقات فقد خرج إىل مسافة القصر وقد خيرج إىل مسافة القصر من 
سفر إىل مسافة ناحية املدينة والشام وال يصل إىل امليقات فإذن كال الطريقني جيدة وإن كان الضابط يف اخلفني ال

القصر لكن من أعتقد يف املسألة روايتني توهم أنه خيرج إىل امليقات من ال يبلغ مسافة القصر ليجعل املسألة على 
روايتني أو تناول كالم أمحد يف بعض املواضع أو يقول إنه ال يسقط عنه املتعة باخلروج إىل ميقاته أو يعتقد أن كال 

ط غلطا مستنده عدم العلم باملسافة وهذا واقع يف كالم طائفة من أصحابنا وهو منهما شرطا على انفراده فقد غل
  خمالفة واضحة 

  لكالم أمحد فإنه قد نص على أن اخلروج إىل امليقات مسقط من غري تقييد مبسافات املواقيت 
يقاته أو غريها مل يترفه وإمنا أعتربه أمحد ألنه إذا سافر بعد العمرة إىل مسافة القصر فأحرم منها باحلج من ناحية م

بسقوط أحد السفرين بل سافر للحج سفرا صحيحا فزال معىن التمتع يف حقه وإن مل يرجع إىل مصره أو مل يبلغ 
امليقات فإن املوجب للدم سقوط أحد السفرين بدليل وجوبه على القارن ملا مجع بني النسكني يف سفرة واحدة يف 

  رم من امليقات مل جيب على القارن دم أشهر احلج ولو كانت العلة أنه مل حي
وقد تقدم أن املتمتع يف لسان الصحابة والتابعني هو أن جيمع بني العمرة واحلج يف أشهره بسفرة واحدة فإن سافر 
بينهما إىل مسافة القصر مث رجع فأحرم باحلج من مكة أو أحرم به من دون مسافة القصر فعليه دم الحرامه دون 

ت من أن شاء احلج من دون املواقيت من موضعه وليس عليه دم متعة كما لو رجع إىل مصره مث ميقاته ألن ميقا
  دخل مكة بغري إحرام وهلذا أطلق أمحد القول بسفر تقصر فيه الصالة ومل يشترط إحرامه منه يف كونه غري متمتع 

  واشترط أبو اخلطاب وغريه من أصحابنا أن حيرم باحلج من مسافة القصر 
  عضهم إذا سافر وأحرم من مكة فليس مبتمتع وقال ب

  وإن رجع إىل مكة غري قاصد للحج حمال مث بدا له احلج فأحرم منها فعليه أيضا دم كما تقدم 
  وإن سافر قبل التحلل من العمرة إىل ما يقصر فيه الصالة ورجع حراما إما 

قول أصحابنا واألشبه أنه متمتع كما لو سافر بأن يكون سائقا هديا أو مل يكن فقد قيل ليس بتمتع أيضا على ظاهر 
  القارن أو أحرم باحلج من مكة مث سافر حمرما إىل ما يقصر فيه الصالة 



الشرط الرابع أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام لقوله سبحانه ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام 
  فيها الصالة  وحاضرو املسجد احلرام أهله ومن بينه مسافة ال تقصر

  وهل العربة ببعده عن احلرم أو عن نفس مكة على روايتني 
وعنه أهنم هؤالء ومن دون املواقيت مطلقا واألول هو املذهب قال يف رواية أيب طالب فيمن كان حول مكة فيما ال 

  تقصر فيه الصالة فهو 

ن منزله فيما يقصر فيه الصالة فعليه مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة وال متعة إذا قدموا يف أشهر احلج ومن كا
  املتعة إذا قدم يف أشهر احلج وأقام إىل احلج 

  . . . . . . . . . . . . وقال يف رواية املروذي إذا كان منزله دون امليقات مما ال يقصر فيه الصالة فهو من أهل مكة 
  وبني مكة ليلتان  فعلى هذا أهل املواقيت ليسوا من حاضري املسجد احلرام ألن أدناهم بينه
  . . . . . . . . . وذكر القاضي أن منها ما بينه وبني مكة دون ذلك وهم أهل قرن وذات 

  فصل

  . . . . . . وهل حلاضري املسجد احلرام أن يتمتعوا 
  قال ابن أيب موسى ال جيوز التمتع ألهل حاضري املسجد احلرام وال لكل من منزلة دون النصب إىل مكة لالية 

. وفدية اجلماع بدنة فإن مل جيد فصيام كصيام التمتع وكذلك احلكم يف البدنة الواجبة باملباشرة ودم الفوات  مسألة
 . . .  

  مسألة واحملصر يلزمه دم فإن مل جيد فصيام عشرة أيام 
فإنه ومجلة ذلك أن احملرم باحلج إذا صده عدو عن البيت ومل يكن له طريق اخر يذهب فيه أو صد عن دخول احلرم 

  جيوز له التحلل ويرجع لقوله 

تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وللتحلل ال يكون إال بنية اإلحالل واخلروج من 
اإلحرام فلو حلق أو ذبح أو فعل شيئا من احملظورات غري نا وللتحلل مل يصر حالال خبالف ما لو فعل ذلك بعد إمتام 

ذا مت نسكه صار حالال بالشرع حىت لو نوى دوام االحرام مل يصح كالصيام إذا غربت الشمس النسك ألنه إ
  واملصلى إذا سلم 

وإذا مل يتم فهو خمري بني االمتام واالحالل كاملريض الصائم واملصلى الذي جيوز له قطع الصالة ال خيرج من العبادة 
  د احرامه إال بالوطء وال بد من إال مبا ينافيها من النية وحنوها لكن احملرم ال يفس

وليس له أن يتحلل حىت ينحر هديا إن أمكنه ألن اهللا يقول وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما أستيسر من 
  اهلدي فأمر بإمتام احلج والعمرة وجعل ما استيسر من اهلدي يف حق احملصر قائما مقام اإلمتام 

دها أن التقدير فإن أحصرمت فعليكم ما استيسر من اهلدي أو ففرضكم وهذا يدل على وجوب اهلدي من وجوه أح
ما استيسر فهو خرب مبتدأ حمذوف أو مبتدأ خربه حمذوف ترك ذكر احملذوف لداللة سياق الكالم عليه كما قال وال 

أو نسك حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
  وكما قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أوخر 



الثاين أنه أمر باإلمتام وجعل اهلدي يف حق احملصر قائما مقام اإلمتام واإلمتام واجب فما قام مقامه يكون واجبا وهلذا 
  ال جيوز له التحلل حىت ينحر 

  ال جيوز له التحلل حىت يتم النسك اهلدي ألنه بدل عن متام النسك و
الثالث أن قوله فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي كقوله فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدى وذلك 

  أن االحصار املطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إىل البيت وهذا يوجب اهلدي ال حمالة 
اهلدي حمله وهذا عام فإن أراد التحلل قبل النحر مل يكن له ذلك حىت الرابع أنه قال وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ 

  لو رفض إحرامه وفعل شيئا من احملظورات فهو باق على إحرامه 
  قال أصحابنا فإن حتلل قبل اهلدي فعليه دم ألجل إحالله 

مه ومعناه إذا كان وقال أبو اخلطاب وإن نوى التحلل قبل اهلدي والصيام ورفض االحرام لزمه دم وهو على إحرا
  الرفض باحللق وحنوه فأما إن تعددت احملظورات 

وإذا حنر اهلدي صار حالال مبجرد ذلك مع نية اإلحالل يف إحدى الروايتني إختارها القاضي وهذا ينبين على أن 
  احلالق ليس بواجب على احملرم املتم فعلى احملصر أوىل وينبين أيضا على أن احللق 

هذا حيل من احرامه بأدىن ما حيظره االحرام من طيب أو غريه واألشبه أنه ال حيتاج إىل ذلك بل قال القاضي فعلى 
  بنفس الذبح 

والرواية الثانية عليه أن حيلق رأسه ألن احلالق واجب وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه حلقوا رؤسهم يف 
  عمرة احلديبية 

  فصل 
  ن من حل أو حرم هذا هو املنصوص عن يف مواضع وعليه أكثر أصحابه وينحر اهلدى يف موضع حصره حيث كا

  وقال أبو بكر إن أمكنه أن يبعث باهلدى حىت ينحر مبكة يف املوضع بعث به وإال حل يوم النحر 
  قال ابن أيب موسى قال بعض أصحابنا ال ينحر هدى االحصار إال باحلرم 

بيت العتيق ألن اهللا قال فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى مث قال وال لقوله هديا بلغ الكعبة وقوله مث حملها إىل ال
حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدى حمله واهلدى املطلق إمنا هو ما أهدى إىل احلرم خبالف النسك مث انه قال وال حتلقوا 

  رؤسكم حىت يبلغ اهلدى حمله وهدى احملصر داخل يف هذا ال سيما وقد تقدم ذكره 
  احلرم لقوله سبحانه مث حملها إىل البيت العتيق  وحمل اهلدى

وألنه لو كان حمله موضع احلصر لكان قد بلغ حمله ومن قال هذا زعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا حنر باحلرم 
  وأن طرف احلديبية من احلرم 

زمن احلديبية حنروا وحلقوا  ووجه األول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه ملا صدهم املشركون عن العمرة
  باحلديبية عند الشجرة وهي من احلل 

وألن احلل موضع للتحلل يف حق احملصر فيكون موضعا للنحر كاحلرم وهذا ألن حمل شعائر اهللا إىل البيت العتيق من 
حملها وهذا  األعمال واهلدى فمىت طاف احملرم بالبيت فقد شرع يف التحلل ومىت وصلت اهلديا إىل احلرم فقد بلغت

  عند القدرة واالختيار 



فأما يف موضع العجز فقد جوز اهللا للمحصر أن حيل من احرامه باحلل وصار حمال له فكذلك يصري حمال هلديه وال 
  يقال اهلدى قد ميكن ارساهلا 

  وأما قوله وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدي حمله فإن حمله املكان الذي 
تيار هو احلرم كما قال واهلدى معكوفا أن يبلغ حمله فأما حال االضطرار فإنه قد حل حيل فيه وهذا يف حال االخ

  ذحبه للمحصر حيث ال حيل لغريه 
وأما وقت الذبح واالحالل ففيه روايتان إحدامها أنه يذحبه وقت االحصار وحيل عقيبة نقلها امليموين وأبو طالب 

  وابن منصور وهذه 

  اختيار أصحابنا 
يذبح وحيل إىل يوم النحر وهي اختيار أيب بكر قال يف رواية أيب احلارث فيمن أحصر بعدو أقام حىت يعلم والثانية ال 

أن احلج قد فاته فإذا فاته احلج حنر اهلدى وإن كان معه يف موضعه ورجع إىل أهله وعليه احلج من قابل وإن كان 
  إحصاره مرض مل حيل من احرامه حىت يطوف بالبيت 

ة ابن منصور يف حمرم أحصر حبج ومعه هدى قد ساقه ال ينحر إىل يوم النحر فقيل له قد يئس من وقال يف رواي
الوصول إىل البيت فقال وإن يئس كيف ينحر قبل يوم النحر وال حيل إىل يوم النحر فإن مل يكن معه هدي صام 

  عشرة أيام 
مكان وللوقت الذي حيل فيه ذحبه وهلذا القول وذلك لقوله وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدى حمله واحملل اسم لل

مأخذان ذكرمها أمحد أحدمها أن احملرم باحلج ال حيل إىل يوم النحر فإذا كان قد صد عن الوقوف والطواف فهو مل 
يصد عن االحرام فيجب أن يأيت مبا أمكنه وهو بقاؤه حمرما إىل يوم النحر فحينئذ يتيقن فوت احلج فيتحلل باهلدى 

  لل املفوت املخل بعمرة وإىل هذا أشار يف رواية أيب احلارث كما يتح
  الثاين أن اهلدى املسوق ال جيوز حنره إال يف احلرم يوم النحر فإذا مل 

ميكن ايصاله إىل احلرم وجب أن يبقى إىل يوم النحر فإنه وقت ذحبه كدم التمتع والقران وكذلك غري املسوق فإن 
  دم التمتع والقران فيجب أن يؤخر ذحبه إىل يوم النحر دم االحصار يستفيد به التحلل ك

ووجه األول أن اهللا قال فما استيسر من اهلدي وهذا مطلق وحمله هو ما حيل ذحبه فيه من مكان وزمان والشأن فيه 
أن هذا ان سلم أن الوقت حمل فقد قيل إن احملل هو املكان خاصة ألن اهللا جعل احملل يف احلج والعمرة وهدى 

  مرة ال وقت له خيتص به الع
وأيضا لو مل جيز التحلل إىل يوم النحر لكان مبنزلة من فاته احلج واملفوت ال يتحلل إال بالعمرة كاحملصر مبرض يبني 

ذلك أنه إذا فات احلج يبقى كاحملرم بعمرة والعمرة ليس هلا وقت تفوت فيه فينبغي أن يبقى حمرما إىل أن يصل 
  ي أن ال جيوز التحلل للمحرم إال بعمرة إذ ليس الحرامه غاية يف الزمان كاحملصر مبرض ولكان ينبغ

وأيضا فإن هدى احملصر ليس بنسك حمض وإمنا هو دم جربان ملا يستبيحه من احملظورات ويتركه من الواجبات وهلذا 
  ال يأكل منه شيئا فلم ينفذ بوقت كفدية األذى وترك الواجب وعكسه دم املتعة 

  فصل



فإن مل جيد فصيام عشرة أيام فقد نص أمحد على ذلك يف غري موضع قال يف رواية األثرم وابن منصور إذا وأما قوله 
  أحرم باحلج مث أحصر وقد ساق معه هديا فال حيل إىل يوم النحر وال ينحر إىل يوم النحر وإن مل 

رن واملتمتع يصوم ثالثة أيام يف يكن معه هدى صام عشرة أيام قبل أن حيل وليس هذا مبنزلة القارن واملتمتع القا
  احلج وسبعة إذا رجع وهذا يصومهن كلهن قبل أن حيل 

وقال يف رواية أيب احلارث إذا مل يكن مع احملصر هدي يصوم عشرة أيام قبل يوم النحر وإذا كان يوم النحر حل فإن 
  كان احرامه بعمرة يصوم عشرة أيام مث حيل 

عشرة أيام إذا مل جيد اهلدى واختلف أصحابنا يف وقت صومهن وأكثرهم أنه وال خيتلف املذهب أن احملصر يصوم 
  يصومها قبل التحلل كاهلدى وال يتحلل حىت يصومها كاملنصوص 

وقال أبو بكر يف التنبيه يصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع وال يصوم العشرة أيام يف وقت واحد ألن هدى 
التمتع فالصوم باالحالل عنه كالصوم عن التمتع ويؤيد ذلك أن أصحاب رسول احملصر كهدي املتمتع ألن سببها 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا صدو 
ووجه األول أن هذا الصائم قائم مقام متام احلج والعمرة فال بد من فعله قبل احلل كاهلدي خبالف صوم التمتع 

  الصوم يفعله بعد ذلك وإمنا قدمت الثالثة ألهنا وهدية فإنه إمنا يهدي بعد انقضاء عمرته وحجه فكان قياس 

  مأمور هبا يف احلج 
  فعلى هذا إن قلنا يتحلل بذبح اهلدى قبل النحر فتحلله بالصوم قبله أوىل 

وإن قلنا ال يتحلل باهلدى إىل يوم النحر ففي الصوم روايتان منصوصتان احدامها ال يتحلل به إىل يوم النحر فيصوم 
ل يوم النحر مىت شاء من حني احلصر وال حيل إىل يوم النحر نقلها أبو احلارث بناء على أن احملصر العشرة األيام قب

  ال حيل إىل يوم النحر كاملطلق ليستدمي االحرام وليدخل وقت الفوات 
ت والثانية يصوم ويتحلل قبل النحر نقلها األثرم وابن منصور عنه مفرقا بني اهلدي والصيام ألن اهلدى لنحره وق

  خيتص به فتأخر حله ألجله خبالف الصوم فإنه ال وقت له وهاتان الروايتان مفرعتان على املأخذين املتقدم ذكرمها 
  فصل 

وإذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو حمصر عند أصحابنا قال أمحد يف احملصر عن مكة فيه اختالف فإن 
   عليه و سلم حصر بعدو ينحر اهلدى وحيل كما فعل النيب صلى اهللا

  فصل

  واحملصر يف العمرة كاحملصر يف احلج سواء نص عليه وعليه مجهور 
أصحابه إال أنه ال يتأخر التحلل هنا قوال واحدا واألصل فيه االية وقصة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه 

  نة املاضية يف احملصر عام احلديبية مع املشركني فإهنا سبب نزول االية بامجاع أهل التفسري وهي الس
  وقال ابن أيب موسى إن كان احملصر معتمرا أقام على احرامه حىت يصل إىل البيت إذ ال وقت هلا يفوت 

فصل قال القاضي وابن عقيل وأبو حممد وغريمها من أصحابنا إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدها سواء قربت أو 
اك أو خشى الفوات وإن خلى عن طريقه قبل التحلل لزمه بعدت وسواء كانت برا أو حبرا وسواء رجى االدر



السعي وإن خشى الفوات ولو مل خيل عنه حىت فات احلج ومل يتحلل فحكمه حكم الفوات فإن خلى عن طريقة بعد 
ذلك لزمه السعي والتحلل بعمرة الفوات وقضاها إذا قلنا يقضى من فاته احلج وإن استمر اإلحصار بعد الفوات فله 

  من هذه الفائتة وعليه دمان دم االحصار ودم الفوات والقضاء على املشهور من الروايتني  التحلل
واملنصوص عن أمحد أنه إذا بقى حمرما حمصرا حىت فاته احلج فله التحلل وليس عليه إال دم واحد دم االحصار 

  وعنده يف احدى الروايتني جيب على احملصر تأخري االحالل حىت يفوته احلج 
لرواية األخرى مل مينعه من ذلك وكذلك ذكر القاضي يف خالفه وقال حرمه االحرام قبل الفوات أعظم منه ويف ا

  بعد الفوات فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم فأوىل أن يكون له بعد 

  فصل قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغريمها إن كان العدو الصاد مسلما

  فصل 
ي أحصر عنه يف إحدى الروايتني فإن كان واجبا قبل االحرام كحجة االسالم والنذر وال جيب قضاء النسك الذ

  والقضاء فعله بالوجوب السابق وسواء كان عليه نذر حج مطلق أو نذر احلج ذلك العام 
قال يف رواية ابن القاسم وال يعيد من أحصر بعدو حجا وال عمرة إال أن يكون رجال مل حيج قط وكذلك نقل أبو 

  ب وامليموين طال
  والثانية عليه القضاء كما تقدم عن أيب احلارث ونقل أبو طالب 

يف موضع اخر إن كان معه هدى حنره وإال فال ينحر وعليه احلج من قابل كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم حني 
  منع باحلديبية 

دي يف عام االحصار وحيتمل أن عليه وقوله وإال فال ينحر حيتمل أنه إذا أوجب عليه القضاء مل يوجب عليه اهل
الصيام وحيتمل أن ال شيء على العادم حبال وإذا قضى حجة االسالم أو غريها مل يلزمه عمرة معها على ما ذكره 

  أمحد يف قوله بقضاء التطوع وهو قول القاضي يف خالفه وكثري من أصحابنا 
ا جيب قضاء التطوع فعليه عمرة ألن احملصر قد فوت احلج وذكر القاضي يف اجملرد وابن عقيل يف الفصول أنا إذا قلن

ومن فوت احلج فعليه أن حيل بعمرة فيلزمه قضاء هذه العمرة كما لزمه قضاء احلج وظاهر املذهب أنه ال يلزمه 
عمرة وإن أوجبنا قضاء التطوع ألن هدى احملصر قام مقام بقية األفعال كما قامت عمرة املفوت وعلى أنه ليس 

ان خرج من احرامه قبل الفوات وإن خرج بعد الفوات فقد تقدم فإن قلنا جيب القضاء فلقول اهللا تعاىل  مبفوت
الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص فبني اهللا أن الشهر احلرام الذي قضوا فيه العمرة بالشهر احلرام الذي 

  احصروا فيه 
  مرة من العام القابل ومسيت عمرة القضاء وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى الع

وإن قلنا ال جيب وهو املنصور عند أصحابنا فألن الذين أحصروا يف عمرة احلديبية كانوا أكثر من أربع عشرة مائة 
فلم يأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم واحدا منهم بالقضاء يف العام املقبل ومل يعتمر إال نفر قليل وقد مات منهم قبل 

  ناس  ذلك
مسألة ومن كرر حمظورا من جنس غري قتل الصيد فكفارة واحدة إال أن يكون قد كفر عن األول فعليه للثاين كفارة 

  وإن فعل حمظورا من أجناس فلكل واحد كفارة 



  يف هذا الكالم فصول 
مث يتطيب يف  أحدها أنه إذا كرر حمظورا من جنس واحد غري قتل الصيد مثل أن يلبس أو خيلع مث يلبس أو يتطيب

وقت اخر أو جيامع مث جيامع أو حيلق مث حيلق مث حيلق أو يقلم مث يقلم فعليه كفارة واحدة ما مل يكن كفر عن األول 
  يف أشهر الروايتني 

قال يف رواية ابن القاسم وقد حكى له قول بعضهم إذا وجبت عليه كفارة يف لباس أو طيب وحنو ذلك مث كفر مث 
  عاد مبثله فعليه 

لكفارة وإن مل يكفر حىت عاد فليس عليه إال كفارة واحدة فقال هو هكذا إذا مل يكفر فليس عليه إال كفارة وقال ا
يف رواية ابن منصور فيمن وقع بأربع نسوة وهو حمرم يف يوم واحد أو أيام متفرقة فسد حجه وعليه كفارة واحدة 

  ما مل يكفر 
مرض مث مرض مث حر مث برد فعليه كفارات قال يف رواية األثرم يف حمرم  والرواية الثانية إن كان السبب خمتلفا مثل

أعتل فلبس جبة مث برا مث اعتل فلبس جبة يكفر كفارتني فإن اعتل علة واحدة فلبس عمامة واحتاج يف علته يف الغد 
ء بعد دواء إىل جبة وبعد غد قميص فإذا كانت علة واحدة وكان شيئا متقاربا فكفارة وإن تداوى بأدوية دوا

  فحكمه حكم اللباس 
ومعىن قوله وإن كان متقاربا أي فعل أشياء من احملظورات متقاربة املقصود حىت يكون جنسا واحدا مثل العمامة 

واجلبة والقميص ألن كل واحد من هذه األفعال موجب للكفارة بنفسه فلم تدخل كفارته يف غريه كما لو كفر عن 
دا فالفدية تبيح له ما اقتضاه ذلك السبب وهلذا جيوز تقدميها على فعل احملظور فال األول لكن إذا كان السبب واح

يصري شيء من تلك األمور حمظورا يف حقه فال حيتاج إىل فدية ثانية خبالف ما إذا تعدد السبب أو فعل احملظورات 
  عامدا 

احلر وكذلك إن لبس للحر وسط النهار فعلى هذه الرواية إذا لبس للربد يف طريف النهار وبالليل فإنه خيلع وقت 
  فإنه خيلع وقت الربد ويكون سببا واحدا ألنه شيء واحد له أوقات معلومة فأشبه املريض مرضا واحدا إذا مل يربأ 

  ولكن حيتاج إىل اللباس يف أوقات احلمى وحنو ذلك 
أو حلق رأسه كله مل يلزمه إال وعلى هذه الرواية أيضا إذا فعل ذلك دفعة واحدة مثل أن يلبس ويتعمم وحيتذى 

  كفارة واحدة أيضا 
والثالثة لكل واحد كفارة مطلقا قال يف رواية ابن منصور وقد سئل عن حمرم مس طيبا ولبس ثوبا وحلق رأسه 

ولبس اخلفني وما أشبه ذلك مما ال ينبغي له أن يفعل قال عليه كفارة واحدة وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه 
  حد فقد سوى بني اجلنس واجلنسني ألن الثوب واخلف من جنس واحد دم لكل وا

واألول أصح ألهنا أفعال من جنس واحد ال تتفاوت كفاراهتا بكثرهتا فتداخلت كما لو فعلها متصلة وذلك ألن 
االتصال واالنفصال ال يغري موجب الشيء ومقتضاه بدليل قتل الصيد وقتل النفوس وحنو ذلك ملا كانت متباينة 
استوى فيها االتصال واإلنفصال فلما كانت هذه األفعال متداخلة عند االتصال وجب أن تكون متداخلة عند 

  االنفصال 
وأيضا فإن الكفارات كاحلدود تشرع زاجرة وماحية فإن احلدود كفارات ألهلها والكفارات حدود عن احملظورات 



  فوجب أن تتداخل كاحلدود 
  للثاين كفارة ثانية هكذا أطلق أصحابنا  وإن كان قد كفر عن األول فعليه

وهذا ينبغي إذا مل يدل الثاين يف كفارة األول فإن من أصلنا أنه جيوز تقدمي الكفارة على الفعل إذا أبيح فلو مرض 
فاحتاج إىل اللبس أو الطيب فافتدى لذلك مث لبس بعد ذلك مرات أو تطيب مرات مل يلزمه كفارة ثانية بال تردد 

ة أباحت اللبس الثاين كما أباحت اللبس األول وال فرق بينهما وهلذا أطلق أمحد القول بوجوب كفارة ألن الفدي
  واحدة إذا لبس مرات لعلة واحدة ومل يفرق بني أن يكفر أو ال يكفر اللهم إال ينوي أنه يستبيح اللبس مرة واحدة 

لى ما ذكره يف رواية ابن منصور فيمن لبس قميصا ولو كفر مث استدام احملظور فعليه كفارة ثانية كما لو ابتدأه ع
  عشرة أيام ناسيا عليه كفارة واحدة ما مل يكفر 

  وهذا إذا مل يكن لعذر 

  الفصل الثاين

أن الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله فكلما قتل فعليه جزاؤه سواء جزى األول أو مل جيز هذا أشهر الروايتني عن أيب 
  وسندي وحنبل يف موضع  عبد اهللا رواها ابن القاسم

قال يف رواية ابن القاسم وإذا قتل احملرم الصيد فحكم عليه مث عاد فقتل فإنه حيكم عليه كما عاد والذين قالوا إن 
  عاد مل حيكم عليه 

  إمنا ذهبوا إىل التأويل فيه واألمر على احلكم األول عليه كفارة 
طأ وفيمن قتل ومل يسألوه هل كان قتل قبل هذا أم ال وإمنا وقد روي عن عمر بن اخلطاب وغريه أهنم حكموا يف اخل

وجب عليه لتعظيم االحرام مكانه والكفارة جتب على احملرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ يف الوجهني مجيعا وقد 
  روى عن عمر وغريه أهنم حكموا يف اخلطأ 

ظورات وهذا ينبغي أن يكون فيما جزاؤه وروى حنبل عنه أنه إذا مل يكفر عن األول فكفارة واحدة كسائر احمل
واحد فأما إذا اختلف اجلزاء هكذا ذكرها القاضي وغريه يف موضع ولفظهما يف موضع آخر ال جزاء عليه ينتقم اهللا 
منه وهذا يقتضي أنه ال يكفر عن الصيد إال مرة واحدة فإن قتله ثانيا مل حيكم عليه سواء كفر عن األول أو مل يكفر 

  ب يف هذه الرواية وهو الصوا
  ومن أصحابنا من جيعلها على ثالث روايات وهذا إمنا يكون يف العمد 

  فأما اخلطأ 
وهل يفرق بني احرام أو احرامني ألن اهللا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم إىل قوله ليذوق وبال أمره عفا اهللا عما 

إىل قتله باالنتقام ومل يذكر شيئا اخر كما ذكره يف  سلف ومن عاد فينتقم منه واهللا عزيز ذو انتقام فتوعد العائد
  البادىء بل فرق بينهما فجعل على البادىء اجلزاء وعلى العائد االنتقام 

وألنه جعل اجلزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيد وذلك باخراج اجلزاء مث جعل العائد ينتقم اهللا منه وإمنا ذاك 
  ه فيه فعل واجلزاء هو خيرجه بعذاب ينزله اهللا به ال يكون ل



وأيضا فإنه جعل الطعام كفارة للقتل ومن ينتقم منه مل يكفر ذنبه ويؤيد ذلك ما روى عكرمة عن ابن عباس قال إذا 
  أصاب احملرم الصيد مث عاد قيل له اذهب فينتقم اهللا منك رواه النجار 

خطأ حكم عليه وإن أصابه متعمدا حكم عليه مرة  وقال ابن أيب عروبة يف املناسك عن قتادة إن أصاب الصيد مرارا
  واحدة ومن عاد فينتقم اهللا منه قال ذكر لنا أن رجال عاد يف عمد فبعث اهللا عليه نارا فأكلته 

وأيضا فإنه إذا تكرر منه القتل فقد تغلظ الذنب وحلق بالكبائر الغليظة وتلك ال كفارة فيها كقتل العمد والزنا 
  و ذلك خبالف أول مرة فإنه قد يعذر واليمني والغموس وحن

ووجه األول أن اهللا قال ال تقتلوا الصيد وهذا هنى عن قتله يف كل مرة مث قال ومن قتله منكم متعمدا وهذا يعم 
مجيع الصيد ومجيع القتالت على سبيل اجلمع والبدل كما يعم مجيع القاتلني كما عم قوله ومن قتل مؤمنا خطأ 

ية مسلمة إىل أهله ويوجب أيضا تكرر اجلزاء بتكرر شرطه كما يف قوله فمن كان منكم فتحرير رقبة مؤمنة ود
مريضا أو به أذى من رأسه وكما يف قوله إذا قمتم إىل الصلوة فاغسلوا هذا هو املعهود يف خطاب الشرع وإن مل 

  حيمل خطاب الناس على ذلك على أن 

ر بتكرره يف ذلك احملل كقوله من دخل داري فله درهم وإن الشرط يف خطاب الناس إذا تعلق مبحل واحد مل يتكر
تعلق مبحال تكرر بتكرر يف تلك احملال كما لو قال من دخل دروى فله بكل دخول درهم وهنا حمل القتل هو 

  الصيد وهو متعدد 
  وأيضا فإنه أوجب يف املقتول مثله من النعم وذلك يقتضي أنه إذا قتل كثريا وجب كثري من النعم 

  يضا فإن جزاء الصيد بدل متلف متعدد بتعدد مبدله كدية االدمى وكفارته وأ
وأيضا فإن اجلزاء شرع جابرا ملا فوت وما حيا ملا ارتكب وزاجرا عن الذنب وهذا يوجب تكرره بتكرر سببه 

  كسائر املكفرات من الظهار والقتل واالميان وحمظورات االحرام وغري ذلك 
اهللا منه وهذا كقوله وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف عفا اهللا عما سلف يف اجلاهلية  وأما االية فقد قال فينتقم

ومن عاد يف اإلسالم فينتقم اهللا منه وقوله وال تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إال ما قد سلف ويوضح ذلك أن 
  قوله عفا اهللا عما سلف 

  يقتل أحد صيدا حيكم عليه فيه وما ذاك اال ما قتلوه قبل االية  اخبار عن عفوه عما مضى حني نزول االية قبل أن
  وأيضا فإن العفو يقتضي عدم املؤاخذة واللوم ولو كان العفو عما يقتله يف اإلسالم ملا أوجب عليه اجلزاء 

 تكون وأيضا فإن قتل الصيد خطيئة عظيمة ومثل هذه ال يقع العفو عنها عموما فإن العفو عنها عموما يقتضي أن ال
ذنبا أال ترى أن السيئات ملا كفرهن اهللا كان ذلك مشروطا باجتناب الكبائر فإن العفو عن الشيء والنهي عنه ال 

  جيتمعان ووجوب اجلزاء بقتل الصيد متعمدا ال يقتضي رفع املامث بل هو فاسق بذلك إال أن يتوب 
ام منه وذلك ال مينع وجوب اجلزاء عليه كما قال وقوله ومن عاد فينتقم اهللا منه يوجب توعد قاتل الصيد باالنتق

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومل مينع ذلك وجوب الدية والقود وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
  وقوله يف احملاربني ذلك هلم خزي 

ا وقيمته إن كان تالفا وقوله يف الدنيا وهلم يف االخرة عذاب عظيم ومل مينع ذلك وجوب رد املسروق إن كان باقي
  الزانية والزاين فاجلدوا مل مينع ذلك وجوب رجم ونفى 



وهذا كثري قد يذكر اهللا وعيد الذنوب يف موضع ويذكر جزاءها يف الدنيا يف موضع اخر مث يقال من مجلة االنتقام 
ية فال عقاب فيه وال جزاء وجوب اجلزاء عليه كما قال ليذوق وبال أمره فيكون قد عفا عما سلف قبل نزول اال

  ومن عاد بعدها فينتقم اهللا منه بالعقوبة واجلزاء 

  الفصل الثالث

إذا فعل حمظورات من أجناس مثل أن يلبس ويتطيب وحيلق فعنه عليه بكل جنس كفارة سواء فعلها يف مرات 
  لسبب أو أسباب 

 الشعر كفارة قال أمحد جيد يف كل واحد قال ابن منصور قلت قال سفيان يف الطيب كفارة ويف الثياب كفارة ويف
  كفارة 

  وقال يف رواية ابراهيم يف حمرم مرض يف الطريق فحلق رأسه 

  ولبس ثيابه وأطلى عليه هديان وهذا اختيار 
ونقل عنه ابن منصور يف حمرم مس طيبا ولبس اخلفني وما أشبه ذلك مما ال ينبغي له أن يفعل قال عليه كفارة واحدة 

  ك واحدا بعد واحد فعليه دم لكل واحد وإن فعل ذل
فقد نص على أنه إذا فعل ذلك يف مكان واحد وقت واحد دفعة واحدة مل يلزمه إال كفارة واحدة وهكذا حرر هذه 

الرواية ابن أيب موسى والقاضي يف اجملرد وابن عقيل وغريهم واختارها ابن أيب موسى قال ولو لبس احملرم ثيابه 
  ني وحلق شعره وأتى بذلك كله يف مكان واحد لزمه كفارة واحدة ومس طيبا ولبس اخلف

وقيل عنه كفارتان إال أن يفرق ذلك فيلزمه لكل فعل كفارة واحدة قوال واحد وأطلق القاضي يف خالفه وأبو 
اخلطاب وغريه القول بأن عنه رواية بالتداخل يف األجناس املختلفة مطلقا وحكى القاضي ذلك عن أيب بكر ولفظ 

  ملنصوص خيالف ذلك وذكر يف اجملرد رواية ثالثة ا

  فصل

وأما صفة األجناس فإن الطيب كله جنس واحد واللباس كله جنس واحد ويدخل فيه تظليل احململ وتقليم األظفار 
جنس واحد وحلق الشعر جنس واحد واملباشرة كلها جنس واحد يعين إذا احتد يوجهها هكذا ذكره أصحابنا 

  من بعدهم القاضي وأصحابه و
  وحيتمل كالمه أن يكون احللق والتقليم جنسا واحدا 

وهل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان على روايتني منصوصتني إحدامها هو جنسان وهي اختيار أيب بكر 
ن والقاضي وأكثر أصحابنا قال يف رواية عبد اهللا واملروذي وابن ابراهيم وجعفر بن حممد يف الرأس كفارة ويف البد

  كفارة 
والرواية الثانية جنس واحد اختارها أبو اخلطاب وغريه قال يف رواية ابن منصور يف الطيب كفارة ويف الشعر كفارة 

  ومل يفصل 



وقال أيضا يف رواية سندى شعر الرأس واللحية واإلبط سواء ال أعلم أحد فرق بينها إال أن هذا يف وجوب الفدية 
  وليس صرحيا بالتداخل 

  واية ابن ابراهيم يف حمرم مرض يف الطريق فحلق رأسه ولبس ثيابه وأطلى عليه هديان وقال يف ر
ولو كانا جنسني ألوجب ثالثة دماء ألن اللباس وحده فيه هدى وذلك ألن حلق الشعر كله يشترك يف االسم 

  اخلاص فوجب أن يكون جنسا واحدا كالطيب وتقليم األظفار 
عر البدن فإن النسك يتعلق بأحدمها دون االخر الختالف املقصود ولذلك قد ووجه األول أن شعر الرأس خيالف ش

  اختلفا يف تغطية أحدمها دون االخر ويف دهن أحدمها دون اآلخر ويف غسل أحدمها بالسدر واخلطمى دون اآلخر 
مامة وجبة وعلى هذه الرواية فتغطية الرأس ولبس املخيط جنس واحد وكذلك التطيب فيهما يف رواية فيمن لبس ع

  فهو كفارة إذا مل يفرق وقد 

  تقدم نصه يف رواية األثرم على أنه إذا لبس اليوم عمامة وغدا جبة وبعد غد قميصا ملرض واحد فكفارة واحدة 
لكن قد يقال إمنا احتدث الكفارة بناء على أن اجلنسني إذا فعلهما مرة واحدة أو لسبب واحد احتدث كفارهتما لكن 

  فه املنصوص عنه خال
وعنه أن كفارة الرأس ال تدخل يف كفارة البدن مطلقا قال يف رواية عبد اهللا واملروذي وابن ابراهيم يف الرأس كفارة 

ويف اجلسد كفارة وإذا حلق ولبس العمامة وإذا تنور ولبس القميص ففي الرأس فدية ويف اجلسد فدية كفارتان 
  وكذلك يف رواية األثرم 

وله فيمن لبس الثياب وغطى رأسه مكانه على روايتني قال يف إحدامها عليه فدية واحدة قل ابن أيب موسى اختلف ق
  وقال يف األخرى يف لبس الرأس فدية ويف البدن فدية 

ومل خيتلف قوله إنه إذا فرق لبسه أن عليه لكل لبسة كفارة وخيلع ما لبسه فإن لبس وكفر مث عاد فلبس فكفارة ثانية 
ارة من طيب أو غريه فكفر مث عاد إىل مثل ذلك فعليه كفارة أخرى فإن مل يكفر حىت وكذلك من وجبت عليه كف

  عاود إىل مثل ذلك الفعل فليس عليه إال كفارة واحدة 
وهذا صريح من ابن أيب موسى أن تغطية الرأس ولبس املخيط جنسان رواية واحدة وإمنا اختلفت الروايتان إذا 

  فعلهما يف جملس واحد 

وجدت به علة احتاج معها إىل لبس املخيط لبس وكفر كفارة واحدة وسواء كانت العلة يف رأسه وبدنه مث قال ولو 
  أو يف احدامها 

فإن حدث به علتان خمتلفان إحدامها يف رأسه واألخرى يف بدنه فلبس ثوبا ألجل العلة وغطى رأسه ألجل األخرى 
  فكفارتان 

يف البدن كفارة فأين ما صنع يف جسده من فعل تكرر أو اختلف قال أبو بكر الذي أقول به يف الرأس كفارة و
  فكفارة واحدة ما مل يكفر مث يعود فإذا كان يف الرأس واجلسد ومل يتكرر فكفارة يف الرأس وكفارة يف اجلسد 
ارة وعلى هذا القول فالتعدد لتعدد احملل واالحتاد الحتاده فكل ما يصنع يف الرأس من تغطية وحلق وغريه ففيه كف

واحدة وما يصنع يف البدن ففيه كفارة ألن أحكام الرأس يف احللق واللباس والطيب خالفت أحكام البدن فوجب أن 
  ال يدخل أحدمها يف االخر فصار كالشخصني 

وأما دخول بعض أفعال الرأس يف بعض فهو مبىن على تداخل األجناس وإمنا اختار أبو بكر التداخل ألن من أصله 



تداخل كفارهتا وأما الدهن إذا أوجبنا به الكفارة أو ازالة الوسخ مثل السدر واخلطمى والرأس والبدن أن األجناس ت
  أو التنزين 

  مسألة واحللق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوى عمده وسهوه وسائر احملظورات ال شيء يف سهوه 
  يف هذه املسألة فصول 

ه عند الذكر مثل اللباس والطيب إذا فعله ناسيا إلحرامه أو جاهال بأنه أحدها أن احملظور الذي ميكن تداركه وازالت
  حرام فإذا ذكر أو علم فعليه أن يزيله يف احلال وال كفارة عليه يف احدى الروايتني 

قال يف رواية أيب طالب إذا وطىء يعىن ناسيا بطل حجه وإذا قتل صيدا وحلق شعره مل يقدر على رده فهذه الثالثة 
النسيان سواء وكل شيء من النسيان بعد الثالثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى رأسه مث ذكر ألقاها عن العمد و

  رأسه وليس عليه شيء أو لبس ثوبا أو خفا وليس عليه شيء 
وقال يف رواية ابن القاسم إن تعمد التغطية وجب عليه والناسي يفزع إىل التلبية وحنوه نقل حرب وهذا اختيار 

  وأىب بكر وأكثر متقدمي أصحابنا وهو اختيار الشيخ اخلرقى 

والرواية الثانية عليه الكفارة قال يف رواية ابن منصور فيمن لبس قميصا ناسيا عشرة أيام عليه كفارة واحدة ما مل 
يكفر وهذه الرواية اختارها القاضي وأكثر أصحابه مثل الشريف وابن عقيل وأيب اخلطاب وغريهم ألن ذلك حمظور 

ن حمظورات االحرام فاستوى فيه العامد والساهي يف وجوب الفدية كاحللق وقتل الصيد والوطء ألنه سبب م
  يوجب الفدية فاستوى فيه العامل واجلاهل كترك واجبات احلج 

وألن ما حيظره االحرام ال فرق فيه بني العامد واملخطىء كتفويت احلج وألن النسيان واجلهل إمنا هو عذر يف فعل 
  ظور وحمظورات االحرام إذا فعلها لعذر أو غري عذر فعليه اجلزاء احمل

ووجه األوىل ما روى يعلى بن أمية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول اهللا 
سرى كيف ترى يف رجل أحرم يف جبة بعد ما تضمخ بطيب فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاءه الوحى مث 

عنه فقال أين الذي سألين عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات 
وأما اجلبة فانزعها مث اصنع يف العمرة كما تصنع يف حجك متفق عليه فقد أمره النيب صلى اهللا عليه و سلم بنزع 

ك مل يأمره بفدية ألجل الطيب إن كان النهي عنه ألجل املخيط ومل يأمر بفدية ملا مضى ألنه كان جاهال وكذل
  اإلحرام 

  فإن قيل التحرمي إمنا ثبت يف ذلك الوقت ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم انتظر الوحى حني سئل 

وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال للذي أكل ناسيا اهللا أطعمك وسقاك فعلم أن فعل الناسى مضاف إىل اهللا 
  يؤثر يف العبادة ومثله يقال للكاسى اهللا كساك بل منافاة األكل للصوم أشد من منافاة اللبس لالحرام  فال

وأيضا فإن األصل فيما كان من باب املنهى عنه أن ال يؤثر فعله مع النسيان يف حقوق اهللا ألن املسلمني ملا قالوا ربنا 
ال النيب صلى اهللا عليه و سلم عفى ألمىت عن اخلطأ والنسيان ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال اهللا قد فعلت وق
  خبالف حقوق األدميني فإهنم مل يعفوا عن حقوقهم 

  وأما الفرق بني اللباس واحللق فسيأيت 

  الفصل الثاين



 أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهال فعليه الكفارة كما على العامد هذا أشهر الروايتني عنه نقلها صاحل وعبد اهللا
  وحنبل واألثرم وأبو طالب وابن القاسم 

  وروى عنه صاحل أيضا ال كفارة يف اخلطأ والناسى واجلاهل 

بالتحرمي وذلك ألن اهللا سبحانه قال ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 
وه أحدها أن اهللا هنى احملرم عن قتل الصيد والناسي االية إىل اخرها وهذا يدل على أنه ال جزاء يف اخلطأ من وج

واملخطىء غري مكلف فال يكون منهيا وإذا مل يكن منهيا مل يكن عليه جزاء ألن القتل املضمون هو القتل املنهى عنه 
  كما دل عليه سياق االية 

اجلزاء على املتعمد فيبقى الثاين أنه قال ومن قتله منكم متعدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فقد نص على وجوب 
  املخطىء بريء الذمة فال جيوز أن يوجب عليه الشيء لرباءة ذمته 

الثالث أنه خص املتعمد باجياب اجلزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي يعم املتعمد وغريه ومىت ذكرت الصفة اخلاصة 
بلغ من لو ذكرت الصفة مبتدأة إذ لو مل بعد االسم العام كان ختصيصها بالذكر دليال قويا على اختصاصها باحلكم أ

خيتص باحلكم كان ذكر املتعمد زيادة يف اللفظ ونقصا يف املعىن ومثل هذا يعد عيا يف اخلطاب وهذا املفهوم ال يكاد 
  ينكره من له أدىن ذوق مبعرفة اخلطاب 

ن وجوب اجلزاء ألجل التعمد الرابع أن املتعمد اسم مشتق من العمد مناسب كان ما منه االشتقاق علة احلكم فيكو
  فإذا زال التعمد زال وجوب اجلزاء لزوال علته 

  اخلامس أنه أوجب اجلزاء ليذوق وبال أمره واملخطىء ليس عليه وبال فال حيتاج إىل اجياب اجلزاء 
  وأيضا فضمان الصيد ليس حقا الدمى وإمنا هو حق هللا وما حرمه اهللا إذا 

  عليه وال جزاء  فعله ناسيا أو خمطئا ال مؤاخذة
فعلى هذه الرواية لو تعمد رميه بآلة تقتل غاليا ومل يقصد قتله فهو متعمد أيضا ألنه فعل ماال حيل له وهو مؤاخذ 

  بذلك وحيتمل كالمه أنه ليس بعمد 
  ولو قتل صىب أو جمنون صيدا يف احلرم أو قتله الصيب وهو حمرم 

الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قلت له فمن قتله خطأ ووجه األول عن ابن جريج قلت لعطاء ال تقتلوا 
أيغرم وإمنا جعل الغرم على من قتله متعمدا قال نعم يعظم بذلك حرمات اهللا ومضت به السنن ولئال يدخل الناس 

ولذلك يف ذلك فإنه لو مل جيعل على قاتل الصيد حراما خطأ غرم أو شك الذي يقتله عمدا يقول إمنا قتلته خطأ قال 
  قال ومن قتله منكم متعمدا قال وقال عمرو بن دينار رأيت الناس أمجعني يغرمون يف اخلطأ 

  وعن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن قتل احملرم الصيد خطأ فقال 

  زعموا أن كفارة ذلك خطأ سنة وكفارة العمد يف القرآن رواهن ابن دحيم وغريه 
مجاع بالكفارة يف اخلطأ والسنة إذا أطلقت فإما سنة رسول اهللا صلى اهللا فقد ذكر هؤالء التابعون مضى السنة واال

  عليه و سلم أو سنة خلفائه الراشدين وبكل حال فذلك حجة جيب اتباعه 
  واملرسل إذا ارسل من وجوه خمتلفة صار حجة وفاقا 



واء رواه دحيم والنجاد وقد روى جابر عن احلكم أن عمر كتب إىل أهل األمصار أن قتل الصيد العمد واخلطأ س
  ولفظه أن عمر كتب أحكم 

  عليه يف اخلطأ والعمد قال أمحد قد روى عن عمر وغريه أهنم حكموا يف اخلطأ 
وعن ابن مسعود يف رجل القى جوالق على ظيب فأمر باجلزاء رواه أمحد قال هذا ال يكون عمدا إال أن هذا شبه 

  عمد إال أنه ال يتعمده 
ن عباس قوله ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال إن قتله متعمدا أو ناسيا حكم عليه فإن عاد وعن أيب طلحة عن اب

  متعمدا عجلت له العقوبة إال أن يغفر اهللا تبارك وتعاىل رواه مجاعة 
وأيضا فان اهللا سبحانه أوجب يف قتل املعصوم خطأ دية وكفارة والدية حق لورثته والكفارة حق هللا ومل يسقط ذلك 

خمطئا فقتل الصيد خطأ يف معىن ذلك سواء ألنه قتل حيوان معصوم مضمون بكفارة وكونه معفوا عنه وال  بكونه
يؤاخذ باخلطأ ال مينع وجوب الكفارة كالكفارة يف قتل االدمى وذلك ألن املتعمد يستحق االنتقام من اهللا وجيب 

  عليه الكفارة فاملخطىء قد عفى له عن االنتقام أما الكفارة فال 
وأما ختصيص املتعمد يف االية فألن اهللا ذكر وجوب اجلزاء ليذوق وبال أمره وأنه عفا عما سلف وأن من عاد انتقم 

اهللا منه وهذه األحكام جمموعها ال تثبت إال ملتعمد وليس يف ذلك ما مينع ثبوت بعضها يف حق املخطىء بل جيب 
زاء بدل املقتول واإلنتقام عقوبة القاتل وهذا كما قال ترتيب هذه األحكام على ما يقتضيها من تلك األفعال فاجل

  ومن يرتدد منكم عن دينه وقوله والذين ال يدعون مع اهللا إهلا اخر االيتني وقوله ومن 

يشاقق الرسول االية وقوله ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها اآلية وهذا كثري يف القران 
  ء على أمور ويكون بعضه مرتبا على بعضها منفردا واحلديث يرتب اجلزا

الفصل الثالث إذا حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا أو خمطئا أو جاهال فاملنصوص عنه أن فيه الكفارة قال يف رواية عبد 
 اهللا وصاحل وحنبل من زعم أن اخلطأ والنسيان مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدا ناسيا أو تنور ناسيا وهو حمرم مل يكن

  عليه شيء وقد أوجب اهللا يف قتل اخلطأ حترير رقبة 
وقد تقدم نصه يف رواية أيب طالب على مثل ذلك وأن قتل الصيد وحلق الشعر والوطء يستوى عمده وخطأؤه 

وخرج أبو اخلطاب وغريه أنه ال شيء عليه كالرواية اليت يف قتل الصيد وأوىل ألن قتل الصيد اتالف حمض خبالف 
  م فإنه يشبه الترفه واالستمتاع احللق والتقلي

وألن قتل الصيد ضمان كضمان األموال فتقدير كفارته بقدره خبالف الشعر والظفر فإن كفارته ككفارة الطيب 
  واللباس وهذا قول قوى 

وأما على املشهور فقد فرق من مل يوجب الكفارة يف اللباس والطيب إذا كان خطأ وبني هذا من أصحابنا لوجهني 
أن احللق والقلم إتالف واحملظور منه جهة اإلتالف وهلذا لو نتف الشعر أو أحرقه لزمته الفدية وإن مل يكن  أحدمها

استمتاع وباب اإلتالف يستوى فيه العامد واملخطىء كإتالف النفوس واألموال واللباس والطيب إستمتاع واحملظور 
ء واإلستمتاع فعل يفعله احملرم فأعترب فيه القصد إليه منه اإلستمتاع وهلذا لو أحرق الطيب أو أتلفه مل يلزمه شي

والعلم بتحرميه جريا على قاعدة احملظورات يف أن ما كان مقصوده الترك ال يأمث بفعله ناسيا وقياسا على أكل 
  الصائم 



  وهذا الفرق ال جيي على أصلنا ألن اجلماع إستمتاع حمض وقد استوى فيه العامد والساهي 
وهو فرق أمحد أن احللق والتقليم والقتل والوطء قد فات على وجه ال ميكن تداركه وتالفيه وال يقدر والفرق الثاين 

  على رده وال على إزالة أثره الباقي بعد زواله 
وأما اللباس والطيب فإذا ذكر أمكنه نزع الثياب وغسل الطيب فكان ذلك كفا ما فعله الناسي يف حال النسيان 

  لدهن وغسل فعلى مقدمات الوطء وا

  الرأس باخلطمى والسدر وكذلك غسل البدن بذلك وإزالة الوسخ يلحق بالوطء وعلى الوجه األول يلحق بالطيب 

  فصل

وإن حلق حالل رأس حمرم وهو نائم أو أكرهه على ذلك بأن حلقه احلالل ومل يقدر احملرم على االمتناع لضبطه أو 
  وسى هي على وجهني أحدمها الفدية على احلالل دون احملرم تقييده أو توعده إن مل ميكنه فقال ابن أيب م

  والوجه االخر الفدية على احملرم ويرجع هبا على احلالل 
مسألة وكل هدى أو إطعام فهو ملساكني احلرم إال فدية األذى يفرقها يف املوضع الذي حلق وهدى احملصر ينحره يف 

  موضعه وأما الصيام فيجزئه بكل مكان 
  فيه فصول 

  حدها أن اهلدي عشرة أنواع أحدها هدي احملصر أ
  والثاين هدى املتمتع 

  والثالث جزاء الصيد 
  والرابع فدية األذى 

  واخلامس ما وجب لترك واجب 

  والسادس هدى االفساد وما يف معناه 
  والسابع هدي الفوات وما يف معناه 

  والثامن اهلدي املنذور يف الذمة 
  والتاسع اهلدي املعني واجبا 
  والعاشر اهلدي املعني تطوعا 

وهذه كلها ال تذبح إال باحلرم وكل ما ذبح باحلرم فإنه ال يفرق إال يف احلرم للمساكني الذين به من املسوطنني 
واملقيمني والواردين وغريهم حىت لو جاء رجل من أهل احلل أحد يف احلرم جاز إال ما استثنيناه أما هدى التمتع فإنه 

  ذبح يوم النحر واحلاج يوم النحر ال يكون إال باحلرم وألن هدى نسك وإمنا ي
  وأما جزاء الصيد فلقوله هديا بلغ الكعبة 

  وأما هدى االفساد والفوات 
  وأما هدي احملصر فيذبح يف موضع حصره على الصحيح كما تقدم 



ن حيلق رأسه ويهدي يف احلل وأما فدية األذى فقد تقدم أمرها ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر كعب بن عجرة أ
  قبل أن يصدوا عن البيت وقد مساه اهللا نسكا وحديث علي 

  الفصل الثاين

  أن االطعام الواجب حيث جيب اهلدي حكمه حكم ذلك اهلدي 

  كاالطعام يف جزاء الصيد واالطعام عن صوم التمتع واالطعام لترك واجب أو فعل حمظور 

  الفصل الثالث

ان حىت صوم األيام السبعة يف التمتع ألنه ليس ألهل احلرم حظ يف الصوم عندهم وألن أن الصوم جيزىء بكل مك
جنس الصوم يف الشرع مل خيتص مبكان دون مكان خبالف الصالة والذبح والصدقة لكن إذا وجب عليه الصوم فهل 

  جيوز تأخريه 

  باب دخول مكة

  مسألة يستحب أن يدخل مكة من أعالها 
  ابنا مستحب لكل من أراد الدخول إىل مكة سواء أتاها من ناحية التنعيم أو من غريها هذا على ظاهر قول أصح

  ومجلة ذلك أنه يستحب دخول مكة من أعالها واخلروج من أسفلها 

وذلك ملا روى ابن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخل من الثنية العليا اليت بالبطحاء وخيرج من 
واه اجلماعة إال الترمذي ويف رواية للبخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة من الثنية السفلى ر

  كداء من الثنية العليا اليت عند البطحاء وخرج من الثنية السفلى 
  وهذا اشار إىل تكرار دخوله من ذلك املوضع 

رج من أسفلها ويف لفظ دخل عام وعن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا جاء مكة دخل من أعالها وخ
  الفتح من كداء اليت بأعال مكة متفق عليه 

  وأليب داود دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة ودخل يف العمرة من كدى 
على مكة ويف رواية للبخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أ

وكذلك روى البخاري عن عروة بن الزبري قال وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ يعين يوم الفتح خالد 
  بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ودخل النيب صلى اهللا عليه و سلم من كدى 

ملقابر إذا دخل منها االنسان فإنه يأيت ويشبه أن يكون ذلك واهللا أعلم ألن الثنية العليا اليت تشرف على األبطح وا
من وجه البلد والكعبة ويستقبلها استقباال من غري احنراف خبالف الذي يدخل من الناحية السفلى فانه يدخل من 

دبر البلد والكعبة وإمنا خيرج من الثنية السفلى ألنه يستدبر الكعبة والبلد فأستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرها 
  ر وجهها وليكون قد دخل من طريق وخرج من أخرى كالذاهب إىل العيد لئال يستدب



ويف خروجه صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح من دبرها مع أنه كان يريد حنينا والطائف دليل على أن االنسان 
  يتعمد ذلك وإن مل يكن وجه قصده 

  فصل

وأمنك الذي من دخله كان آمنا فأسألك أن  قال أمحد يف رواية املروذي فإذا دخلت احلرم فقل اللهم هذا حرمك
  حترم حلمى ودمى على النار اللهم أجرين من عذابك يوم تبعث عبادك 

فإذا دخلت مكة فقل اللهم أنت ريب وأنا عبدك والبلد بلدك جئت فارا منك إليك ألؤدي فرائضك متبعا ألمرك 
اخلائف من عقوبتك أسألك أن تستقبلين اليوم راضيا بقضائك أسألك مسألة املضطر إىل رمحتك املشفق من عذابك 

  بعفوك واحفظين برمحتك وجتاوز عين مبغفرتك وأعىن على أداء فرائضك 
  ويستحب أن يغتسل لدخول مكة 

  وال بأس بدخول مكة ليال نص عليه قال أصحابنا يستحب دخوهلا 

ارا وكذلك يف عمرة القضية وعام الفتح ليال وجيوز هنارا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخلها يف حجة الوداع هن
  ودخلها يف عمرة احلديبية ليال 

وقد روي عن ابن عباس موقوفا قال كانت األنبياء تدخل احلرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون املناسك 
  حفاة مشاة رواه ابن ماجة 

  سلم  مسألة ويدخل املسجد من باب بين شيبة اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و
  وذلك ملا روي عن عبد اهللا بن عمر قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ودخلنا معه من باب بين عبد مناف وهو الذي يسميه الناس باب بين شيبة وخرجنا إىل املدينة من باب احلزورة وهو 
  باب احلناطني رواه الطرباين من طريق عبد اهللا بن نافع 

كة من أعالها ألن باب بىن شيبة أقرب باب إذا دخله الداخل استقبل وجه الكعبة وهو وذلك ملا تقدم يف دخول م
أبعد باب من هذه الناحية عن احلجر األسود فيكون ممره يف املسجد أوىل من ممره خارج املسجد إما إىل ناحية الصفا 

  أو ناحية دار الندوة 
  ساجد ويستحب أن يقول عند دخول املسجد ما يستحب عند سائر امل

  مسألة فإذا رأى البيت رفع يديه وكرب اهللا ومحده ودعا 
قال أمحد يف رواية املروذي إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك وقل اهللا أكرب اهللا أكرب اللهم أنت السالم 

  ومنك السالم فحينا ربنا باإلسالم اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتكرميا واميانا ومهابة 
بن املسيب قال مسعت من عمر كلمة مل يبق أحد مسعها غريي حني رأى البيت قال اللهم أنت وروي عن سعيد 

  السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم ويف لفظ أن عمر بن اخلطاب كان إذا نظر إىل البيت 



  قال اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا بالسالم رواه سعيد والشافعي وأمحد وغريهم 
ذيفة بن أسيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا نظر إىل البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وعن ح

  وتعظيما وتكرميا ومهابة رواه الطرباين يف مناسكه 

وأما املكان الذي يرى منه البيت فقد كان قدميا يرى من موضع يقال له رأس الردم بعد أن يدخل مكة بقليل ويقال 
دخول البلد عند احلجون فهذا كان ألنه مل يكن مبكة بناء أعلى من الكعبة وكانت هذه األمكنة كان يرى قبل 

  منخفضة 
  فأما اليوم فإن البيت ال يرى إىل أن يدخل الرجل املسجد وكذلك يف كالم أمحد وأصحابه 

  مسألة مث يبتديء بطواف العمرة إن كان متعمرا وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا 
  مجلة ذلك أن احملرم إذا دخل املسجد فإنه ال يبتديء بشيء قبل الطواف بالبيت هذا هو الذي عليه عامة أصحابنا و

وقال ابن عقيل يستحب أن يقدم على الطواف حتية املسجد احلرام إال أن يكون عليه فائتة فيقدم الفائتة على التحية 
   املسجد قبل املضي فيبدأ باألسبق فاألسبق قال وإمنا جعلنا التحية قبل الطواف ألن الدخول إىل

  وهذا الذي قاله ليس بشيء فإن املسجد احلرام حتيته الطواف بالبيت وهي حتية البيت واملسجد 
وهذه هي السنة املاضية فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا دخل املسجد احلرام هو وأصحابه مل يبدؤا بشيء 

و األسود أن رجال من أهل العراق قال له سل يل عروة بن الزبري عن رجل يهل باحلج قبل الطواف بالبيت فروى أب
فإذا طاف بالبيت أحيل أم ال فإن قال لك ال حيل فقل له إن رجال يقول ذلك قال فسألته فقال ال حيل من أهل باحلج 

  اال باحلج فقلت فإن 

فحدثته فقال إن رجال كان خيرب أن رسول اهللا رجال كان يقول ذلك فقال بئس ما قال فتصداين الرجل فسألين 
صلى اهللا عليه و سلم قد فعل ذلك وما شأن أمساء والزبري فعال ذلك فذكرت له ذلك فقال من هذا قلت ال أدري 
قال ملا باله ال يأتيين بنفسه يسألين أظنه عراقيا قلت ال أدري قال فإنه قد كذب قد حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ربتين عائشة أنه أول شيء بدأ حني قدم مكة أنه توضأ مث طاف بالبيت مث مل تكن عمرة مث حج أبو بكر سلم فأخ
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت مث مل تكن عمرة مث عمر مثل ذلك مث حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به 

أيب الزبري بن العوام فكان أول شيء بدأ  الطواف بالبيت مث مل يكن عمرة مث معاوية وعبد اهللا بن عمر مث حججت مع
به الطواف بالبيت مث مل تكن عمرة مث رأيت املهاجرين واألنصار يفعلون ذلك مث مل تكن عمرة مث اخر من رأيت ابن 

عمر فعل ذلك مث مل ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفال يسألونه وال أحد ممن مضى ما كانوا يبدون بشيء 
مهم أول من الطواف بالبيت مث ال حيلون وقد رأيت أمي وخاليت حني تقدمان ال يبدئان بشيء أول حني يضعون أقدا

من الطواف بالبيت يطوفان به مث ال حيالن وقد أخربتين أمي أهنا أقبلت هي وأختها والزبري وفالن وفالن بعمرة قط 
  فلما مسحوا الركن حلوا قد كذب فيما ذكر أخرجاه 

  فصل

ائتة ذكرها حني الدخول أو قبل ذلك بدأ هبا قبل الطواف ألن قضاءها واجب على الفور حني وإن كان عليه ف
يذكرها ال كفارة هلا إال ذلك وكذلك إن أدرك مكتوبة يف مجاعة ألنه خيشى فوت اجلماعة وال خيشى فوات الطواف 



  إال أن يكون هناك مجاعات متعددة 
ضي وغريه الفريضة وركعتا الفجر والوتر إذا خاف فوت ذلك قدمه ومل يستثن ابن عقيل إال الفرض واستثىن القا

على الطواف وهذا أصح ألن الوتر مؤكد لكن استثناء ركعيت الفجر ليس مبستقيم على أصلنا ألنه إن مل يكن صلى 
وإن الفجر فإذا خاف فوت سنتها فهو خلوف املكتوبة أشد فيبدأ بالسنة واملكتوبة فال معىن لتخصيص ركعيت الفجر 
كان صلى املكتوبة فإن يؤخر قضاء السنة إىل طلوع الشمس وهو أوىل من صالهتا قبل طلوعها فال معىن خلوف 

  فواهتا 
وأما إذا خاف فوت سنة الظهر أو املغرب بعدها فعلى ما ذكره القاضي يقدم الطواف وقال غريه مىت خشى فوت 

  سنة راتبة قدمها على الطواف 
  فصل 

  املسجد احلرام والسنة لكل من دخل 

  مسألة ويضطبع بردائه فيجعل وسطه حتت عاتقه األمين وطرفيه على األيسر 
  اإلضطباع افتعال من الضبع وهو العضد ويسمى اليابطة ألنه جيعل وسط الرداء حتت اإلبط ويبدىء ضبعه األمين 

ما يقال اضطباع واصطياد وقيل يبدىء ضبعاه وأصله اضتباع وإمنا قلبت التاء طاء جملاورة حرف االستعالء ك
واضطرار واضطهاد واألصل يف ذلك ما روي عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اضطبع فكرب فاستلم 
وكرب مث رمل ثالثة أطواف كانوا إذا بلغوا الركن اليماين وتغيبوا من قريش مشوا مث يطلعون عليهم يرملون تقول 

  قريش كأهنم الغزالن 
  كانت سنة رواه أبو داود قال ابن عباس ف

وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتمر من جعرانة فاضطبعوا وجعلوا أرديتهم حتت اباطهم 
  ووضعوها على عواتقهم مث رملوا رواه أمحد ويف لفظ له وألىب داود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه 

  وجعلوا أرديتهم حتت اباطهم مث فذفوها على عواهتم اليسرى اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت 
وعن يعلى بن أمية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم طاف بالبيت وهو مضطبع بربد له حضرمي رواه اخلمسة 
إال النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أمحد ولفظ أيب داود طاف النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  بعا بربد أخضر ولفظ الترمذي وابن ماجة طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد مل يقل ابن ماجة بالبيت مضط
فقد ذكر ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أول ما أضطبع يف عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل 

  طبع يف لريى املشركون قوهتم مث اضطبع يف عمرة اجلعرانة وقد ذهب املشركون مث اض
  وقد روي عن عمر بن اخلطاب أنه قال فيم الرمالن االن والكشف عن 

املناكب وقد أطأ اهللا اإلسالم ونفى الكفر وأهله ومع ذلك ال ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة 

ذلك وجيعلها اهللا سبحانه عبادة وقربة كما قد روى يف الرمل فبني أن العبادة قد تشرع أوال لسبب مث يزول 
  واالضطباع والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار 

وأول ما يضطبع إذا أراد أن يستلم احلجر قبل أن يستلم فيما ذكره كثري من أصحابنا وهو معىن كالم املصنف وهو 



  ظاهر حديث ابن عباس املتقدم 
  روذي يضطبع بعد أن يستلم احلجر ألن االضطباع إمنا يكون وقال أمحد يف رواية امل

ويضطبع يف مجيع األشواط السبعة فإذا قضى طوافه سوى ثيابه ومل يضطبع يف ركعيت الطواف ألن االضطباع يف 
  الصالة مكروه هكذا قال 

  القاضي وابن عقيل وغريمها 
رمل فيها ألن االضطباع إمنا هو معونة على الرمل وإمنا وقال أبو بكر األثرم إمنا يضطبع يف األشواط الثالثة اليت ي

  فعل تبعا له فإذا مل يرمل مل يضطبع 
  فأما االضطباع يف السعي فقال أمحد ما مسعت فيه شيئا قال أصحابنا 

مسألة ويبدأ باحلجر األسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم اهللا واهللا أكرب اللهم اميانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء 
  هدك واتباعا لسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه و سلم بع

  ومجلة ذلك أن السنة للطائف أن يبتديء باحلجر األسود فيستلمه بيده واإلستالم هو مسحه بيده ويف وجهان 
  والتقبيل بالفم وذلك ملا روى جابر يف حديثه يف صفة حجة النيب 

لم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا ويف رواية ملا قدم مكة أتى صلى اهللا عليه و سلم قال حىت إذا أتينا البيت معه است
  احلجر فاستلمه مث مشى على ميينه فرمل ثالثا ومشى أربعا رواه مسلم 

وعن عمر قال فطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قدم مكة فاستلم الركن أول شيء مث خب ثالثة أطواف 
قضى طوافه بالبيت عند املقام ركعتني مث سلم فانصرف فأتى الصفا من السبع ومشى أربعة أطواف مث ركع حني 

  فطاف بالصفا واملروة سبعة أطواف متفق عليه 
وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل احلجر وقال لوال أىن رأيت رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم قبلك ما قبلتك 
عن عمر أنه جاء إىل احلجر فقبله فقال إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أىن رأيت  وعن عابس بن ربيعة

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك متفق عليهما 

وعن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل احلجر والتزمه وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بك حفيا رواه 
  مسلم 
لزبري بن عريب قال سأل رجل عمر عن استالم احلجر فقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلمه وعن ا

ويقبله وقال أرأيت إن زمحت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يستلمه ويقبله رواه البخاري 

ره أصحابنا ملا روى نافع قال رأيت ابن عمر استلم احلجر بيدد مث قبل يده فإن مل ميكنه تقبيله استلمه وقبل يده ذك
  وقال ما تركته منذ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله متفق عليه 

  وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يستلمه باحملجن ويقبل احملجن فتقبيل اليد إذا استلمه هبا أوىل 
اء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استلموا قبلوا أيديهم وقال ابن جريج قلت لعط

  قال نعم رأيت جابر بن عبد اهللا وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم رواه الشافعي 



  فإن كان راكبا استلمه بعصا وحنوها وهل يستحب له ذلك راجال 
قال طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجه على بعري يستلم الركن مبحجن رواه ملا روي عن ابن عباس 

  اجلماعة إال الترمذي والنسائي 

ويف رواية ألمحد والبخاري طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بعري كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء 
  يف يده وكرب 

ارة ميس هبا احلجر كما جاء مفسرا أنه استلم الركن مبحجن ولو مل ميس احملجن ومعىن هذه الرواية أنه يشري إليه إش
  احلجر لكانت اإلشارة باليد أوىل 

وعن أيب الطفيل قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف بالبيت ويستلم الركن مبحجن معه ويقبل احملجن 
  احملجن  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وأمحد ومل يذكر تقبيل

وعن جماهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف ليلة االفاضة على راحلته واستلم الركن يعين يستلم الركن 
  مبحجن ويقبل احملجن رواه أبو داود يف املراسيل 

  ويستحب له أن يقبل ما يستمله به ملا تقدم من النص فإن مل ميكنه 

  كثري من أصحابنا يشري إليه بيده منهم القاضي وأصحابه  التقبيل وال االستالم بيده وال شيء فقال
واملنصوص عنه يف رواية املروذي مث ائت احلجر األسود فاستمله إن استطعت وقبله وإن مل تستطع فقم حبياله وارفع 
 اله يديك وقل اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ال
اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيىي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير 
اللهم تصديقا بكتابك واتباعا لسنتك وسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه و سلم ال اله اال اهللا واهللا أكرب اللهم إليك 

واقلين عثريت وارحم تضرعي وجد ىل مبغرفتك ياهلى امنت  بسطت يدي وفيما لديك عظمت رغبيت فاقبل دعويت
  بك وكفرت بالطاغوت 

وكذلك نقل عنه عبد اهللا أنه يستقبله ويرفع يديه ويكرب وكذلك قال القاضي إن مل ميكن استالمه ألجل الزمحة قام 
  حياله ورفع يده وكرب هكذا قال يف رواية األثرم 

ن عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له يا عمر إنك ومل يقل إنه يقبل وهذا أصح ملا روي ع
  رجل قوي ال تزاحم على احلجر فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلمه وإال فاستقبله وهلل وكرب رواه أمحد 

أمريا وروى األزرقي يف أخبار مكة عن جده عن ابن عيينة عن أيب يعفور العبدي قال مسعت رجال من خزاعة كان 
على مكة منصرف احلاج عن مكة يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعمر بن اخلطاب يا عمر إنك 

  رجل قوي وإنك تؤذي الضعيف فإذا وجدت خال فاستلمه واال فامض وكرب هذا معىن املنصوص عن أمحد 

شتد الزحام كرب كلما حاذاه رواه وعن هشام بن عروة أن عمر رضي اهللا عنه كان يستلمه إذا وجد فجوة فإذا ا
  األزرقي 

  وألن اإلشارة إليه باإلستالم من غري مماسة ليس فيه وال معىن فيه فأشبه اإلشارة إليه بالقبلة 
  وبكل حال فال يقبل يده إذا أشار إليه باالستالم من غري استالم ألن التقبيل إمنا هو للحجر أو ملا مس احلجر 

  عنده  وأما رفع اليد فهو مسنون



وأما السجود عليه فقد ذكر ألمحد حديث ابن عباس يف السجود على احلجر فحسنه وقد رواه األزرقي عن جده 
عن ابن عيينة عن ابن جريج عن حممد بن عباد بن جعفر قال رأيت ابن عباس رضي اهللا عنهما جاء يوم التروية 

  و وعليه حلة مرجال رأسه فقبل احلجر وسجد عليه ثالثا ورواه أب

يعلى املوصلى يف مسنده من حديث أيب داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان املخزومي قال رأيت حممد بن عباد بن 
جعفر قبل احلجر وسجد عليه وقال رأيت خايل ابن عباس يقبل احلجر ويسجد عليه وقال رأيت عمر يقبل احلجر 

  ويسجد عليه وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله 
وحديث عمر الذي تقدم يف صحيح مسلم أنه قبل احلجر والتزمه وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بك 

  حفيا يؤيد هذا 
وروى األزرقي أن طاوسا أتى الركن فقبله ثالثا مث سجد عليه وقال قال عمر بن اخلطاب إنك حجر ولوال أين 

  لتك وهل يستلم الركن غري احلجر رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلك ما قب
وأما الذكر الذي يقال عنده فقد تقدم حديث ابن عباس الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان كلما أتى 
الركن أشار إليه بشيء يف يده وكرب وقال لعمر استقبله وهلل وكرب ويف لفظ كرب وامض فقد أمر النيب صلى اهللا 

يل وهذا هو املنصوص عن أمحد قال ابن جريج قلت هل بلغك من قول يستحب عند عليه و سلم بالتكبري والتهل
  استالم الركنني قال ال وكأنه يأمر بالتكبري ذكره األزرقي 

وأما الزيادة اليت ذكرها أصحابنا فقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال بسم اهللا واهللا أكرب رواه 
  د األزرقي والطرباين بإسناد جي

وروي أيضا عن احلارث عن علي أنه كان إذا استلم احلجر قال اللهم اميانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك حممد 
  صلى اهللا عليه و سلم وروي األزرقي عن سعيد بن سامل أخربين موسى بن عبيدة عن سعد بن ابراهيم بن 

م احلجر بسم اهللا واهللا أكرب على ما هدانا ال اله املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يقول اذا كرب الستال
إال هو وحده ال شريك له امنت باهللا وكفرت بالطاغوت وبالالت والعزى وما يدعى من دون اهللا إن ويل اهللا الذي 

  نزل الكتب وهو يتوىل الصلحني 
اميانا بك وتصديقا مبا جاء به قال عثمان بلغين أنه يستحب أن يقال عند استالم الركن بسم اهللا واهللا أكرب اللهم 

  حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  فصل 

وأما احلجر األسود واستالمه وتقبيله ومعىن ذلك فقد روى ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت 
أبا داود وابن هذا احلجر يوم القيامة له عينان يبصر هبما ولسان ينطق به يشهد ملن استلمه حبق رواه اخلمسة إال 

  ماجة وقال الترمذي حديث حسن 
وعن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل احلجر األسود من اجلنة وهو أشد بياضا من اللنب 

  فسودته خطايا بين ادم رواه أمحد والترمذي 

  وقال حديث حسن صحيح وللنسائي منه احلجر األسود من اجلنة 
رو قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الركن واملقام ياقوتتان من ياقوت اجلنة وعن عبد اهللا بن عم



طمس اهللا نورمها ولو مل يطمس نورمها الضأتا ما بني املشرق واملغرب رواه أمحد يف املناسك والترمذي وقال حديث 
  غريب قال ويروى موقوفا عن عبد اهللا بن عمرو قوله 

وغريه باسناد صحيح عن عبد اهللا بن عمرو وروي باسناد صحيح عن ابن عباس قال ليس يف  وقد رواه األزرقي
األرض من اجلنة إال الركن األسود واملقام فإهنما جوهرتان من جواهر اجلنة ولوال ما مسهما من أهل الشرك ما 

  مسهما ذو عاهة إال شفاه اهللا عز و جل 
   عليه و سلم من فاوضه يعين الركن وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  األسود فإمنا يفاوض يد الرمحن رواة ابن ماجة من طريق امساعيل ابن عياش 
وعن ابن عباس قال إن هذا الركن األسود ميني اهللا عز و جل يف األرض يصافح هبا عباده مصافحة الرجل أخاه رواه 

  حممد بن أيب عمر السعدين واألزرقي بإسناد صحيح 
ابن عباس أيضا قال الركن ميني اهللا يف األرض يصافح هبا خلقه والذي نفس ابن عباس بيده ما من أمرى مسلم وعن 

  يسأل اهللا عنده شيئا إال 

أعطاه اياه رواه األزرقي والطرباين بطريقني خمتلفني وروى األزرقي عن عكرمة قال إن احلجر األسود ميني اهللا يف 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمح الركن فقد بايع اهللا ورسوله األرض فمن مل يدرك بيعه رسول 

وروى األزرقي عن حممد بن أيب عمر العدين ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن أيب هرون العبدي عن أيب 
علم سعيد اخلدري قال خرجنا مع عمر رضي اهللا عنه إىل مكة فلما دخلنا الطواف قام عند احلجر وقال واهللا إين أل
أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبلك ما قبلتك مث قبله يعين يف 

  الطواف فقال له علي بلى يا أمري املؤمنني هو يضر وينفع قال وأين ذلك قال يف كتاب اهللا قال وأين 

بىن ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على  ذلك من كتاب اهللا عز و جل قال قال اهللا عز و جل وإذ أخذ ربك من
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال فلما خلق عز و جل ادم عليه السالم مسح ظهره فأخرج ذريته من 
صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد مث كتب ميثاقهم يف رق وكان هذا احلجر له عينان ولسان فقال له افتح فاك 

 هذا املوضع وقال تشهد ملن وافاك باملوافاة يوم القيامة قال فقال عمر أعوذ باهللا أن فألقمه ذلك الرق وجعله يف
  أعيش يف قوم لست فيهم ياباحسن 

  فصل

والسنة أن يبتديء باحلجر يف أول الطواف وأن يستقبل الركن يف أول الطواف سواء استلمه وقبله أو مل يفعل وهل 
  ت خلوة فاستلمه وإال فاستقبله وهلل وكرب ذلك واجب ألن النيب هللا قال لعمر إن وجد

  قال القاضي من شرط الطواف االستقبال فال جيوز أن يبتديء الطواف غري مستقبل للركن 
  قال القاضي وأصحابه وكثري من أصحابنا وكمال الطواف أن يبتديء 

اليماين مث جيتاز جبميعه على باحلجر فيحاذى جبميع بدنه مجيع احلجر وهو أن يأيت عن ميني احلجر من ناحية الركن 
ميني نفسه ألن كل ما قابلك كان ميينك حذاء يساره ويسارك حذاء ميينه ألن السنة أن يبتديء بالطواف باحلجر 



األسود وال يطوف مجيعه باحلجر األسود إال بذلك فإن حاذى بعض احلجر بكل بدنه وأمكن هذا لكونه دقيقا أجزأه 
  احلجر ألن استيعاب ألنه قد ابتدأ بطواف مجيعه ب

وإن حاذى ببعض بدنه كل احلجر أو بعضه فهل جيزئه على وجهني فإن مل جيزئه لغت الطوفة األوىل فإذا حاذى 
  احلجر يف الشوط الثاين فهو أول طوافه 

كن والكمال أن حياذى يف األخري بكل بدنه مجيع االخر فعلى ما قالوه إما أن يذهب إىل ميني احلجر بعد استقبال الر
واستالمه وهل يستقبله بعد ذلك وإما أن يبديء من ميني احلجر فيستقبله وهذا أشبه بالسنة فعن جابر بن عبد اهللا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم مكة أتى احلجر فاستلمه مث مشى على ميينه فرمل ثالثا ومشى أربعا رواه 
  مسلم 

صلى اهللا عليه و سلم حني قدم مكة فاستلم الركن أول شيء مث خب ويف حديث ابن عمر قال وطاف رسول اهللا 
  ثالثة أطواف ومشى أربعة متفق عليه 

  ومل يذكر جابر أنه ذهب إىل ناحية يساره قليال بعد االستالم وألنه حماذيا 

  لنقلوه للحجر مستقبال له ولو فعل ذلك مل يكن قد خب عقب االستالم فإنه من ميشى هكذا ال خيب ولو فعل ذلك 
  مسألة مث يأخذ على ميينه وجيعل البيت على يساره فيطوف سبعا 

ومجلة ذلك أن الطائف يبتديء يف مروره بوجه الكعبة فإذا استلم احلجر األسود أخذ إىل جهة ميينه فيصري البيت عن 
وتوارثته فيما بينها  يساره ويكمل سبعة أطواف وهذا من العلم العام والسنة املتواترة الذي تلقته األمة عن نبيها

خلفا عن سلف وهو من تفسري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معىن قوله أن طهرا بييت للطائفني وقوله وليطوفوا 
بالبيت العتيق كما فسر أعداد الصالة وأوقاهتا وقد تقدم يف حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم مكة 

  لى ميينه فرمل ثالثا ومشى أربعا رواه مسلم أتى احلجر فاستمله مث مشى ع
  مسألة يرمل يف الثالثة األول من احلجر إىل احلجر وميشي يف األربعة 

األصل يف ذلك ما روي عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا طاف بالبيت الطواف األول خب ثالثا 
املروة ويف رواية رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومشى أربعا وكان يسعى ببطن الوادي إذا طاف بني الصفا و

  من 

احلجر إىل احلجر ثالثا ومشى أربعا ويف رواية رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا طاف يف احلج أو العمرة 
صفة أول ما يقدم فإنه يسعى ثالثة أطواف بالبيت وميشي أربعة متفق عليهن وقد تقدم مثل ذلك يف حديث جابر يف 

حجة الوداع وهي اخر نسك فعله النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف رواية رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رمل من احلجر األسود حىت انتهى إليه ثالثة أطواف رواه مسلم 

ليكم وأصل ذلك ما روى ابن عباس قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه فقال املشركون إنه يقدم ع
وفد وهنتهم محى يثرب وأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يرملوا األشواط الثالثة وأن ميشوا ما بني الركنني ومل 

  مينعه أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري 
ى يثرب قال املشركون إنه يقدم ولفظ مسلم ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وقد وهنتهم مح

عليكم غدا قوم قد وهنتهم احلمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلى احلجر وأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
  يرملوا ثالثة أشواط 



وميشوا ما بني الركنني لريى املشركون جلدهم فقال املشركون هؤالء الذين زعمتم أن احلمى قد وهنتهم هؤالء 
من كذا وكذا قال ابن عباس ومل مينعه أن يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم ويف رواية عنه إمنا أجلد 

  رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لريى املشركني قوته متفق عليه 
جر عند قعيقعان مل فكان أول الرمل هذا ولذلك مل يرملوا بني الركنني اليمانني ألن املشركني كانوا من ناحية احل

  يكونوا يرون من بني الركنني 
وكان هذا يف عمرة القضية مث اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك عمرة اجلعرانة ومكة دار اسالم مث 

حج حجة الوداع وقد نفى اهللا الشرك وأهله ورمل من احلجر إىل احلجر فكان هذا اخر األمرين منه فعلم أن الرمل 
  نة صار س

عن ابن عباس قال رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجته ويف عمره كلها وأبو بكر وعمر واخللفاء رواه 
  أمحد وقد رواه أبو داود يف مراسيله عن 

عطاء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعى يف عمره كلها بالبيت وبني الصفا واملروة مث أبو بكر وعمر وعثمان 
  نهم واخللفاء هلم جرا يسعون كذلك قال وقد أسند هذا احلديث وهذا الصحيح رضي اهللا ع

وعن عمر أنه قال ما لنا وللرمل وإمنا راءينا به املشركني وقد أهلكهم اهللا مث قال هي صنيعة رسول اهللا صلى اهللا 
  الضطباع حنو ذلك عليه و سلم فال حنب أن نتركه رواه البخاري وابن ماجة وقد تقدم عنه وعن ابن عباس يف ا

  فصل 
قال أصحابنا يستحب للطائف الدنو من البيت يف الطواف إال أن يؤذي غريه أو يتأذى بنفسه فيخرج إىل حيث 

  أمكنه وكلما كان أقرب فهو أفضل وإن كان األبعد أوسع مطافا وأكثر خطى 
ذ أحد بوقوفه انتظر ذلك ليجمع بني فإن مل ميكنه الرمل مع القرب لقوة اإلزدحام فإن رجا أن ختف الزمحة ومل يتأ

قربة من البيت وبني الرمل فإن ذلك مقدم على مبادرته إىل متام الطواف وان كان الوقوف ال يشرع يف الطواف قال 
  أمحد فإن مل تقدر أن ترمل فقم حىت جتد مسلكا مث ترمل 

املطاف ألن الرمل أفضل من القرب ألنه  فإن مل ميكنه اجلمع بني القرب والرمل فقال القاضي وغريه خيرج إىل حاشية
  هيئته يف نفس العبادة خبالف القرب فإنه هيئة يف مكاهنا 

  وقال ابن عقيل يطوف قريبا على حسب حاله ألن الرمل هيئة فهو 

كالتجاىف يف الركوع والسجود وال يترك الصف األول ألجل تعذرها فكذلك هنا ال يترك املكان القريب من البيت 
  ذر اهليئة ألجل تع

واألول ألن الرمل سنة مؤكدة حبيث يكره تركها والطواف من حاشية املطاف ال يكره خبالف التأخر إىل الصف 
  الثاين يف الصالة فإنه مكروه كراهة شديدة 

والفرق بني الصف األول وبني داخل املطاف أن املصلني يف صالة واحدة ومن سنة الصالة إمتام الصف األول 
فني فإن كل واحد يطوف منفردا يف احلكم فنظري ذلك أن يصلى منفردا يف قبلي املسجد مع عدم إمتام خبالف الطائ

  هيئات الصالة فإن صالته يف مؤخره مع إمتامها أوىل 
وأيضا فإن تراص الصف وانضمامه سنة يف نفسه فاغتفر يف جانبها زوال التجاىف خبالف ازدحام الطائفني فإنه ليس 

  حبسب الواقع  مستحبا وإمنا هو



  وأيضا فإن فضيلة الصف األول ثبتت بنصوص كثرية خبالف داخل املطاف على أن املسألة اليت ذكرها فيها نظر 
  فأما إن خاف إن خرج أن خيتلط بالنساء طاف على حسب حاله ومل خيرج 

ئنا يف الدنيا حسنة ويف مسألة وكلما حاذى الركن اليماين واحلجر استلمهما وكرب وهلل ويقول بني الركنني ربنا ا
  االخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو يف سائره مبا أحب 

  يف هذا الكالم فصول 
  أحدها أنه يستلم الركنني اليمانني خاصة ويكره استالم قال أمحد 

ومل يف رواية املروذي وال تستلم من األركان شيئا إال ما كان من الركن اليماين واحلجر األسود فإن زمحك الناس 
ميكنك اإلستالم فامض وكرب وذلك ملا روي عن ابن عمر قال مل أر النيب صلى اهللا عليه و سلم ميس من األركان إال 
اليمانيني رواه اجلماعة إال الترمذي ويف لفظ يف الصحيح مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استلم من البيت ويف 

  ال يستلم إال احلجر والركن اليماين  لفظ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان
وعن نافع عن ابن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدع أن يستلم الركن اليماين واحلجر يف كل 
طوفة وكان عبد اهللا بن عمر يفعله رواه أمحد وأبو داود والنسائي ويف لفظ ألمحد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الركنني اليمانيني كلما مر عليهما وال يستلم االخرين  سلم يستلم هذين
  وعنه أيضا قال ما تركت استالم هذين الركنني اليماين واحلجر منذ 

  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلمهما يف شدة وال رخاء متفق عليه 
  اليمانيني رواه أمحد ومسلم  وعن ابن عباس قال مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلم غري الركنني

وعن عبيد بن عمري أن ابن عمر كان يزاحم على الركنني فقلت يا أبا عبد الرمحن إنك تزاحم على الركنني زحاما 
ما رأيت أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يزاحم عليه قال إن أفعل فاين مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

فارة للخطايا ومسعته يقول من طاف هبذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة عليه و سلم يقول إن مسحهما ك
ومسعته يقول ال يضع قدما وال يرفع أخرى إال حط اهللا عنه هبا خطيئة وكتب له هبا حسنة رواه الترمذي وقال 

  حديث حسن 
صلى اهللا عليه و سلم إن  وعن ابن عمر أنه قيل له ما أراك تستلم إال هذين الركنني قال اين مسعت رسول اهللا

  مسحهما حيط اخلطيئة رواه أمحد والنسائي لفظه 

وذلك ألن البيت مل يتمم على قواعد ابراهيم فالركنان اللذان يليان احلجر ليسا بركنني يف احلقيقة وإمنا مها مبنزلة 
  سائر اجلدار واالستالم إمنا يكون لألركان وإال الستلم مجيع جدار البيت يف الطواف 

وأما تقبيل الركن اليماين ففيه ثالثة أوجه أحدها وهو املنصوص عن أمحد أنه ال يقبله قال عبد اهللا قلت أليب ما يقبل 
  قال يقبل احلجر األسود قلت أليب فالركن اليماين قال ال إمنا يستلم وال يقبل إال احلجر األسود وحده 

رواية املروذي وهذا قول أكثر أصحابنا مثل القاضي وأصحابه وكذلك قال يف رواية األثرم ال يقبل اليماين وقال يف 
  مثل الشريف أيب جعفر وأيب املواهب العكربي وابن عقيل وأيب اخلطاب يف خالفه وغريهم 

وقال اخلرقى وابن أيب موسى يستلمه ويقبله كاحلجر قال ابن أيب موسى يستمله بفيه إن أمكنه وإن مل ميكنه فبيده 
  قبل إال ويقبلها قال وال ي



الركنني اليمانيني ملا روي عن ابن عباس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقبل الركن اليماين ويضع خده عليه 
  رواه الدارقطين ورواه األزرقي عن جماهد مرسال ومداره على عبد اهللا بن هرمز عن جماهد 

اء عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى وقال أبو اخلطاب يستلمه ويقبل يده ملا روي عن عمر بن قيس عن عط
  اهللا عليه و سلم استلم احلجر فقبله واستلم الركن اليماين فقبل يده رواه أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات 

  واألول أصح ألن الذين وصفوا حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعمره ذكروا أنه 

لركن اليماين ومل يذكروا تقبيال ولو قبله لنقلوه كما نقلوه يف الركن كان يستلم احلجر ويقبله وأنه كان يستلم ا
األسود السيما مع قوة اعتنائهم بضبط ذلك وهذا ابن عمر اتبع الناس ملا فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

  حجته مل يذكر إال االستالم 

  الفصل الثاين

وقال يف رواية عبد اهللا إن قدر على احلجر استلمه وإال إذا حاذاه  ما يقوله إذا استلم الركنني وتقدم عنه أنه يكرب
  كرب ورفع يده ومضى وقال 

  مسألة مث يصلي ركعتني خلف املقام 
هذه السنة لكل طائف أسبوعا أن يصلي بعده ركعتني لقوله سبحانه أن طهرا بييت للطائفتني والعكفني والركع 

  السجود 
صلى اهللا عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف املقام ركعتني مث خرج إىل وعن ابن عمر قال قدم رسول اهللا 

  الصفا وقد قال اهللا عز و جل لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة متفق عليه 

وعن عبد اهللا بن أيب أوىف قال اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطاف بالبيت وصلى خلف املقام ركعتني 
ه من الناس فقال له رجل أدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكعبة قال ال رواه البخاري وهذا ومعه من يستر

  يف عمرة القضية 
  مسألة ويعود إىل الركن فيستلمه وخيرج إىل الصفا من باباه 

والوداع  ومجلة ذلك أن خيتم الطواف باستالم احلجر مث يستلمه بعد ركعيت الطواف سواء يف طواف القدوم والزيارة
ألن يف حديث جعفر ابن حممد عن أبيه عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا أتينا البيت معه استلم 

الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا مث تقدم إىل مقام ابراهيم فقرأ واختذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل املقام بينه وبني 
  البيت فكان 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الركعتني قل هو اهللا أحد وقل يا أيها  أي يقول وال أعلم ذكره اال
الكافرون مث رجع إىل الركن فاستلمه مث خرج من الباب إىل الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا واملروة من 

القبلة فوحد اهللا وكربه وقال ال اله اال شعائر اهللا أبدأ مبا بدأ اهللا به فبدأ بالصفا فرقى عليه حىت رأى البيت فاستقبل 
اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال اله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده 
وهزم األحزاب وحده مث دعا بني ذلك قال مثل هذا ثالث مرات مث نزل إىل املروة حىت انصبت قدماه يف بطن 

مشى حىت أتى املروة ففعل على املروة كما فعل على الصفا حىت إذا كان اخر طوافه على  الوادي حىت إذا صعدتا



املروة قال لو أين استقبلت من أمري ما استربت مل أسق اهلدى وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى 
ك رسول اهللا صلى اهللا فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول اهللا العامنا هذا أم ال بد فشب

عليه و سلم أصابعه واحدة يف األخرى وقال دخلت العمرة يف احلج مرتني ال بل البد األبد وذكر احلديث رواه 
  مسلم وغريه 

  مسألة مث خيرج إىل الصفا من بابه فيأتيه فريقى عليه ويكرب اهللا ويهلله 

مث ميشي إىل املروة فيفعل كفعله على الصفا مث ينزل ويدعوه مث ينزل فيمشي إىل العلم مث يسعى إىل العلم االخر 
فيمشي يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه حىت يكمل سبعة أشواط حيسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه 

  يفتتح بالصفا وخيتتم باملروة 
ث جابر أن أما خروجه من باب الصفا وهو الباب األعظم الذي يواجه الصفا وأما رقية على الصفا فألن يف حدي

النيب صلى اهللا عليه و سلم رقى عليه حىت رأى البيت واستقبل القبلة وهلذا قال أصحابنا إنه يرقى على الصفا حىت 
يرى البيت ويستقبل القبلة إال أن هذا كان ملا كانت األبنية منخفضة عن الكعبة فأما االن فإهنم قد رفعوا جدار 

حىت صار املسعى يلى جدار املسجد وكان قبل ذلك بني املسجد واملسعى بناء املسجد وزادوا فيه ما بينه وبني الصفا 
  للناس فاليوم ال يرى أحد البيت من فوق الصفا وال من فوق املروة نعم قد يراه من باب املسجد إذا خفض 

  فالسنة أن يكون على الصفا حبيث يتمكن من رؤية البيت لو كان البناء على ما كان 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا فرغ من طوافه أتى الصفا فعال عليه حىت تطر إىل البيت ورفع يد  وعن أيب هريرة أن
  فجعل حيمد اهللا ويدعوا ما شاء أن يدعو رواه مسلم وأبو داود 

ويستحب أن يرفع يديه ويسن أن يستقبل البيت يف حال وقوفه على الصفا وعلى املروة وكذلك يف حال وقوفه 
  ة ومبىن وبني اجلرمتني ألن يف حديث جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فاستقبل القبلة بعرفة ومبزدلف

  وعن عروة قال من السنة أن يصعد الصفا واملروة حىت يبدوا له البيت فيستقبله 
  وعن عطاء أنه كان يقول استقبل البيت من الصفا واملروة وال بد من استقباله روامها أمحد 

  لذكر والدعاء فاستحب فيها استقبال القبلة كسائر األحوال وأوكد وألنه حال مكث ل
  وألن الوقوف باملشاعر نوع من الصالة وكذلك قال جماهد يف قوله 

  واختذوا من مقام ابراهيم مصلى إهنا عرفة ومزدلفة ومىن وحنوهن فيشرع فيها استقبال القبلة كالصالة التامة 
  بال البيت وقت فعلها حتقيقا ملعىن حج البيت وقصده وألن املناسك هي حج البيت فكان استق

وألن مجيع العبادات البدنية من القراءة والذكر والدعاء والصالة واالعتكاف وذبح اهلدى واألضحية يسن استقبال 
  الكعبة فيها فما تعلق منها بالبيت أوىل 

  روت عائشة  وأما التكبري والتهليل والدعاء فقد ذكره جابر وغريه وهو املقصود ملا
وأما صفة ذلك ففي رواية عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا وقف على الصفا يكرب ثالثا ويقول ال 

اله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثالث مرات ويدعوا ويصنع 
تقدم يف رواية مسلم أنه كان يقول مع هذا التوحيد ال اله اال اهللا على املروة مثل ذلك رواه أمحد والنسائي وقد 

  وحده أجنز وعده ونصر عده وهزم األحزاب وحده وأنه يدعو بعد ذلك 



وقال أمحد يف رواية عبد اهللا إذا قدمت مكة إن شاء اهللا فإن حيىي بن سعيد ثنا جعفر بن حممد ثنا أيب قال أتينا جابر 
 اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجر األسود مث رمل ثالثة ومشى أربعة حىت اذا فرغ عدا إىل عبد اهللا فقال استلم نيب

مقام ابراهيم فصلى خلفه ركعتني مث قرأ واختذوا من مقام ابراهيم مصلى مث استلم احلجر وخرج إىل الصفا مث قرأ إن 
لصفا حىت إذا نظر إىل البيت كرب مث قال ال اله اال الصفا واملروة من شعائر اهللا مث قال نبدأ مبا بدأ اهللا به فرقى على ا

اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال اله إال اهللا أجنز وعده وصدق عبده وهزم 
األحزاب وحده مث دعا مث رجع إىل هذا الكالم مث دعا مث رجع إىل هذا الكالم مث نزل حىت إذا انصبت قدماه يف 

ي رمل حىت اذا صعد مشى حىت أتى املروة فرقى عليها حىت نظر إىل البيت فقال عليها مثل ما قال على الصفا الواد
فلما كان السابع عند املروة قال يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجلعلتها عمرة فمن 

  مل يكن معه هدى فليحل وجيعلها عمرة فحل الناس كلهم 
  لى حديث جابر الذي اعتمده أمحد يكرب ويهل على لفظ احلديث مث فع

يدعو مث يكرب ويهل مث يدعو مث يكرب ويهل فيفتتح بالتكبري والتهليل وخيتم به ويكرره ثالث مرات والدعائني مرتني 
  حلمد والثناء ولفظ التكبري يف كل مرة ثالثا كما جاء يف بعض الروايات ولفظ التهليل مرتني معما فيه من زيادة ا

  وعلى هذا يكون التكبري تسعا والتهليل ستا والدعاء مرتني 
  ولفظ الصحيح له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير 

ويف رواية للنسائي عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال نبدأ مبا بدأ اهللا به فبدأ الصفا فرقى عليها حىت 
ات ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيي ومييت وهو على كل شيء بدا له البيت فقال ثالث مر

قدير وكرب اهللا ومحده مث دعا مبا قدر له مث نزل ماشيا حىت تصوبت قدماه يف بطن املسيل فسعى حىت صعدت قدماه 
 شريك له له امللك وله احلمد وهو مث مشى حىت أتى املروة فصعد فيها مث بدا له البيت فقال ال اله اال اهللا وحده ال

على كل شيء قدير قال ذلك ثالث مرات مث ذكر اهللا وسبحه ومحده مث دعا عليها مبا شاء اهللا فعل هذا حىت فرغ 
  من الطواف 

  ويف حديث أيب هريرة املتقدم أنه رفع يديه فجعل حيمد اهللا ويدعو 

  مبا شاء اهللا أن يدعو 
حلمد الذي يف ضمن التهليل كما دل عليه الرواية املفسرة وعليه كالم أمحد وميكن فهذا احلمد ميكن أن يكون هو ا

  أن يكون غريه 
وذكر القاضي وأبو اخلطاب ومجاعة من أصحابنا أنه يكرب ثالثا قال القاضي سيقول اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا 

  احلمد اهللا أكرب على ما هدانا احلمد هللا على ما هدانا 
أبو اخلطاب وغريه يكرب ثالثا ويقول احلمد هللا على ما هدانا مث يبدأ ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وقال 

وله احلمد حيي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير زاد أبو اخلطاب وهو حي ال ميوت ومنهم من مل يذكر اال 
   أكثر األحاديث له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير كما جاء يف

ال اله اال اهللا وحده زاد أبو اخلطاب ال شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ال اله اال اهللا ال 
نعبد اال اياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون مث يلىب ويدعو مبا أحب من دين ودنيا مث يعيد الدعاء مث يلىب 



  بذلك ثالثا  ويدعو مبا أحب من دين ودنيا يأتى
  فعلى هذا يكون التكبري والتهليل تسعا تسعا والدعاء ثالثا 

  ومنهم من مل يذكر اال التكبري والتهليل ثالثا والدعاء مرة ومل يذكر أنه يكرر ذلك ثالثا 
وقد استحب أمحد يف رواية املروذي وغريه ملا روي عن ابن عمر فقال أمحد مث اصعد على الصفا وقف حيث تنظر 

البنيان إن أمكنك ذلك وقل اهللا أكرب سبع مرات ترفع هبن صوتك وتقول ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له إىل 
امللك وله احلمد حيي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير ال اله اال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم 

لهم اعصمين بدينك وذكر دعاء ابن عمر حنوا مما يأيت ويف األحزاب وحده ال اله اال اهللا ربنا رب ابائنا األولني ال
  اخره اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا واقض لنا حوائج الدنيا واالخرة 

وقد روى باسناد يف رواية عبد اهللا ثنا امساعيل بن ابراهيم ثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا انتهى إىل ذى 
به حىت يصبح مث يصلى الغداة ويغتسل وحيدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك مث يدخل طوى بات 

مكة ضحى ويأيت البيت فيستلم احلجر ويقول بسم اهللا اهللا أكرب فإذا استلم احلجر رمل ثالثة أطواف ميشى ما بني 
  الركنني وإذا أتى على احلجر استلمه 

 املقام فيصلى خلفه مث خيرج إىل الصفا من الباب األعظم فيقوم عليه فيكرب سبع وكرب أربعة أطواف مشيا مث يأيت
مرات ثالثا ثالثا يكرب مث يقول ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال اله 

اللهم اعصمين بدينك وطواعيتك اال اهللا وال نعبد اال إياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون مث يدعو يقول 
وطواعية رسولك اللهم جنبين حدودك اللهم اجعلين ممن حيبك وحيب مالئكتك وحيب رسلك وحيب عبادك 

الصاحلني اللهم حببين إليك وإىل مالئكتك وإىل عبادك الصاحلني اللهم يسرين لليسرى وجنبين العسرى واغفر يل يف 
ني واجعلين من ورثة جنة النعيم واغفر يل خطيئيت يوم الدين اللهم إنك قلت االخرة واألوىل واجعلين من أئمة املتق

ادعوين استجب لكم وإنك ال ختلف امليعاد اللهم إذ هديتين لالسالم فال تنزعه مين وال تنزعين منه حىت توفاين وأنا 
ه ليملنا وإنا لشباب وكان على االسالم اللهم ال تقدمين لعذاب وال تؤخرين لسىء الفنت ويدعو بدعاء كثري حىت إن

إذا أتى على املسعى سعى وكرب رواه الطرباين باسناد صحيح ويف لفظ وكان يدعو هبذا مع دعاء له طويل على 
  الصفا واملروة وبعرفات وبني اجلمرتني ويف الطواف 

  ر من الدعاء قال أمحد يف رواية يدعو على الصفا بدعاء ابن عمر وكل ما دعا به أجزأه وقال يف املروة ويكث
  وحديث ابن عمر هذا حيتمل ثالثة أوجه أحدها أنه يكرب ثالثا مث يهلل مث يدعو يكرر ذلك سبع مرات 

  والثاين أن يكرب سبع مرات مث يهلل مث يدعو فقط وهو ظاهر رواية 

  املروذي 
   والثالث أن يكرب ثالثا ثالثا سبع مرات مث يهلل مث يدعو وهو ظاهر ما رواه أمحد واستحبه

وعلى هذين هل يكرر ذلك ثالثا وإمنا استحب هذا ألن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان شديد االقتفاء ألثر رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم خصوصا يف النسك فإنه كان من أعلم الصحابة فاالقتصار على عدد دون عدد يشبه أن 

  األقوال هبا  يكون إمنا فعله توقيفيا وألن عدد األفعال سبع فاستحب احلاق
ومن رجح هذا قال أكثر الروايات يف حديث جابر ليس فيها توقيت تكبري ولعل حديث ابن عمر كان يف بعض 



عمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أو لعل قول جابر كرب ثالثا أي ثالث نوبات ويكون كل نوبة سبعا وأما الدعاء فقد 
  باب مأثور غريه استحب أبو عبد اهللا دعاء ابن عمر إذ ليس يف ال

والسنة رفع الصوت بالتكبري نص عليه ألن جابرا مسع ذلك من النيب صلى اهللا عليه و سلم ولوال جهره به مل 
  يسمعوه وألنه شرف من األشراف والسنة اجلهر بالتكبري على األشراف 

وخفية وكما قال تعاىل إذ وأما الدعاء فال يرفع به صوته ألن سنة الدعاء السر كما قال تعاىل ادعو ربكم تضرعا 
  نادى ربه نداء خفيا ولذلك مل يذكر جابر وال غريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لفظ دعائه حيث مل يسمعوه 

  وأما جهره بذلك حيث يسمع القريب منه فجائز كما فعل ابن عمر فإن كان فيه مقصود صاحل وإال إسراره أفضل 
أثناء الذكر والدعاء فقد استحبها القاضي وأبو اخلطاب وغريمها ألن وقت التلبية  وأما التلبية على الصفا واملروة يف

باق وهو موطن ذكر فاستحب فيه التلبية كما لو عال على شرف غري الصفا واملروة وأوىل المتياز هذين الشرفني 
  بتوكيد الذكر 

ألن الذين أخربوا عن دعاء النيب صلى اهللا ومل يذكر أمحد وأكثر أصحابه مثل األثرم هنا استحباب تلبية وهذا أجود 
  عليه و سلم على الصفا واملروة ذكروا أنه كرب وهلل ودعا ومحد اهللا 

وقال بعضهم سبح ولو كان قد لىب لذكروه فعلم أنه مل يلب ولو كانت التلبية من سنة هذا املوقف لفعله رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم كما فعل التكبري والتهليل 

  يضا فإن التلبية مشروعة يف عموم االحرام وهلذا املكان ذكر خيصه فلم يزاحم بغريه وأ
وأيضا فإن التلبية شعار اجمليب للداعى فشرع له ما دام يسري ويسعى اىل املقصد فإذا بلغ مكانا من األمكنة اليت 

د مكانا اخر لىب وهلذا مل ينقل عن دعى إليها فقد وصل إىل املقصد فال معىن للتلبية ما دام فيه فإذا خرج منه وقص
النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه لىب باملواقف وإمنا لىب حىت بلغ عرفة فلما أفاض منها لىب إىل مجع مث مل ينقل أنه لىب هبا 

إىل أن رمى مجرة العقبة فعلى هذا هل تكره التلبية وهذا الكالم فيما إذا كان يف حج أو قران فأما إن كان معتمرا 
مرة مفردة أو عمرة متتع فإنه يقطع التلبية إذا استلم احلجر فال يلىب بعد ذلك يف طواف بالبيت وال بني الصفا ع

  واملروة وهذا املذهب املنصوص املشهور 
وذكر القاضي يف اجملرد وأبو اخلطاب وغريمها التلبية على الصفا واملروة مطلقا مث قالوا بعد ذلك فإن كان معتمرا أو 

  وإن كان مفردا أو قارنا وقد روى األزرقي بإسناد صحيح عن مسروق قال قدمت معتمرا مع متمتعا 

عائشة رضي اهللا عنها وابن مسعود فقلت أيهما ألزم مث قلت ألزم عبد اهللا بن مسعود مث اتى أم املؤمنني فأسلم عليها 
ى أربعة مث أتى املقام فصلى ركعتني مث فاستلم عبد اهللا بن مسعود احلجر مث أخذ على ميينه ورمل ثالثة أطواف ومش

عاد اىل احلجر فاستلمه وخرج إىل الصفا فقام على صدع فيه فلىب فقلت له يا أبا عبد الرمحن إن ناسا من أصحابك 
ينهون على اإلهالل ها هنا قال ولكين امرك به هل تدري ما اإلهالل إمنا هي استجابة موسى عليه السالم لربه عز 

  أتى الوادي رمل قال رب اغفر وأرحم أنك أنت األعز األكرب  و جل قال فلما
والصواب األول ملا تقدم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يليب يف عمرته حىت يستلم احلجر وأثر ابن مسعود 
 قد خالفه فيه عدة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما ذكره مسروق وإذا تنازع أصحاب رسول اهللا
صلى اهللا عليه و سلم كانت السنة قاضية بينهم وليس هو صرحيا بأن ابن مسعود كان معتمرا وإمنا الصريح فيه أن 



مسروقا كان هو املعتمر لكن الظاهر أنه كان معتمرا أيضا ألهنم إذ ذاك إمنا كانوا حيرمون بعمرة يف أشهر كما كان 
ى اهللا عليه و سلم كانوا ينهون عن اإلهالل على الصفا مطلقا عمر قد أمرهم به وظاهره أن أكثر أصحاب النيب صل

  يف احلج والعمرة كما تقدم 

  فصل

وأما كون الطواف بالصفا واملروة سبعا وأن حيسب بالذهاب مرة وبالعود مرة فيفتتح بالصفا وخيتم به فيكون وقوفه 
ليه و سلم املنقولة نقال عاما مستفيضا كما علىالصفا أربع مرات وعلى املروة أربعا فهي سنة رسول اهللا صلى اهللا ع

  تقدم أنه طاف سبعا ختم باملروة وعليه كان التقصري واالحالل وعندها أمر أصحابه باالحالل من احرامهم 
وأما صفة السعي بني الصفا واملروة ففي حديث جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث نزل يعين من الصفا حىت إذا 

بطن الوادي رمل حىت إذا صعدتا مشى حىت أتى املروة ففعل على املروة كما فعل على الصفا حىت  انصبت قدماه يف
  إذا كان اخر طواف على املروة رواه مسلم وغريه 

ويف رواية للنسائي مث نزل ماشيا حىت تصوبت قدماه يف املسيل فسعى حىت صعدت قدماه مث مشى حىت أتى املروة 
   فصعد فيها مث بدا له البيت

وتقدم حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا طاف بالبيت الطواف األول خب ثالثا ومشى أربعا 
  وكان يسعى ببطن املسيل إذا طاف بني الصفا واملروة متفق عليه ولفظ البخاري بطن املسيل 

سعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إىل ركبتيه وعن علي أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يسعى بني الصفا واملروة يف امل
  رواه أمحد 

وعن صفية بنت شيبة وذكر أصحابنا القاضي ومن بعده أنه يسعى ببطن املسيل سعيا شديدا ولفظ أمحد وامش حىت 
تأيت العلم الذي يف بطن الوادي فارمل من العلم إىل العلم وكذلك قال األثرم يسعى بني امليلني األخضرين أشد من 

  قليال ويقول يف رمله رب اغفر وارحم إنك أنت األعز األكرم الرمل 
حدد الناس بطن الوادي الذي كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يسعى فيه بأن نصبوا يف أوله واخره أعالما  وقد

  وتسمى أمياال ويسمى واحدها امليل األخضر ألهنم رمبا لطخوه بلون خضرة ليتميز لونه للساعي ورمبا لطخوه حبمرة 
ن املصنفني واخره امليالن املتقابالن أحدمها بفناء فأول املسعى حد امليل املعلق بركن املسجد هكذا ذكر كثري م

  املسجد حبيال دار العباس هكذا يف كثري من الكتب املصنفة ألنه كذلك يف ذلك الوقت 

واليوم هي أربعة أميال ميالن متقابالن أمحران أو أخضران عليهما كتابة مث ميالن أخضران والدار املذكورة هي 
  ه معلقة ال يدرس علمها اليوم خربة لكن األعالم ظاهر

وقد ذكر القاضي وأبو اخلطاب ومجاعة من أصحابنا أن أول املسعى من ناحية الصفا قبل أن يصل اىل امليل بنحو من 
  ستة أذرع واخره حماذاة امليلني االخرين ولفظ امحد ارمل من العلم إىل العلم كما ذكره الشيخ وهكذا ذكر 

  فصل 
ى بني الصفا واملروة قال أمحد يف رواية املروذي مث احندر من الصفا وقل اللهم ويستحب أن يذكر اهللا يف السع

استعملين بسنة نبيك وتوفين على ملته وأعذين من مضالت الفنت وامش حىت تأيت العلم الذي ببطن الوادي فأرمل 
نك أنت األعز األكرم من العلم إىل العلم وقل يف رملك رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم واهدين لليت هي أقوم ا



اللهم جننا من النار سراعا ساملني وادخلنا اجلنة بسالم امنني وامش حىت تأيت املروة فتصعد عليها وتقف منها حيث 
  تنظر اىل البيت مث تكرب أيضا وتدعو مبا دعوت به على 

ك تفعل ذلك ثالث الصفا مث تقول اللهم إين أعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما دعوت به أجزأ
  مرات 

وقال أمحد كان عبد اهللا بن مسعود إذا سعى بني الصفا واملروة قال رب اغفر وارحم وأنت األعز األكرم وقد تقدم 
  ذلك عن ابن مسعود وتقدم عن ابن عمر أنه كان إذا أتى على املسعى سعى وكرب 

  فصل

وة كما أنه ليس عليهن يف الطواف رمل وال وليس على النساء سعى بني العلمني وال صعود على الصفا واملر
  اضطباع ألن املرأة مأمورة بالستر ما أمكن ويف رملها ورقيها تعرض لظهورها فإن فعلت ذلك 

  ومن أهل باحلج من أهل مكة مل يكن عليه سعى بني العلمني كما الرمل عليه يف الطواف قاله ابن أيب موسى 
  وقد حل إال املتمتع إن كان معه هدي والقارن واملفرد فإنه ال حيل مسألة مث يقصر من شعره إن كان متعمرا 

ومجلة ذلك أنه إذا طاف بالبيت وبني الصفا واملروة فقد جاز أن حيل من احرامه ما مل يكن معه هدى سواء كان قد 
ة الوداع أحرم بعمرة أو حبج أو بعمرة وحج كما تقدم وكما سنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألمته يف حج

  لكن إن أحب املفرد والقارن أن يبقيا على احرامها فلهما ذلك كما تقدم 

ومعىن قول الشيخ إال املتمتع السائق واملفرد والقارن يعىن ال يقصرون وال حيلون لكن من ساق اهلدى فال حيل له 
ا دام ناويا لالفراد والقران مل جيز االحالل واملفرد والقران ال جيب عليهما االحالل وجيوز أن يكون معىن كالمه أنه م

  له االحالل وإمنا جيوز له االحالل إذا نوى االحالل بعمرة وفسخ نية احلج وحينئذ ال يصري مفردا وال قارنا 
وأما احملرم بعمرة فإن مل يكن متمتعا بأن يكون قد أحرم هبا قبل أشهر احلج أو يف أشهر احلج وهو ال يريد احلج من 

احالال تاما فيحلق شعره وينحر هديه عند املروة وغريها من بقاع مكة وان قصر جاز كما فعل النيب  عامه فهذا حيل
  صلى اهللا عليه و سلم يف عمرة القضية وعمرة اجلعرانة 

وقول الشيخ مث يقصر من شعره على هذا إما أن يكون أراد به بيان أدىن ما يتحلل به أو ذكر التقصري ملا اشتمل 
  عتمر متمتعا كان أو مفردا لعمرته كالمه على امل

وأما املعتمر عمرة التمتع إذا مل يكن قد ساق اهلدي فإنه حيل إحالال تاما سواء كان قد نوى التمتع يف أول إحرامه 
أو يف أثنائه أو طاف للقدوم وسعى مث بدا له التمتع لكن يستحب أن يقصر من شعره ويؤخر احلالق إىل إحالله من 

قصر يف عمرته وحلق يف حجته ولو حلق أوال مل ميكنه يف احلج حلق وال تقصري وبذلك أمر النيب  احلج فيكون قد
صلى اهللا عليه و سلم أصحابه فعن جابر بن عبد اهللا أنه حج مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم ساق البدن معه 

لصفا واملروة مث أقيموا حالال حىت إذا وقد أهلوا باحلج مفردا فقال هلم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبني ا
كان يوم التروية فأهلوا باحلج واجعلوا اليت قدمتم هبا متعة فقالوا كيف جنعلها متعة وقد مسينا احلج فقال افعلوا ما 

  أمرتكم فلوال أين سقت اهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن ال حيل مين حرام حىت يبلغ اهلدي حمله ففعلوا 
وعائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء  وعن ابن عمر

  حرم منه حىت يقضى حجه ومن مل يكن 



  منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر ويلحلل مث ليهل باحلج وليهد احلديث متفق عليهما 
  كله وأهنم لبسوا الثياب وأتوا النساء وقد تقدمت االحاديث أنه أمرهم أن حيلوا احلل 

ولو حلق جاز وقد روى يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن ابن عباس قال أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلج فلما 
قدم طاف بالبيت وبني الصفا واملروة ومل يقصر ومل حيل من أجل اهلدى وأمر من مل يكن ساق اهلدى أن يطوف وأن 

  لق رواه أبو داود يسعى ويقصر أو حي
  فصل 

وأما من ساق اهلدي ففيه ثالث روايات إحداهن ال ينحر هديه وال حيل من احرامه بتقصري وال غريه إىل يوم النحر 
سواء قدم من مكة يف العشر أو قبله قال يف رواية حنبل إذا قدم يف أشهر احلج وقد ساق اهلدي ال حيل حىت ينحره 

  شر مل حيل ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم يف العشر ومل حيل والعشر أوكد إذا قدم يف الع
وهذه الرواية هي املشهورة عند أصحابنا فيمنع من االحالل والنحر سواء كان مفردا للحج أو متمتعا أو قارنا وهذا 

  تع رسول اهللا مما استفاض عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد تقدم ذكر ذلك يف حديث ابن عمر وعائشة مت

صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى فساق معه اهلدى من ذي احلليفة وبدأ رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فأهل بالعمرة مث أهل باحلج ومتتع الناس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعمرة إىل احلج 

ومنهم من مل يهد فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة قال للناس  فكان من الناس من أهدى فساق اهلدى
من كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقضي حجه ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت 

ىل أهله وذكر وبالصفا واملروة وليقصر وليحلل مث ليهل باحلج فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إ
  احلديث إىل أن قال مث مل حيلل من شيء حرم منه حىت قضى حجه وحنر هديه يوم النحر متفق عليه 

وعن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل 
بعمرة ومل يهد فليحل ومن أحرم بعمرة فأهدى فال حبج فقدمنا مكة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحرم 

  حيل حىت حيل حنر هدية ومن أهل باحلج فليتم حجه متفق عليه 
وقد تقدمت األحاديث عن ابن عباس وجابر والرباء وغريهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر مجيع أصحابه أن 

  حيلوا إال من ساق اهلدى 
لى اهللا عليه و سلم بعمرة وأهل أصحابه حبج فلم حيل النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف رواية البن عباس أهل النيب ص

  وال من ساق اهلدى من أصحابه وحل بقيتهم وكان طلحة بن عبيد اهللا فيمن ساق اهلدى فلم حيل رواه مسلم 
 يكن معه هدي وعن أمساء قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن مل

  فليحل ومل يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبري هدي فلم حيل رواه مسلم 

وعن أيب موسى أنه أهل بإهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فقدمت عليه فقال هل سقت من هدي قلت ال قال 
  فطف بالبيت وبالصفا واملروة 

  وساق اهلدي فلم حيل وقد تقدم ذلك وكان علي قد أهل باهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فهذه األحاديث نصوص يف أن من ساق اهلدي ال حيل إىل يوم النحر سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ألن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم منع كل من ساق اهلدي من االحالل وقد كان فيهم املتمتع واملفرد والقارن ومل يستثن املتمتع 
لمتمتع لوجب استثناؤه وبيان ذلك ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز وألنه جعل سوق ولو جاز احلل ل



اهلدي هو املانع من االحالل ومل يعلق املنع بغريه فعلم أنه مانع يف حق املتمتع كما أنه مانع من الفسخ يف حق املفرد 
سواء كان خاصا يف حق الصحابة أو عاما  والقارن إذ لو كان هناك مانع اخر لبينه وألن كل من جاز له الفسخ

للمسلمني إىل يوم القيامة مبنزلة املتمتع يف جواز االحالل فلما منع أصحاب اهلدي من االحالل علم أن سوق اهلدي 
  مانع من االحالل حيث جيوز احلل لغري السائق 

  قضي حجته وألن حديث عائشة نص خاص يف املتمتع إذا ساق اهلدي ال حيل حىت ينحر هديه وي
وأيضا فإن اهللا سبحانه قال وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدي حمله واحللق هو أول التحلل مبنزلة السالم من 

الصالة ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إين لبدت رأسي وقلدت هدي فال أحل حىت أحنر وقال ألصحابه من 
ل والنحر ال يكون إىل يوم النحر فعلم أنه ال جيوز االحالل حىت ساق اهلدي فال حيل إىل يوم النحر فعلم أن االحال

  حيل حنر اهلدي وال حيل حنر اهلدي إىل يوم النحر كما بينه النيب صلى اهللا عليه و سلم وذلك ألن 

ىل حنر اهلدي من أسباب التحلل وتقليده له وسوقه مبنزلة االحرام للرجل وحنره مبنزلة االحالل للرجل وهلذا قال تعا
مث حملها إىل البيت العتيق واهلدى معكوفا أن يبلغ حمله حىت يبلغ اهلدي حمله واحملل مشتق من احلل وذاك بازاء احلرم 

  فعلم أنه ذو حرم وإمنا ينقضي االحرام يوم النحر ألن املتمتع إمنا يتم نسكه باحلج 
غري ذلك من حمظورات االحرام فال قال يف  والرواية الثانية أن سائق اهلدي حيل ليقصر من شعر رأسه إن شاء فأما

رواية أيب طالب يف الذي يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه اهلدي قصر من شعرك وال متس شاربك وال أظفارك وال حليتك 
  كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن شاء مل يفعل وإن شاء أخذ من شعر رأسه وهو حرام 

وال حيل من مجيع احملظورات كما حيل احلاج إذا رمى من بعض احملظورات وذلك  فقد بني أنه حيل من التقصري فقط
ملا روى ابن عباس عن معاوية بن أيب سفيان قال قصرت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبشقص رواه 
ى اهللا البخاري ورواه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال قال يل معاوية أين قصرت من رسول اهللا صل

  عليه و سلم عند املروة مبشقص فقلت له ال أعلم هذه إال حجة عليك 

وعن ابن عباس أيضا قل متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت مات وأبو بكر حىت مات وعمر حىت مات 
هللا وعثمان حىت مات وكان أول من هنى عنها معاوية قال ابن عباس فعجبت منه وقد حدثين أنه قصر عن رسول ا

  صلى اهللا عليه و سلم مبشقص رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن وفيه ليث بن سليم 
وعن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال أخذت من أطراف شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبشقص كان 

معاوية رواه النسائي  معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا واملروة يف أيام العشر قال قيس والناس ينكرون هذا على
  وروى أمحد حنوه 

وأيضا فإن قضاء العمرة يقتضي االحالل وسوق اهلدي يقتضي بقاء االحرام فحل بالتقصري خاصة توفيه حلق العمرة 
ولتتميز عن احلج وبقى على إحرامه من سائر احملظورات ألجل سوق اهلدي ال سيما والتقصري متردد بني النسك 

  حملظورات احملض وبني استباحة ا
  والرواية الثالثة إن قدم يف العشر مل ينحر ومل حيل وإن قدم قبل العشر حنر 

وحل إن شاء مث هل حيل يف العشر بالتقصري مبين على ما سبق لكن املنصوص عنه أنه حيل به قال يف رواية يوسف بن 
ه هدي اخر وإذا قدم يف موسى وحرب فيمن قدم متمتعا وساق اهلدي فإن قدم يف شوال حنر اهلدي وحل وعلي



العشر أقام على احرامه ومل حيل فقيل له معاوية يقول قصرت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبشقص فقال إمنا 
  حل مبقدار التقصري ويرجع حراما مكانه 

ي يف وقال يف رواية أيب طالب إذا كان قبل العشر حنر وال يضيع ال ميوت ال يسرق وهذا هو الذي ذكره القاض
اجملرد من غري خالف قال ألن له قبل العشر أن ينحر اهلدي ويبقى بال هدي ويف العشر ليس له أن ينحر اهلدي فال 

يتحلل وعامة أصحابنا على أنه ممنوع من االحالل إذا قدم يف العشر رواية واحدة وقال القاضي يف خالفه هذه 
منا استحب له املقام على إحرامه إذا دخل يف العشر ألنه ال الرواية تقتضي أن سوق اهلدي ال مينع التحلل عنده وإ

  يطول تلبسه باالحرام وإذا دخل قبل العشر طال تلبسه فال يأمن مواقعه احملظور 
  والطريقة املشهورة هي الصواب 

  ووجه ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه إمنا قدموا يف العشر ومنعهم 

دي فثبت احلكم يف مثل ذلك ومن قدم قبل العشر ال يشبه ذلك ألن املدة تطول من االحالل ألجل سوق اهل
فيخاف أن ميوت اهلدي أو يضل أو يسرق وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى املضحى إذا دخل العشر أن يأخذ 

بوقت ملنع  من شعره أو بشره فاملتمتع الذي معه اهلدي أوىل أن ال يأخذ من شعره وبشره وما قبل العشر ليس
  املضحى فجاز أن ال يكون وقتا ملنع املهدى 

وألن العشر من أول أوقات النسك وفيها تضاعف األعمال الصاحلة وشرع التكبري الذي هو شعار العيد وهي 
األيام املعلومات اليت يذكر اهللا فيها على ما رزق من هبيمة األنعام وهلا خصائص كثرية فجاز أن يؤخر النحر واحلل 

  ا إىل يوم النحر خبالف ما قبلها فيه
وعلى هذه الرواية ينحر اهلدي قبل العشر وعليه هدى اخر نص عليه ألن دم املتعة ال ينحر إال يوم النحر وإمنا فائدة 

  النحر جواز إحالله من العمرة 
قارنا فهل ينحر ومن أصحابنا من حيكى رواية أنه جيزؤه ذلك عن هدى املتعة وعلى هذه الرواية لو كان مفردا أو 

  اهلدي قبل العشر وهل له أن يتحلل 
  والرواية األوىل اختيار أصحابنا ملا ذكرنا من األحاديث الصرحية بذلك 

  وهم وإن قدموا يف العشر لكن النيب صلى اهللا عليه و سلم علل بعلة عامة 

ذا هنى عن التحلل فقال وألنه قال ألصحابه من كان أهدى فال حيل من شيء حرم منه حىت يقضى حجه وه
  بالتقصري وغريه فإنه نكرة يف سياق النفي فكيف جيوز 

وأمر الذين مل يسوقوا اهلدي أن يتحللوا بالتقصري فكيف جيوز أن يسوى بينهم يف التقصري بعد إذنه فيه ملن مل يسق 
ه كل احملرمات من اهلدي دون من ساق وقال عن نفسه ال حيل مىن حرام حىت يبلغ اهلدي حمله وهذا نص يف اجتناب

  التقصري وغريه 
مث هم إمنا أنكروا أنه أمرهم بالتقصري ومل يقصر فلو كان قد قصر زال هذا مث هو صلى اهللا عليه و سلم قد خطبهم 
هبذا وأمرهم به وهو على املروة والناس حوله فلو كان قد قصر من شعر رأسه مل خيف ذلك على أصحابه يف مثل 

  يقصر ومل يأمر غريه ممن ساق اهلدي بالتقصري  ذلك املشهد العظيم وكيف
  ومن تأمل أحاديث حجة الوداع وأحواهلا كان كاجلازم بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل حيل بشيء من األشياء 

فأما حديث معاوية فحديث شاذ وقد طعن الناس فيه قدميا وحديثا كما أخرب قيس فإهنم أنكروا أن يكون النيب صلى 



  ه و سلم قصر اهللا علي
ويشبه واهللا أعلم أن يكون أصله أن معاوية قصر من رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عمرة اجلعرانة فإنه يف 

  عمرة القضية مل يكن أسلم بعد 
والرواية الصحيحة املتصلة إمنا فيها أنه قصر من رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم على املروة مبشقص وكانت عمرة 

  ليال فانفرد معاوية بعلم هذا  اجلعرانة

أما حجة الوداع فكان وقوفه على املروة ضحى والناس كلهم حوله ومثل هذا ال جيوز أن ينفرد بروايته الواحد 
  وكانت اجلعرانة يف ذي القعدة 

ضعاف وأما الرواية اليت فيها أنه قصر من رأسه يف العشر فرواية منقطعة ألن عطاء مل يسمع من معاوية ومراسيله 
ويشبه أن يكون الراوي ملا مسع عن معاوية أنه قصر من رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم مبشقص اعتقد أنه يف 

  حجته وقد علم أن دخوله مكة كان يف العشر فحمل هذا على هذا 
كل  يوضح هذا ان ابن عباس احتج على معاوية بروايته هذه يف جواز العمرة يف أشهر احلج وهم قد كانوا يسمون

معتمر يف أشهر احلج متمتعا وإن مل حيج من عامه وهلذا سئل سعد عن املتعة قال فعلناها وهذا كان كافرا بالعرش 
  يعين معاوية ومعاوية قد كان مسلما قبل حجة الوداع وإمنا أراد فعلنا العمرة يف 

  احلج  أشهر احلج قبل أن يسلم معاوية يعين عمرة القضية فكيف ينهى عن العمرة يف أشهر

  فصل

فإن أراد املعتمر يف أشهر احلج أن يرجع إىل مسافة القصر فقياس املذهب أن جيوز له النحر والتحلل ألنه قد أراد أن 
  خيرج من حكم التمتع فأشبه ما لو أراد أن يرجع من غري نية العود أو أراد أن يقيم وال حيج 

ل القاضي وابن عقيل ينحره عقيب عمرته ألنه ال ومن كان من حاضري املسجد احلرام فتمتع وتطوع هبدي فقا
  هدى عليه فهو مبنزلة من اعتمر ومل حيج من عامه 

  والصواب 
  فصل 

وكما أنه ممنوع من التحلل فهو ممنوع من حنر اهلدي الذي ساقه سواء كان واجبا أو تطوعا إذا قدم يف العشر وإن 
حج أو هبما ألن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدم قبله فعلى الروايتني وسواء كان حمرما بعمرة أو 

  الذين ساقوا اهلدي كان فيهم املفرد والقارن واملتمتع وقد منع اجلميع من النحر واالحالل 

  مسألة واملرأة كالرجل إال أهنا ال ترمل يف طواف وال سعى 
لبقاء على االحرام إال أهنا تفارقه يف ومجلة ذلك أن املرأة كالرجل يف دخول مكة والطواف والسعي واالحالل وا

أحكام أشدها أهنا ال ترمل يف األشواط الثالثة يف الطواف وال تشتد بني العلمني يف السعي ألن ومن ذلك أهنا ال 
تضطبع وال ترفع صوهتا بالتكبري على الشرفني وترك الشيخ استثناء ذلك ألنه قد تقدم ما ينبه على ذلك ومن ذلك 

  على الصفا واملروة أهنا ال ترقى 



  باب صفة احلج

  مسألة وإذا كان يوم التروية فمن كان حالال أحرم من مكة وخرج إىل عرفات 
يف هذا الكالم فصول أحدها أن السنة أن خيرج الناس إىل عرفات يوم التروية وهو الثامن من أول النهار حىت 

  لعشاء والفجر ويقيموا هبا حىت تطلع الشمس يدركوا صالة الظهر مبى فيصلوا هبا الظهر والعصر واملغرب وا
قال جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن فأهلوا باحلج وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى هبا 

  الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر مث مكث قليال حىت طلعت الشمس رواه مسلم وغريه 
أنس بن مالك قلت أخربين بشيء عقلته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أين وعن عبد العزيز بن رفيع قال سألت 

صلى الظهر يوم التروية قال مبىن قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال باألبطح مث قال افعل كما يفعل أمراؤك متفق 
  عليه 

م عرفة مبىن رواه أمحد وأبو وعن ابن عباس قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر يوم التروية والفجر يو
  داود وابن ماجة 

  فإن تأخر االمراء يف اخلروج إىل مىن وتعجلوا منها إىل عرفات 
  فإن تعجل إىل مىن قبل يوم التروية فقال عبد اهللا قلت أليب يتعجل الرجل إىل مىن قبل يوم التروية قال نعم يتعجل 

بد اهللا فإذا كان يوم التروية فصل من اإلمام الظهر والعصر ويستحب أن يصلى مبىن مع اإلمام إن أمكن قال أبو ع
مبىن إن استطعت وقل يف طريقك إىل مىن اللهم إليك توجهت وعليك اعتمدت ووجهك أردت فأسألك أن تبارك 
يل يف سفري وأن تقضي حاجيت وتغفر يل مث تقول إذا دخلت مىن اللهم هذه مىن وهي مما دللتنا عليه من املناسك 

أن متن علينا جبوامع اخلري كله كما مننت على أوليائك وأهل طاعتك فإمنا أنا عبدك وابن عبدك يف قبضتك  فأسألك
  ناصييت بيدك تفعل يب ما أردت وتبيت هبا 

  الفصل الثالين

  أنه من كان مقيما على إحرامه لكونه مفردا أو قارنا خرج إىل مىن ومن كان حالال فهم قسمان أهل مكة واملتمتعون 
أما املتمتعون فالسنة أن حيرموا يوم التروية وسواء كانوا قد حلوا من احرامهم أو مل حيلوا ألجل اهلدي كما أمر ف

  النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحابه أن حيرموا 
  قال ابن عباس فلما قدمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجعلوا إهاللكم 

بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد اهلدي فإنه ال  باحلج عمرة إال من قلد اهلدي فطفنا
حيل حىت يبلغ اهلدي حمله مث أمرنا عشية التروية أن هنل باحلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا 

  واملروة فقد مت حجنا وعلينا اهلدي رواه البخاري 
 عليه و سلم قال فقال هلم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبني الصفا واملروة وعن جابر عن النيب صلى اهللا

  وقصروا مث أقيموا حالال حىت إذا كان يوم التروية فأهلوا باحلج واجعلوا اليت قدمتم هبا متعة متفق عليه 
ن كان معه هدي فلما ويف رواية ملسلم عن جابر قال فحل الناس كلهم وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه و سلم وم

  كان يوم التروية توجهوا إىل مىن فأهلوا باحلج 



ويف رواية قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أحللنا أن حنرم إذا توجهنا إىل مىن قال فأهللنا من األبطح 
  رواه مسلم 

  وقال البخاري قال أبو الزبري عن جابر أهللنا من األبطح 
  كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا باحلج رواه مسلم والبخاري تعليقا  ويف رواية حىت إذا

ومل يفرق أمحد يف استحباب االحرام يوم التروية بني واجد اهلدي وعادمه بل أمر باالحرام يوم التروية املتمتع مطلقا 
  وهذا هو املشهور يف املذهب وهو الذي قاله القاضي اخرا وهو وعامة أصحابه 

القاضي يف اجملرد من مل جيد اهلدي فإنه حيرم ليلة السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع وهي األيام الثالثة بعد  وقال
احرامه باحلج ألن صومها قبل االحرام باحلج فيه خالف بني العلماء فيتحرز عنه وزاد ابن عقيل على هذا فقال حيرم 

  ابع والثامن ليلة السادس أو يوم اخلامس ليصوم السادس والس
وهذا كله تصرف بالسنة املسنونة بالرأي وليس يف شيء مضى من النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه سنة إال اتباعها 

وقد أمر أصحابه كلهم أن حيرموا يوم التروية وكانوا كلهم متمتعني إال نفرا قليال ساقوا اهلدي وأمر من مل جيد 
ج وسبعة إذا رجع ومل يأمره باالحرام قبل يوم التروية ومعلوم علم اليقني أن اهلدي منهم أن يصوموا ثالثة أيام يف احل

قوما فيهم عشرات األلوف يف ذلك الوقت الضيق يكون كثري منهم أو أكثرهم غري واجدين للهدي فكيف جيوز أن 
باالحرام يوم  يقال كان ينبغي هلؤالء االحرام يوم السادس واخلامس ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرهم

  الثامن 

  وما ذكروه من االحتراز من اخلالف فإمنا يشرع إذا أورث شبهة فإن االحتراز من الشبهة مشروع 
  فإذا وضح احلق وعرفت السنة وكان يف االحتراز عما أمر اهللا به ورسوله فال معىن له 

متع إذا قدم مكة يوم السادس أو السابع ويف وأيضا فإن املتمتع إذا أمر بتقدمي االحرام قل ترفهه ورمبا مل ميكنه الت
  ذلك اخراج للمتمتع عن وجهه 

وأيضا فإن االحرام إمنا يشرع عند الشروع يف السفر وهلذا مل حيرم النيب صلى اهللا عليه و سلم من امليقات إال عند 
قبلها أمر باالحرام وهو مقيم أو إرادة املسري وقد بات فيه ليلة واحلاج إمنا يتوجهون يوم التروية ففي األمر باالحرام 

  أمر بالتقدم إىل مىن وكالمها أمر خبالف األفضل املسنون فال جيوز األمر بذلك 
وأما وقت االستحباب يوم التروية فقال أبو اخلطاب األفضل أن حيرم يوم التروية بعد الزوال وقال القاضي وابن 

  عقيل يستحب أن يوايف مىن بعد الزوال حمرما 
   اخلطاب أجود ألن يف احلديث أمرنا عشية التروية أن حنرم باحلج وقول أيب

وأما مكان االحرام فاملشهور عند أصحابنا أنه يستحب أن حيرم من جوف الكعبة قال أمحد يف رواية املروذي فإن 
كنت متمتعا قصرت من شعرك وحللت فإذا كان يوم التروية صليت ركعتني يف املسجد احلرام وأهللت باحلج 

تقول اللهم إين أريد احلج فيسره يل وتقبله مىن وأعىن عليه وإمنا تشترط إذا كنت يف احلرم مث قل لبيك اللهم إىل 
  اخره 

ويف موضعه روايتان إحدامها بعد أن خترج من املسجد قال يف رواية عبد اهللا فإذا كان يوم التروية طاف بالبيت فإذا 
أليب من أين يهل باحلج قال إذا جعل البيت خلف ظهره قلت فإن  خرج من املسجد لىب باحلج وقال أيضا قلت



  بعض الناس يقول حيرم من امليزاب قال إذا جعل البيت خلف ظهره أهل 
والرواية الثانية يهل من جوف املسجد قال يف رواية حرب يف وصف املتعة وحيل إن مل يكن معه هدي فإذا كان يوم 

ان ساق اهلدي أهل باحلج يوم التروية مع كونه باقيا على احرامه وهذا ظاهر التروية أهل باحلج من املسجد وإن ك
رواية املروذي وقد استحب املروذي أن يصلي ركعتني يف املسجد مث حيرم ألن االحرام يستحب أن يكون عقب 

  صالة كاالحرام من امليقات 

طواف لتوديع البيت لكونه خارجا إىل واستحب يف رواية عبد اهللا أن يطوف حالال مث حيرم بعد الطواف وهذا ال
احلل ويستحب ملن خرج إىل احلل أن يودع البيت وأن حيرم عقب الطواف كما استحب ملن حيرم بغري مكة أن حيرم 

  عقب الصالة ومىت طاف أحرم عقب ركعيت الطواف 
كما صنع أصحاب رسول اهللا وقال األثرم قلت أليب عبد اهللا الذي حيرم من مكة من أين حيرم قال إذا توجه إىل مىن 

  صلى اهللا عليه و سلم 
وعن احلسن التميمي قال قلت البن عباس إين متتعت فأنا أريد أن أهل باحلج أين أهل قال من حيث شئت قلت من 

  املسجد قال من املسجد 
مىت أهل قال وعن الزبري بن عريب قال قلت البن عمر يا أبا عبد الرمحن قال حسن يا بن مجيل فقلت من أين أهل و

  من حيث شئت ومىت شئت روامها سعيد 
  ووجه األول أن كل ميقات فيه مسجد فإنه يستحب االحرام بعد الصالة يف مسجده كميقات ذي احلليفة 

وأما حديث جابر فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمرهم باالحرام إذا توجهوا إىل مىن ومل يعني مكانا يف أمره ألن 
احلرم مستوية يف جواز االحرام منها فأحرم من شاء من األبطح كما أحرم خلق من أصحابه من ذي بقاع مكة و

  احلليفة ومل يدخلوا املسجد 
ولو قدم املتمتع االحرام جاز قال الفضل سألت أبا عبد اهللا عن متمتع أهل باحلج حني رأى هالل ذي احلجة فقال 

  لتروية كان ابن عمر يفعل ذلك مث أخر ذلك إىل يوم ا

وقال يف رواية امليموين الوجه أن يهل املتمتع باحلج يف اليوم الذي أهل فيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فإن أهل قبله فجائز 

وأما من كان مقيما مبكة من أهلها وغريهم ممن اعتمر قبل أشهر احلج أو مل يعتمر ففيهم روايتان إحدامها هم 
احلج يوم التروية قال يف رواية أيب طالب يف املكى إذا كان يوم التروية صلى الفجر وطاف وغريهم سواء حيرمون ب

  بالبيت فإذا توجه إىل مىن أحرم باحلج لقول جابر فلما توجهنا أهللنا باحلج 
ا توجه من والرواية الثانية يهل إذا رأى اهلالل قال يف رواية أيب داود إذا دخل مكة متمتعا يهل باحلج يوم التروية إذ

  املسجد إىل مىن قيل له فاملكى يهل إذا رأى اهلالل قال كذا روى عن عمر 
قال القاضي فقد نص على أن املتمتع يهل يوم التروية فاملكى يهل قبل ذلك وقال يف موضع اخر قول أمحد يف املكى 

  يهل إذا رأى اهلالل حكى يف ذلك قول عمر واحلكم فيه كاحلكم يف غري 
  بنا فيما إذا سئل أمحد عن مسألة فقال فيها قال فالن واختلف أصحا



كذا وأشار إىل بعض الفقهاء فقال ابن حامد يكون ذلك مذهبا ألنه قد استدعى منه اجلواب فلوال أن ذلك مذهبه 
  مل يكن قد أجاب 

  وذهب غريه إىل أنه ال يكون مذهبا له جلواز أن يكون قد أخرب مبذهب الغري ليقلده السائل 
إن أخرب بقول صحايب فهو عندهم مذهب بناء على أن قول الصحايب حجة كما لو أخرب بآية أو حديث ومل فأما 

  يتأوله ومل يضعفه فإنه يكون مذهبا له بال خالف 
وذلك ملا روى القاسم بن حممد قال قال عمر يا أهل مكة ما ىل أرى الناس يقدمون شعثا غربا وأنتم يفوح من 

  أيتم هالل ذي احلجة فأهلوا رواه سعيد أحدكم ريح املسك إذا ر
  وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر من أراد األضحية إذا دخل العشر أن ال يأخذ 

من شعره وال ظفره فالذي يريد احلج أعظم من ذلك فيستحب له أن حيرم من أول العشر وإن مل حيرم فقد روى 
  هللا جتردوا يف احلج وإن مل حترموا عبد اهللا بن السائب املخزومي قال قال عمر رمحه ا

والرواية األوىل اختيار القاضي وغريه ألنه ثبت أنه ال يستحب تقدمي االحرام على امليقات املكاىن فكذلك على 
  امليقات الزماين 

يوم وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا حج حجة الوداع مل ينقل أنه أمر أهل مكة باإلحرام من أول العشر وال قبل 
  التروية 

وألن السنة للمحرم أن حيرم عند إرادة السفر بدليل ان النيب صلى اهللا عليه و سلم بات بذي احلليفة ومل حيرم حىت 
أراد الرحيل فأما أن حيرم ويقيم مكانه أو يقيم مبصر من األمصار وهبذا احتج ابن عمر رضي اهللا عنه عن عطاء قال 

سجد فقيل له قد رئى هالل ذي احلجة فخلع قميصه مث أحرم مث رأيته يف العام رأيت ابن عمر رمحه اهللا وهو يف امل
املقبل وهو يف البيت فقيل له قد رئى هالل ذي احلجة فخلع قميصه مث أحرم فلما كان العام الثالث قيل له قد رئى 

حىت كان يوم التروية هالل ذي احلجة فقال وما أنا اال كرجل من أصحايب وما أراين أفعل إال كما فعلوا فأمسك 
فأتى البطحاء فلما استوت به راحلته أحرم وعن جماهد حنو ذلك قال يعين فسألته عن ذلك فقال إين كنت امرءا من 

  أهل املدينة فأحببت أن أهل 

 باهالهلم مث ذهبت انظر فإذا أنا أدخل على أهلي وأنا حمرم وأخرج وأنا حمرم فإذا ذلك ال يصلح ألن احملرم إذا أحرم
  خرج لوجهه قلت فأي ذلك ترى قال يوم التروية روامها سعيد 

  الفصل الثالث

أهنم يبيتون مبىن حىت تطلع الشمس على ثبري وهو اجلبل املشرف على مىن فال يشرعوا يف الرحيل قبل طلوع 
  الشمس فأما شد األمحال ووضعها على احلمولة فليس من السري 

  الفصل الرابع



عرفات وال يقفون عند املشعر احلرام كما كانت اجلاهلية تفعل فينزلون قبل الزوال بنمرة  أهنم يسريون من مىن إىل
  ومن أصحابنا من قال ينزلون بعرفة 

  قال أبو عبد اهللا يف رواية املروذي مث يغدوا يعين بعد املبيت 

يف سفري وتقضي مبىن إىل عرفات ويقول اللهم إليك توجهت وعليك اعتمدت ووجهك أردت أسألك أن تبارك يل 
  حاجيت وتغفر يل ذنويب اللهم إين لك أرجوا وإياك أدعوا وإليك أرغب فإصلح يل شأين كله من اآلخرة والدنيا 

قال جابر بن عبد اهللا فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن فأهلوا باحلج وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
والفجر مث مكث قليال حىت طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب  فصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء

بنمرة فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام كما كانت قريش 
هبا تصنع يف اجلاهلية فأجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل 

حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمى موضوع ودماء 

ارث كان مسترضعا يف بين سعد فقلته هذيل وربا اجلاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احل
اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم 

أخذمتوهن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهن أن ال يؤطني فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن 
  ضربا غري مربح ولكم عليهن  ذلك فاضربوهن

رزقهن وكسوهتن باملعروف قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهللا وأنتم تسألون عين فما 
أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكتها إىل الناس 

رات مث أذن مث أقام الصالة فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا اللهم أشهد اللهم أشهد ثالث م
  مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى املوقف رواه مسلم وغريه 

وعن ابن عمر قال غدا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مىن حني صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حىت أتى عرفة 
هى منزل اإلمام الذي ينزل فيه بعرفه حىت إذا كان عند صالة الظهر راح رسول اهللا صلى اهللا عليه و فنزل بنمرة و

  سلم مهجرا فجمع بني الظهر والعصر مث خطب الناس مث راح فوقف على املوقف من عرفة رواه أمحد وأبو داود 
 عليه و سلم ينزل يوم عرفة قال وقد روى األزرقي عن ابن جريج قال سألت عطاء أين كان رسول اهللا صلى اهللا

بنمرة منزل اخللفاء أىل الصخرة الساقطة بأصل اجلبل عن ميينك وأنت ذاهب إىل عرفات يلقى عليها ثوب يستظل 
  به صلى اهللا عليه و سلم 

قال األزرقي منرة هو اجلبل الذي عليه أنصاب احلرم على ميينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد املوقف وحتت 
منرة غار أربع أذرع يف مخس أذرع وذكروا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كانه ينزله يوم عرفة حىت يروح إىل جبل 

  املوقف وهو منزل األئمة اليوم والغار داخل يف جدار دار األمارة يف بيت يف الدار 
و سلم نزل يوم عرفة عند وروى أبو داود يف مراسيله عن ابن جريج ثنا أبان بن سلمان أن النيب صلى اهللا عليه 

  الصخرة املقابلة منازل االمراء يوم عرفة اليت باألرض يف أسفل اجلبل وستر اليها بثوب عليه 



وأما سلوكه من مىن إىل عرفة فقال القاضي يف األحكام السلطانية يستحب لالمام يف احلج أن خيرج يف اليوم الثامن 
  من مكة فينزل خبيف بىن 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويبيت هبا ويسري هبم من غده وهو اليوم التاسع مع طلوع  كنانة حيث نزل رسول
الشمس إىل عرفة على طريق ضب ويعود على طريق املأزمني اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليكون 

ول الشمس مث سار منه عائدا يف غري الطريق اليت صدر منها فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن منرة وأقام به حىت تز
  إىل مسجد ابراهيم عليه السالم بوادي عرفة 

وقال األزرقي ضب طريق خمتصرة من املزدلفة إىل عرفة وهي يف أصل املأزمني عن ميينك وأنت ذاهب إىل عرفة وقد 
  ذكروا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سلكها حني عدل من مىن إىل عرفة قال ذلك بعض املكيني 

  ناده عن ابن جريج قال سلك عطاء طريق ضب قال هي طريق موسى بن عمران وروي باس
  ويف رواية فقيل له يف ذلك فقال ال بأس إمنا هي طريق 

  والسنة أن ينزل الناس بنمرة وهي من احلل وليست من أرض عرفات وهبا يكون سوقهم 
  منا تدخل وقت الوقوف وأما أرض عرفات فليست السنة أن ينزل هبا وال يباع فيها وال يشتري وا

  مسألة فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر جيمع بينهما 
قال أبو عبد اهللا يف رواية املروذي فإذا أتيت فقل اللهم هذه عرفة عرف بيننا وبني نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم 

ت بينهما مث صرت إىل عرفات فوقفت واغتسل إن أمكنك وصل مع اإلمام الظهر والعصر فإن مل تدرك اإلمام مجع
على قرب من اإلمام يف أصل اجلبل إن استطعت وعرفات كلها موقف وارفع عن بطن عرنة وقل اهللا أكرب اهللا أكرب 
وهللا احلمد ال اله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على 

  عاء كثريا كل شيء قدير وذكر د
ومجلة ذلك أنه إذا زالت الشمس فإن اإلمام والناس يقصدون مصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بطن وادى 

عرنة حيث خطب بالناس وصلى هبم فيخطب اإلمام بالناس ويصلى هبم الصالتني جيمع بينهما مث يسريون إىل املوقف 
  بعرفة 

فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس مث أذن مث أقام فصلى  قال جابر حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى
الظهر مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى املوقف رواه 

  مسلم ويف حديث ابن عمر حنوه وقد تقدم 

احلج فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حني  وعن سامل قال كتب عبد امللك إىل احلجاج أن ال خيالف ابن عمر يف
  زالت الشمس 

فصاح عند سرادق احلجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما بالك يا أبا عبد الرمحن فقال الرواح إن كنت 
تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنظرىن حىت أفيض على رأسي مث أخرج فنزل حىت خرج احلجاج فسار 

أيب فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر اخلطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إىل عبد اهللا فلما رأى ذلك عبد بيين وبني 
  اهللا قال 



  صدق رواه البخاري والنسائي 
وعن ابن عمر قال ملا قتل احلجاج ابن الزبري أرسل إىل ابن عمر أيت الساعة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ذا كان ذلك رحنا فلما أراد ابن عمر أن يروح قال قالوا مل تزغ الشمس قال أزاغت قالوا يروح يف هذا اليوم قال إ
  مل تزغ قال فلما قالوا قد زاغت ارحتل رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة 

فعلى هذا يسريون إىل بطن الوادي فينزلون فيسمعون اخلطبة ويصلون مث يركبون إىل املوقف وأما األمحال فعلى 
  حاهلا 

  مل يكن يف هذا املصلى على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وخلفائه مسجد و
  قال مالك بن أنس رضي اهللا عنه مل يكن بعرفة مسجد منذ كانت 

  وإمنا أحدث مسجدها بعد بين هاشم بعشر سنني وكان اإلمام خيطب منها موضع خيطب اليوم ويصلى بالناس فيه 
 هذا املسجد ألف ذراع وستمائة ذراع ومخسة أذرع وأنه من الغار الذي وقد ذكر األزرقي أن من حد احلرم إىل

  بعرنة وهو منزل النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل هذا املسجد ألفا ذراع وأحد عشر ذراعا 
ويسمون هذا املسجد مسجد إبراهيم ورمبا قال وهذا املسجد ببطن عرنة وليس هو من عرفات فتكون اخلطبة 

  ببطن عرنة  والصالة يوم عرفة
وقد أعرض مجهور الناس يف زماننا عن أكثر هذه السنن فيوافون عرفة من أول النهار ورمبا دخلها كثري منهم ليال 

  وبات هبا وأوقد النريان هبا وهذا بدعة 

الذي وخالفا للسنة ويتركون أتيان منرة والنزول هبا فإهنا عن ميني الذي يأيت عرفة من طريق املأزمني مياىن املسجد 
  هناك كما تقدم حتديدها ومن قصد عرفات من طريق ضب كانت على طريقه 

وال جيمعون الصالتني ببطن عرنة باملسجد هناك وال يعجلون الوقوف الذي هو الركوب وشد األمحال بل خيلطون 
سواق بني موضع النزول أول النهار مبوضع الصالة واخلطبة مبوضع الوقوف ويتخذون املوقف سوقا وإمنا كانت األ

  احلرم واملوقف فإذا مل يفعل اإلمام فمن أمكنه 

  فصل

والسنة أن خيطب هبم اإلمام ببطن عرنة موضع املسجد قبل الوقوف خيطب مث يصلى وهذه اخلطبة سنة جممع عليها 
ا تقدم قال أمحد خطبة يوم عرفة مل خيتلف الناس فيها وقد رواها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم جابر وابن عمر كم

وابن عباس وجابر بن مسرة ونبيط بن شريط والعداء بن خالد وغريهم سلمة بن نبيط عن أبيه وكان قد حج مع 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رأيته خيطب يوم عرفة على بعريه رواه اخلمسة إال الترمذي 

طب الناس يوم عرفة على بعري قائما يف وعن العداء بن خالد بن هوذة قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خي
  الركابني رواه أمحد وأبو داود 

قال أصحابنا إذا زالت الشمس خطبهم خطبة يعلمهم فيها املناسك من موضع الوقوف ووقت الدفع من عرفات 
 لرمى وموضع صالة املغرب والعشاء مبزدلفة واملبيت والغدو إىل مىن للرمى والنحر والطواف والتحلل واملبيت مبىن



اجلمار زاد أبو اخلطاب وقت الوقوف وال حاجة إليه فإنه قد دخل ملا روى حيىي بن حصني قال مسعت جدى يقول 
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خيطب بعرفات يقول غفر اهللا للمحلقني ثالث مرات قالوا واملقصرين فقال واملقصرين يف الرابعة رواه أمحد 
ن خمرمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب يوم عرفة فقال يوم احلج األكرب إن من وعن حممد بن قيس ب

كان قبلكم من أهل األوثان واجلاهلية يفيضون إذا الشمس على اجلبال كأهنا عمائم الرجال ويدفعون من مجع إذا 
  و داود يف املراسيل أشرقت على اجلبال كأهنا عمائم الرجال فخالف هدينا هدى الشرك واألوثان رواه أب
  ويف حديث علي وغريه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقف بعرفة قال وقفت ها هنا 

  وعرفة كلها موقف 
وعن ابن عمر أن عمر خطب الناس بعرفة فعلمهم أمر احلج رواه مالك فقد تبني أن هذه اخلطبة ذكر فيها أمر 

يه و سلم يف خطبته جوامع من أمور الدين والشريعة كما ذكر الوقوف بعرفة ومزدلفة واحللق وقد ذكر صلى اهللا عل
  جابر ابن عبد اهللا 

وعن جابر بن مسرة يف حديثه يف اثىن عشر خليفة أنه مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفات وهو خيطب رواه 
  أمحد 

  وعن ابن عباس 
  واالذان ! ناس الظهر والعصر فتكون اخلطبة بني قال أصحابنا وخيطب عقب الزوال مث يأمر باإلذان وينزل فيصلى بال

قال أمحد الصالة قبل اخلطبة هكذا يصنع الناس ال يشرع يف االذان حىت يقضى اخلطبة ألن حديث جابر الذي يف 
  الصحيح قال فأتى بطن الوادي وذكر خطبته فخطب الناس مث أذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام 

  فصلى العصر رواه مسلم وغريه 
  مسألة ويستقبل القبلة 

  وذلك ملا تقدم عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استقبل القبلة 
  مسألة ويكون راكبا 

ومجلة ذلك أن الوقوف بعرفة عبارة عن الكون هبا سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا لكن اختلف 
يكون راكبا كما ذكره الشيخ وهذا هو قول األثرم  أصحابنا يف أفضل األحوال للوقوف فقال بعضهم األفضل أن

  وهو منصوص وكذلك ذكر القاضي قال ابن القاسم قلت 

ألمحد روي عن مالك أنه كان يقول الوقوف بعرفة على ظهور الدواب سنة والوقوف على األقدام رخصة فكيف 
  تقول يف هذا قال قد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه وقف وهو راكب 

وظاهره أنه وافق مالكا واحتج له ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقف راكبا وال يفعل إال األفضل وقد قال خذوا 
  عين مناسككم وكذلك 

وقال بعضهم الراجل أفضل قال القاضي وقد نص أمحد على أن رمى اجلمار ماشيا أفضل كذلك جييء عنه يف 
  الوقوف 

ه عن الوقوف بعرفة راكبا فرخص يف ذلك وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال حممد بن احلسن بن هارون سألت



وقف على راحلته وظاهره أنه رخصة وهذا اختيار ابن عقيل قال ألن مجيع العبادات واملناسك على ذلك يعين من 
  يروه الطواف والسعي والوقوف مبزدلفة ومبىن وإمنا وقف النيب صلى اهللا عليه و سلم راكبا لريى الناس و

  فعلى هذا يقف اإلمام راكبا وكذلك قال القاضي يف األحكام السلطانية وقوفه على راحلته ليقتدى به الناس أوىل 

  ألن يف ذلك ختفيفا عن املركوب وتواضعا هللا بالنزول إىل األرض 
  فعلى هذا إذا أعىي من القيام فهل يكون قعوده أفضل 

  د أيهما أفضل أن يقف راكبا أو راجال فتوقف وقيل مها سواء وقد نقل ابن منصور عن أمح
  ومن رجح األول قال الوقوف يطول زمانه والواقف على رجليه يعىي ويكل وذلك يضجره عن الدعاء واإلبتهال 

مسألة ويكثر من قول ال إله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قدير 
  والرغبة اىل اهللا عز و جل اىل غروب الشمس وجيتهد يف الدعاء 

ومجلة ذلك أن هذا املوقف مشهد عظيم ويوم كرمي ليس يف الدنيا مشهد أعظم منه روت عائشة أن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو يباهى هبم املالئكة 

  ما أراد هؤالء رواه مسلم والنسائي وابن ماجة ولفظه عبدا أو أمة  ويقول

وروى ابن أيب الدنيا من حديث أيب نعيم عن مسروق موىل طلحة بن عبد اهللا الباهلي عن أيب الزبري عن جابر قال 
بكم املالئكة فيقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان ينزل اهللا سبحانه وتعاىل إىل السماء الدنيا فيباهى 

انظروا إىل عبادي أتوين شعثا غربا من كل فج عميق أشهدكم أين قد غفرت هلم فتقول املالئكة فيهم فالن بن فالن 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم فما من يوم أكثر عتقا من يوم عرفة 

ما روى الشيطان يوما هو أصغر وال وعن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفة وما 

ذاك إال ملا يرى من تنزل الرمحة وجتاوز اهللا عن الذنوب العظام إال ما أرى يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر قال أما إنه 
  قد رأى جربيل وهو يزع املالئكة رواه مالك وابن أيب الدنيا وهو مرسل 

مثل هذا اليوم وهذا املكان أنزل اهللا سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم فروى طارق بن شهاب عن عمر بن  ويف
اخلطاب أن رجال من اليهود قال له يا أمري املؤمنني اية يف كتابكم تقرءوهنا لو علينا أنزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا 

ميت ورضيت لكم االسالم دينا فقال عمر قد عرفنا قال أي اية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نع
ذلك اليوم وذلك املكان الذي نزلت فيه على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو قائم بعرفة يوم اجلمعة رواه اجلماعة 

  إال أبا داود وابن ماجة 
ا قد استحبوا املأثور وأما توقيت الدعاء فيه فليس فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم شيء مؤقت إال أن أصحابن

  عنه يف اجلملة وهو ما روى عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم عرفة ال اله إال اهللا وحده ال شريك له له 
  امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قدير رواه أمحد وهذا لفظه 

نيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من ورواه الترمذي ولفظه أن ال
قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير قال الترمذي حديث غريب من 



  هذا الوجه 
األنبياء قبلي عشية عرفة ال إله إال اهللا وعن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل ما قلت أنا و

  وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير رواه الطرباين يف مناسكه من رواية قيس بن الربيع 

وعن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما 
  لنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك رواه مالك قلت أنا وا

واستحبوا أيضا ما روى عن علي بن أيب طالب قال أكثر ما دعى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشية عرفة يف 
ولك تراثى اللهم املوقف اللهم لك احلمد كالذي نقول وخري مما نقول اللهم لك صاليت وحمياى وممايت وإليك مأىب 

إين أعوذ بك من عذاب القرب ووسوسة الصدر وشتات األمر اللهم إين أعوذ بك من شر ما جترى به الريح رواه 
  الترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوى 

م انك تسمع وقد روى عن ابن عباس قال كان مما دعا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع الله
كالمي وترى مكاين وتعلم سري وعالنييت ال خيفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقري املستغيث املستجري 

الوجل املشفق املقر املعترف بذنوبه أسألك مسألة املسكني وابتهل إليك ابتهال املذنب وأدعوك دعاء اخلائف الضرير 
رغم أنفه لك اللهم ال جتعلين بدعائك شقيا وكن ىب رؤفا من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده و

  رحيما يا خري املسؤلني ويا خري املعطني رواه الطرباين يف معجمه 

  وقد تقدم عن ابن عمر أنه كان يدعو بعرفات مبثل دعائه على الصفا وقد تقدم 
 وحده ال شريك له له امللك وله وعن عبد اهللا بن احلارث أن ابن عمر كان يرفع صوته عشية عرفة ال إله إال اهللا

احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم اهدنا باهلدى وزينا بالتقى واغفر لنا يف االخرة واألوىل مث خيفض صوته مث 
يقول اللهم إين أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا اللهم انك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك 

تكذب عهدك اللهم ما أحببت من خري فحببه الينا ويسره لنا وما كرهت من باإلجابة وإنك ال ختلف وعدك وال 
  شر فكرهه إلينا وجنبناه وال تنزع منا االسالم بعد إذ أعطيتنا رواه الطرباين يف املناسك باسناد جيد 
  ويرفع يديه  وقال أبو عبد اهللا يف رواية أيب احلارث يصلي مع اإلمام الظهر والعصر بعرفة مث ميضي إىل مر مث يدعو

وكان ابن عمر يقول اهللا أكرب اهللا أكرب احلمد هللا كثريا اللهم اهدين باهلدي واغفر يل يف االخرة واألوىل مث يردد 
ذلك كقدر ما يقرأ فاحتة الكتاب وذكره باسناد وروى ذلك أيضا هبذا اإلسناد يف رواية عبد اهللا ثنا امساعيل بن 

   جملز قال كان ابن عمر ابراهيم ثنا سليمان التميمي عن أيب

يقول اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب وهللا احلمد ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله 
احلمد اللهم إهدين باهلدي وقىن بالتقوى واغفر يل يف االخرة واألوىل مث يرد يديه فيسكت كقدر ما كان إنسان قارئا 

  ب مث يعود فريفع يديه ويقول مثل ذلك فلم يزل يفعل ذلك حىت أفاض بفاحتة الكتا
قال أمحد يف رواية عبد اهللا يقف ويدعو ويرفع يديه ملا روى أسامه ابن زيد قال كنت رديف النيب صلى اهللا عليه و 

ه األخرى سلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول اخلطام بإحدى يديه وهو رافع يد
  رواه أمحد والنسائي 



وعن سليمان بن موسى قال مل حيفظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه رفع يديه الرفع كله إال يف ثالث 
  مواطن اإلستسقاء واإلستغفار وعشية عرفة مث كان بعد رفع دون رفع رواه أبو داود يف مراسيله 

  وعن أيب سعيد 
  مزدلفة على طريق املأزمني وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ذاكرا هللا عز و جل  مسألة مث يدفع مع اإلمام إىل

ومجلة ذلك أنه ال جيوز اخلروج من عرفة حىت تغرب الشمس وال يدفع حىت يدفع اإلمام ويسري وعليه السكينة 
  والوقار 

يدفع اإلمام وأنت يف خالل ذلك تلىب قال أبو عبد اهللا يف رواية املروذي فإذا دفع اإلمام دفعت معه وال تفض حىت 
فإذا أفضت من عرفات فهلل وكرب ولب وقل اللهم إليك أفضت وإليك رغبت ومنك رهبت فاقبل نسكي وأعظم 

  أجري وتقبل توبيت وارحم تضرعي واستجب دعائي وأعطين سؤيل 
غربت الشمس وذهبت الصفرة  قال جابر بن عبد اهللا يف حديثه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يزل واقفا حىت

قليال حىت غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد شنق للقصوى الزمام حىت 
إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبال من اجلبال أرخى هلا قليال 

  مسلم حىت يصعد حىت أتى املزدلفة رواه 

وعن ابن عباس أنه دفع مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فسمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا لإلبل فأشار 
  بسوطه إليهم أيها الناس عليكم السكينة فإن الرب ليس باإليضاع رواه البخاري 

فما زال يسري على وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه قال أسامة 
  هينته حىت أتى مجعا رواه مسلم 

وعن عروة بن الزبري أنه قال سئل أنس وأنا جالس كيف كان يسري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة 
  الوداع حني أفاض من عرفات قال يسري العنق 

  فإذا وجد فجوة نص متفق عليه 
  وأما التلبية فلما تقدم يف حديث الفضل بن عباس 

  وإمنا استحب له سلوك املأزمني 
  وإن سلك الطريق األخرى جاز 

  قال أبو طالب سألت أمحد عن قول عطاء ال بأس بطريق ضب قال طريق خمتصر من عرفات إىل مىن 
  مسألة فإذا وصل إىل مزدلفة صلى املغرب والعشاء قبل حط الرحال جيمع بينهما 

هيت إىل مزدلفة وهي مجع فامجع بني املغرب والعشاء كل صالة بإقامة وال قال أبو عبد اهللا يف رواية املروذي فإذا انت
بأس أن صليتهما مع اإلمام فهو أفضل وقل اللهم هذه مجع فأسألك أن توفقين فيها جلوامع اخلري كله فإنه ال يقدر 

ليه و سلم عين على ذلك إال أنت رب املشعر احلرام ورب احلرمات العظام أسألك أن تبلغ روح حممد صلى اهللا ع
  السالم وتصلح يل نييت وتشرح يل صدري وتطهر يل قليب وتصلحين صالح الدنيا واالخرة 

واجلمع بني الصالتني مبزدلفة من السنة املتواترة اليت توارثتها األمة قال جابر بن عبد اهللا يف حديثه عن النيب صلى 
اء قبل حط الرحال بأذان واحد واقامتني ومل يسبح بينهما اهللا عليه و سلم حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعش



  شيئا مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت طلع الفجر فصلى الفجر حني تبني له الصبح رواه مسلم 
  وعن أيب أيوب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع يف حجة الوداع املغرب والعشاء مبزدلفة متفق عليه 

مة بن زيد قال ردفت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم من عرفات فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن أسا
الشعب األيسر الذي دون املزدلفة أناخ قال مث جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوء خفيفا فقلت الصالة يا 

  رسول اهللا قال 

حىت أتى املزدلفة فصلى مث أردف الفضل رسول اهللا صلى الصالة أمامك فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا عليه و سلم غداة مجع قال كريب فأخربين عبد اهللا ابن عباس عن الفضل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل 
 يزل يلىب حىت رمى مجرة العقبة متفق عليه ويف رواية دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عرفة فنزل الشعب
بال مث توضأ ومل يسبغ الوضوء فقلت له الصالة قال الصالة أمامك فجاء املزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء مث أقيمت 

  الصالة فصلى املغرب مث أناخ كل انسان بعريه يف منزله مث أقيمت الصالة فصلى ومل يصل بينهما متفق عليه 
منصوصا قال عبد اهللا بن مسعود إن رسول اهللا وهذا اجلمع مسنون لكل حاج من املكيني وغريهم وقد جاء ذلك 

  صلى اهللا عليه و سلم قال إن الصالتني حولتا عن وقتهما يف هذا املكان املغرب فال يقدم الناس مجعا حىت يعتموا 

  وصالة الفجر هذه الساعة رواه البخاري 
ؤثر يف تقدمي الفجر وإمنا ذاك ألجل وهذا حكم عام وتعليل عام وبيان أن العلة ليست جمرد السفر كما مل يكن هو امل

  الدفع من عرفات فأما على قول فإن صلى املغرب قبل أن يصل إىل املزدلفة أجزأه 
قال أبو احلارث قلت ألمحد فإن صلى املغرب بعرفة أو يف الطريق قال إن وصل إىل مجع أرجو أن جيزءه والسنة أن 

  يصلى املغرب جبمع 
  م صلى املغرب جبمع ألن النيب صلى اهللا عليه و سل

  مسألة مث يبيت هبا 
  السنة يف حق احلاج مجيعا أن يبيتوا مبزدلفة إىل طلوع الفجر مث يقفوا هبا إىل قبيل طلوع الشمس 

  مسألة مث يصلى الفجر بغلس 
قال أبو عبد اهللا يف رواية أيب احلارث فإذا برق الفجر صلى مع اإلمام إن قدر مث وقف فدعا مث دفع قبل طلوع 

  الشمس حىت يأيت مين 
السنة التغليس بالفجر يف هذا املكان قبل مجيع األيام ليتسع وقت الوقوف باملشعر احلرام قال جابر بن عبد اهللا مث 

اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت طلع الفجر فصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة مث ركب 
  واه مسلم القصوى حىت أتى املشعر احلرام ر

وعن عبد الرمحن بن يزيد قال حج عبد اهللا فأتينا املزدلفة حني اآلذان بالعتم أو قريبا من ذلك فأمر رجال فأذن وأقام 
مث صلى املغرب وصلى بعدها ركعتني مث دعا بعشائه فتعشى مث أمر أرى فأذن وأقام قال ال أعلم الشك إال من زهري 

ر قال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يصلي هذه الساعة إال هذه مث صلى العشاء مرتني فلما طلع الفج
الصالة يف هذا املكان من هذا اليوم قال عبد اهللا مها صالتان حتوالن عن وقتهما صالة املغرب بعدما يأيت املزدلفة 

  والفجر حني يبزغ الفجر وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله 



ع عبد اهللا إىل مكة مث قدمنا مجعا فصلى الصالتني كل واحدة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ويف لفظ خرجت م
مث صلى الفجر حني طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول مل يطلع الفجر مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم إن الصالتني حولتا عن وقتهما يف هذا 

م الناس مجعا حىت يعتموا وصالة الفجر هذه الساعة مث وقف حىت أسفر مث قال أن أمري املؤمنني املكان املغرب فال يقد
أفاض االن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي اهللا عنه فلم يزل يلىب حىت رمى مجرة 

و سلم صلى صالة لغري ميقاهتا إال العقبة يوم النحر رواه البخاري ويف رواية ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  صالتني صالة املغرب والعشاء جبمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاهتا متفق عليه 

مسألة ويأيت املشعر احلرام فيقف عنده ويدعو ويكون من دعائه اللهم كما وقفنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما 
لك احلق فإذا أفضتم من عرفت االيتني إىل أن يسفر مث يدفع قبل هديتنا وأغفر لنا وارمحنا كما وعدتنا بقولك وقو

  طلوع الشمس 
قال أبو عبد اهللا يف رواية املروذي فإذا برق الفجر فصل الفجر مع اإلمام إن قدرت مث قف مع اإلمام يف املشعر 

  احلرام وتقول اللهم أنت خري مطلوب منه إىل اخره 
للمزدلفة كلها وهو املراد ألن عرفة هي املشعر احلالل ومسى مجعا ألن إعلم أن املشعر احلرام يف األصل اسم 

  الصالتني جتمع هبا كأن 

  األصل موضع مجع أو ذات مجع مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه 
ا أن وروى سعيد بن أيب عروبة يف مناسكه عن قتادة يف قوله فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام قال هي ليلة مجع ذكر لن

  ابن عباس كان يقول ما بني اجلبلني مشعر 
وعن عمرو بن ميمون قال سألت عبد اهللا بن عمرو بن العاص وحنن بعرفة عن املشعر احلرام قال إن اتبعتين أخربتك 
فدفعت معه حىت إذا وضعت الركاب أيديها يف احلرم قال هذا املشعر احلرام قلت إىل أين قال إىل أن خترج منه رواه 

  رقي وغريه باسناد صحيح األز
ويبني ذلك أن اهللا أمر بذكره عند املشعر احلرام فال بد من أن يشرع امتثال هذا األمر وامنا شرع من الذكر صالة 
املغرب والعشاء والفجر والوقوف للدعاء غداة النحر وهذا الذكر كله جيوز يف مزدلفة كلها لقول النيب صلى اهللا 

  دلفة كلها موقف فعلم أهنا مجيعا تدخل يف مسمى املشعر احلرام عليه و سلم هذا املوقف ومز

مث إنه خص هبذا االسم قزح ألنه أخص تلك البقعة بالوقوف عنده والذكر وغلب هذا االستعمال يف عرف الناس 
و سلم  حىت إهنم ال يكادون يعنون هبذا االسم إال نفس قزح وإياه عىن جابر بقوله يف حديثه عن النيب صلى اهللا عليه

مث ركب القصوى حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعا اهللا وكربه وهلله ووحده فلم يزل واقفا حىت أسفر 
  جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس رواه مسلم 

  وكثريا ما جييء يف احلديث املشعر احلرام يعين به نفس قزح 
  ونسبة هذا اجلبل إىل مزدلفة كنسبة جبل الرمحة إىل عرفة  وأما يف عرف الفقهاء فهو غالب عليه

إذا تبني هذا فإن السنة أن يقف الناس غداة مجع باملزدلفة يذكرون اهللا سبحانه ويدعونه كما صنعوا بعرفات إىل 
قبيل طلوع الشمس وهو موقف عظيم ومشهد كرمي وهو متام للوقوف بعرفة وبه جتاب املسائل اليت توقفت بعرفة 



الطواف بني الصفا واملروة مع الطواف بالبيت وأوكد قال تعاىل فإذا أفضتم من عرفت فاذكروا اهللا عند املشعر ك
  احلرام ووقف النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه بالناس 

وقد روى عباس بن مرداس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا ألمته عشية عرفة باملغفرة فأجيب قد غفرت 
خال املظامل فإين اخذ للمظلوم منه قال أي رىب إن شئت أعطيت املظلوم من اجلنة وغفرت للظامل فلم جيب هلم ما 

عشية عرفة فلما أصبح باملزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إىل ما سأل قال فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو 
حك فيها فما الذي أضحكك أضحك اهللا تبسم فقال أبو بكر وعمر بأيب أنت وأمي إن هذه الساعة ما كنت تض

سنك قال إن عدو اهللا ابليس ملا علم أن اهللا قد استجاب دعائي وغفر ألميت أخذ التراب فجعل حيثو على رأسه 
ويدعو بالويل والثبور فأضحكين ما رأيت من جزعه رواه أبو داود وابن ماجه وعبد اهللا بن أمحد يف مسند أبيه وابن 

  أيب الدنيا 
  عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان عشية عرفة باهى  وعن ابن

اهللا باحلاج فيقول ملالئكته انظروا إىل عبادي شعثا غربا قد أتوين من كل فج عميق يرجون رمحيت ومغفريت أشهدكم 
ته أشهدكم أين قد أين قد غفرت هلم إال ما كان من تبعات بعضهم بعضا فإذا كان غداة املزدلفة قال اهللا ملالئك

  غفرت هلم تبعات بعضهم بعضا وضمنت ألهلها النوافل رواه ابن أيب داود من حديث ابن أيب رواد عن نافع عنه 
وعن بالل بن رباح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له غداة مجع يا بالل اسكت لنا أو أنصت الناس مث قال إن 

  يئكم حملسنكم وأعطى حمسنكم ما سأل ادفعوا باسم اهللا رواه ابن ماجة اهللا تطاول عليكم يف مجعكم هذا فوهب مس
  فصل 

وال يفيض اإلمام من مجع حىت يسفر النهار فيفيض قبل طلوع الشمس قال جابر يف حديثه الطويل فلم يزل واقفا 
  حىت أسفر جدا مث دفع قبل أن تطلع الشمس 

من مجع حىت تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبري قال  وعن عمر بن اخلطاب قال كان أهل اجلاهلية ال يفيضون
  فخالفهم النيب صلى اهللا عليه و سلم فأفاض قبل طلوع الشمس رواه اجلماعة إال مسلما وقال يف رواية أمحد وابن 

  ماجة كما يغري 
ض وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقف جبمع فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفا

  رواه أمحد 
وقد تقدم يف حديث عبد اهللا بن مسعود أنه وقف حىت أسفر مث قال إن أمري املؤمنني أفاض االن أصاب السنة رواه 

  البخاري 
وال ينبغي ألحد أن يدع الوقوف غداة مجع ويتعجل بليل إال لعذر قال حنبل قال عمى من مل يقف غداة املزدلفة 

عليه و سلم قدم الضعفة وال ينبغي له أن يفعل إال أن يكون معه ضعفة أو غلبة ليس عليه شيء ألن النيب صلى اهللا 
  وعليه أن يبيت ليلة املزدلفة فإن مل يبت فعليه دم 

واملعذور يذكر اهللا عند املشعر احلرام بليل وذلك ملا روى سامل أن عبد اهللا بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون 
يل فيذكرون اهللا ما بدا هلم مث يدفعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع فمنهم من عند املشعر احلرام باملزدلفة بل



يقدم مىن لصالة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا اجلمرة وكان ابن عمر يقول أرخص يف أولئك 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متفق عليه ولفظه ملسلم 

  اهللا عليه و سلم أرخص لضعفة الناس من املزدلفة بليل رواه أمحد  وعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى
وعن عبد اهللا موىل أمساء ابنة أيب بكر عن أمساء أهنا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة مث قالت 

مضينا حىت رمت يا بين غاب القمر قلت ال فصلت ساعة مث قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارحتلوا فارحتلنا ف
اجلمرة مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت يا هنتاه ما أرانا إال قد غلسنا قالت يا بين إن رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم أذن للظعن متفق عليه 
  وعن أم حبيبة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث هبا من مجع بليل رواه أمحد ومسلم والنسائي 

  أنا ممن قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة املزدلفة يف ضعفة أهله رواه اجلماعة إال الترمذي  وعن ابن عباس قال
وعن الفضل بن عباس قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضعفة بين هاشم أن يتعجلوا من مجع بليل رواه 

  أمحد والنسائي 
الناس وأذن للظعن وأرخص يف أولئك يقتضي قصر األذن فهذا الترخيص دليل على أن غريهم ليسوا ملا أذن لضعفه 

عليهم وأن غريهم مل يؤذن له وكذلك تقدميه صلى اهللا عليه و سلم ضعفة أهله وابقاؤه سائر الناس معه دليل على 
  أن حكمهم خبالف ذلك 

ن واملرضى وحنوهم والضعفة من خياف من تأذية بزمحة الناس عند الوقوف واملسري ورمى اجلمرة وهم النساء والصبيا
  ومن يقوم هبؤالء 

  فصل

  واجلبل الذي يستحب الوقوف عنده باملزدلفة له ثالثة أمساء قزح واملشعر احلرام وامليقدة 
  مسألة مث يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ حمسرا أسرع قدر رميه حبجر حىت يأيت مىن 

ع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس قال جابر يف حديثه الطويل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فدف
وكان رجال حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرت ظعن جيرين فطفق الفضل 

ينظر اليهن فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إىل الشق االخر ينظر 
 عليه و سلم يده إىل الشق االخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق االخر ينظر فحول رسول اهللا صلى اهللا

حىت أتى بطن حمسر فحرك قليال مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى حىت أتى اجلمرة اليت عند 
  الشجرة فرماها بسبع حصيات رواه 

ة كما روى الفضل ابن عباس وكان رديف رسول اهللا ويستحب أن يدفع وعليه السكينة كما يف الدفع من عرف
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف عشية عرفة وغداة مجع للناس حني دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حىت 

دخل حمسرا وهو من مىن قال عليكم حبصى اخلذف الذي ترمى به اجلمرة وقال مل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   رمى مجرة العقبة ويف لفظ يشري بيده كما خيذف االنسان رواه مسلم سلم يلىب حىت



  وأما اإلسراع يف وادي حمسر فقد ذكره جابر وقال الفضل وهو كاف ناقته حىت دخل حمسرا 
  وعن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوضع يف وادي حمسر وأمرهم أن مبثل حصى اخلذف رواة اخلمسة و 

  عمر كان حيرك راحلته يف بطن حمسر قد رميه حبجر رواه مالك عنه وعن نافع أن ابن 
مسألة حىت يأيت مىن فيبدأ جبمرة العقبة فريميها بسبع حصيات كحصى اخلذف يكرب مع كل حصاة ويرفع يده يف 

  الرمى ويقطع التلبية مع ابتداء الرمى ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة وال يقف عندها 

أحدها أن أول شيء يصنعه إذا قدم مىن أن يؤم مجرة العقبة وهي اخر اجلمرات أقصاهن من  يف هذا الكالم فصول
  مىن وأدناهن إىل مكة وهي اجلمرة االخرة وقد تسمى اجلمرة القصوى باعتبار من يؤمها من مىن ورمبا مسيت 

نصار رسول اهللا صلى اهللا عليه و ومسيت مجرة العقبة ألهنا يف عقبة مأزم مىن وخلفها من ناحية الشام واد فيه بايع األ
  سلم بيعة العقبة وقد بين هناك مسجد فيبدأ برمي هذه اجلمرة قبل كل شيء كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قال أصحابنا رميها حتية مىن كما أن الطواف حتية البيت وكما أن املغرب حتية املزدلفة وكما أن ويستحب أن يسلك 
  إليها واجلمرة اسم 

  الفصل الثاين

  أن يرميها بسبع حصيات وهذا من العلم العام الذي توارثته األمة خلفا عن 

سلف قال جابر يف حديثه مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى حىت أتى اجلمرة اليت عند 
نصرف إىل املنحر الشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها حصى اخلذف رمى من بطن الوادي مث ا

  رواه مسلم وروى أنه رمى بسبع حصيات ابن مسعود والفضل بن عباس 

  الفصل الثالث

أنه يستحب أن يكون احلصى كحصى اخلذف كما رواه جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرا وفعال ويف 
ليكم حبصى اخلذف الذي حديث الفضل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حىت دخل حمسرا وهو من مىن قال ع

  يرمى به اجلمرة ويف لفظ يشري بيده كما خيذف االنسان رواه مسلم 

  الفصل الرابع

أن يكرب مع كل حصاة ويرفع يده يف الرمي قال جابر يف حديثه الطويل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فرماها بسبع 
  حصيات يكرب مع كل حصاة وكذلك يف حديث الفضل 

اية املروذي يكرب يف أثر كل حصاة يقول اهللا أكرب اللهم اجعله حجا مربورا وسعيا مشكورا وذنبا قال أمحد يف رو
  مغفورا وجتارة لن تبور 

  وقال حرب قلت ألمحد فيكرب قال نعم يكرب مع كل حصاة تكبرية قلت بعد الرمي أو قبل الرمي قال يرمي ويكرب 



  الفصل اخلامس

ملا روي الفضل بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يزل يلىب حىت رمى مجرة  أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي
  العقبة متفق عليه ويف رواية ألمحد والنسائي فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاه 

  الفصل السادس

ل عبد اهللا قلت أن السنة أن يرميها من بطن الوادي وهو الطريق مياين اجلمرة هذا هو املذهب املعروف املنصوص قا
  أليب من أين يرمى اجلمار قال من بطن الوادي 

وقال حرب سألت أمحد قلت فإن رمى اجلمرة من فوقها قال ال ولكن يرميها من بطن الوادي قلت ألمحد يكرب قال 
  يكرب مع كل حصاة تكبرية قلت بعد الرمي أو قبل الرمي قال يرمي ويكرب 

ى اجلمرة من بطن الوادي وال يرمى من فوق اجلمرة قال القاضي يعين ال وذكر القاضي عن حرب عن أمحد ال يرم
  يرميها عرضا من بطن الوادي 

وقال ابن عقيل إمنا مل يستبطن الوادي ألنه أمر أن يرمى إليه ال فيه فإذا رمى فيه سقط وقوفه على ما عاله وسقط 
  بعض ماحية بالرمى 

  رواية وهذا غلط على املذهب منشأه الغلط يف نقل ال
وقد ذكر القاضي يف موضع اخر املذهب كما حكيناه ولعل سببه أن النسخة اليت نقل منها رواية حرب كان فيها 

غلط فإين نقلت رواية حرب من أصل متقن قدمي من أصح األصول وكذلك ذكرها أبو بكر يف الشايف ملا روى 
م رمى مجرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة قدامة بن عبد اهللا الكالىب أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سل

  له صبها ال ضرب وال طرد وال إليك إليك رواه أمحد وابن ماجة والنسائي ومل يذكروا فيه من بطن الوادي 
وعن عبد الرمحن بن زيد أنه كان مع عبد اهللا بن مسعود فأتى مجرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من 

  وادي بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة قال فقلت يا أبا عبد الرمحن إن الناس يرموهنا من فوقها فقال بطن ال

  هذا والذي ال إله إال هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه 
ويف رواية للبخاري فاستبطن الوادي حىت إذا حاذى الشجرة اعترضها فرماها بسبع حصيات فكرب مع كل حصاة 

  قال من هاهنا والذي ال اله غريه قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة  مث
ويف رواية ألمحد أنه انتهى إىل مجرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكرب مع كل حصاة 

  وقل اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا مث قال ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة 
ويف حديث جابر أنه رمى من بطن الوادي وكذلك يف عدة أحاديث وال معدل عن السنة الصحيحة الصرحية أم 

  كيف جيوز أن ينسب إىل أمحد أنه قال ال ترمى من بطن الوادي وهو أعلم الناس بسنته واتبعهم هلا 

  الفصل السابع

  لوادي كما أنه يستقبل القبلة فيجعل اجلمرة عن ميينه ومىن وراءه ويستبطن ا



ذكر الشيخ وكذلك ذكر أبو اخلطاب و ملا روي عن عبد اهللا بن مسعود أنه ملا أتى مجرة العقبة استبطن واستقبل 
الكعبة وجعل اجلمرة على حاجبه األمين مث رماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث قال من ها هنا والذي ال إله 

  أمحد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريه رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة رواه 
وذكر القاضي يف اجملرد وابن عقيل أنه إذا رمى مجرة العقبة يكون مستدبر القبلة مستقبال ملىن فإنه إذا واىف هذه 
على  اجلمرة مر هبا مث رجع فتوجه إليها فإذا جاوزها مث عاد متوجها إليها كان مستقبال ملىن مستدبرا للقبلة وهذا بناء

  أنه ال يرميها من بطن الوادي وإمنا يرميها من ناحية املأزم 

  الفصل الثامن

  أنه ال يقف عندها 
  مسألة مث ينحر هديه 

  قال جابر يف حديثه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورمى من بطن الوادي 

 هدية مث أمر من كل بدنة ببضعة مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بدنة مث أعطى عليا فنحر ما غرب وأشركه يف
فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها وشربا من مرقها مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأفاض إىل 

  البيت رواه مسلم 
وعن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها مث أتى منزله مبىن وحنر مث قال 

  خذ وأشار إىل جانبه األمين مث األيسر مث جعل يعطيه الناس رواه مسلم وأبو داود  للحالق
  مسألة مث حيلق ويقصر 

وذلك ملا تقدم يف حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث أتى منزله مبىن وحنر مث قال للحالق خذ وأشار بيده 
  سلم إىل جانبه األمين مث األيسر مث جعل يعطيه الناس رواه م

ويف رواية له ملا رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمرة وحنر نسكه وحلق ناول احلالق شقه األمين فحلقه مث 
دعى أبا طلحة األنصاري فأعطاه اياه مث ناوله الشق األيسر فقال احلق فحلقه بأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بني 

  الناس 

   عليه و سلم ملا حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره ويف رواية للبخاري أن رسول اهللا صلى اهللا
وعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلق رأسه يف حجة الوداع متفق عليه زاد البخاري وزعموا أن 

  الذي حلق النيب صلى اهللا عليه و سلم معمر ابن عبد اهللا بن نضلة بن عوف 
   النساء مسألة مث قد حل له كل شيء إال

ال خيتلف املذهب أنه إذا رمى اجلمرة وحنر وحلق أو قصر فقد حل له اللباس والطيب والصيد وعقد النكاح وال 
حيل له النساء وهذا يسمى التحلل األول وذلك ملا روي عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إذا رميتم 

فقال رجل والطيب فقال ابن عباس أما أنا فرأيت رسول اهللا صلى اهللا اجلمرة فقد حل لكم كل شيء اال النساء 
عليه و سلم يضمخ رأسه باملسك أفطيب ذلك أم ال هكذا رواه أمحد واحتج به يف رواية ابنه عبد اهللا قال ابن عباس 



يث وكذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل شيء إال النساء وساق احلد
رواه أبو بكر يف الشايف من حديث أمحد وحممد بن امساعيل الترمذي عن وكيع ثنا سفيان عن سلمة عن احلسن 

العرين ورواه النسائي من حديث حيىي بن سعيد وابن ماجه من رواية ابن أيب شيبة والطنافسي عن وكيع ومن رواية 
  حممد بن خالد الباهلي عن 

الثتهم عن سفيان عن سلمة عن احلسن عن ابن عباس قال إذا رميتم اجلمرة فقد حل حيىي عن وكيع وابن مهدي ث
  لكم كل شيء إال النساء جعلوا أوله موقوفا على ابن عباس ولذلك قيل إنه يف املسند 

وعن احلجاج بن ارطأة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إال النساء رواه أمحد والد وأبو داود ولفظه إذا سلم إذا 

رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حل له كل شيء إال النساء وقال هذا حديث ضعيف احلجاج مل ير الزهري ومل يسمع 
  منه 

قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت  وعن عائشة قالت كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الحرامه
  متفق عليه ولفظ مسلم وغريه ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك 

  ويف رواية للنسائي وحلله بعد ما يرمى مجرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت 
  فإذا ثبت هبذه السنة حل الطيب وهو من مقدمات النكاح ودواعيه فعقد 

اهللا سبحانه قال وإذا حللتم فاصطادوا ومل يقيده باحلل من مجيع احملظورات بل هو مطلق ونكرة يف  النكاح أوىل وألن
  سياق الشرط فيدخل فيه كل حل سواء كان حال من مجيع احملظورات أم من أكثرها أم من بعضها 

ولذلك قال النيب صلى وقال يف االية األخرى وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما وإذا رمى اجلمرة فليس حبرام 
  اهللا عليه و سلم ال ينكح احملرم وال ينكح وبعد اجلمرة ليس مبحرم بدليل أنه إذا نذر 

ويف احملرم من النساء روايتان إحدامها حيرم عليه مجيع وجوه االستمتاع من الوطء واملس والقبلة وغري ذلك وعلى 
  وأيب بكر وابن حامد والقاضي وأصحابه هذا فيحرم عليه وهذا اختيار عامة أصحابنا مثل اخلرقى 

والرواية الثانية قال يف رواية أيب طالب وقد سأله عن القبلة بعد رمى مجرة العقبة قبل أن يزور البيت فقال ليس عليه 
  شيء قد حل له كل شيء إال النساء 

له القبلة وحكوا هذه  فمن أصحابنا من قال هذا يدل على أنه يباح له كل شيء إال الوطء يف الفرج ألنه أباح
  الرواية لذلك 

  ومنهم من قال ظاهر هذا أنه أباح له القبلة بعد التحلل األول 
وقال القاضي عندي أن قوله ليس عليه شيء أي ليس عليه دم ال أهنا مباحة وهذا من القاضي يقتضي أهنا حمرمة وال 

  دم فيها 

  فصل

  ن فيما حيصل به التحلل األوىل ويف روايتان منصوصتا
إحدامها حيصل مبجرد الرمي فلو لبس قبل احللق أو تطيب أو قتل الصيد مل يكن عليه شيء قال يف رواية عبد اهللا 



وأيب احلارث حجه فاسد إذا وطيء قبل أن يرمي وإن كان قد وقف بعرفة ألن االحرام قائم عليه فإذا رمي اجلمرة 
  انتقض بعض إحرامه وحل له كل شيء إال النساء 

رواية ابن منصور وقد سئل عن احملرم يغسل رأسه قبل أن حيلق فقال إذا رمي اجلمرة فقد انتقض إحرامه إن  وقال يف
  شاء غسله 

  ألن يف حديث ابن عباس إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل شيء وكذلك يف حديث عائشة من رواية أيب داود 

ال يف رواية املروذي إبدأ بشق رأسك األمين وأنت والثانية بالرمي واحلالق قال القاضي وهو أصح الروايتني ق
متوجه إىل الكعبة وقل اللهم هذه ناصييت بيدك اجعل يل بكل شعرة نورا يوم القيامه اللهم بارك يل يف نفسي وتقبل 

  عملي وخذ من شاربك وأظفارك مث قد حل من كل شيء إال النساء 
  واملرأة تقصر من شعرها وتقول مثل ذلك 

واضع كثرية على أن املعتمر ما مل حيلق أو يقصر فهو حمرم ألن يف حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم وقد نص يف م
  وهذه زيادة 

واختلف أصحابنا يف مأخذ هذا االختالف على طرق فقال القاضي يف اجملرد وأبو اخلطاب ومجاعات من أصحابنا 
ذلك روايتني إحدامها أنه اطالق من حمظور  هذا مبىن على أن احللق هل هو نسك أو طالق من حمظور وخرجوا يف

مبنزلة تقليم األظفار وأخذ الشارب ولبس الثياب والطيب ألنه حمظور يف حال االحرام فكان يف وقته اطالق حمظور 
كسائر احملظورات من اللبس والطيب وألنه لو كان نسكا من أعمال احلج مل جيب بفعله حال االحرام دم كسائر 

افني والوقوفني والرمى وسبب هذا أن احللق هو من مجلة القاء التفث وازالة الشعث والغبار ونوع املناسك من الطو
من الترفه وذلك باملباحات أشبه منه بالعبادات وأصحاب هذا القول رمبا استحبوا احلالق من حيث هو نظافة 

  للطواف كما يستحب احللق والتقليم 

  القول ال فرق بني حلق الرأس وحلق العانة  واالغتسال ال ألمر خيتص النسك وعلى هذا
واعلم أن هذا القول غلط على املذهب ليس عن أمحد ما يدل على هذا بل كالمه كله دليل على أن احللق من 

املناسك وإمنا توهم ذلك من تومهه حيث مل يوقف التحلل عليه أو حيث مل يقيد النسك بالوطء قبله وهذه األحكام 
  خطأ يف الشريعة كما سيذكره  هلا مأخذ اخر مث هو

الطريقة الثانية أن احللق أو التقصري نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه من غري تردد لكن هل يتوقف التحلل 
األول عليه على روايتني فإن قيل يتوقف التحلل عليه فهو كالرمي والسالم يف الصالة وإن مل يتوقف التحلل عليه 

  اجلمار أيام مىن وكسجود السهو بعد الصالة وهذه طريقة القاضي يف خالفه وطريقة فهو كاملبيت مبىن وكرمى 
وهذه الطريقة أجود من اليت قبلها ألن الرواية إمنا اختلفت عن أمحد يف وجوب الدم على من وطيء يف العمرة قبل 

  احلالق ومل خيتلف عنه أنه مسيء بذلك واختلف عنه 

اركه مسيء بغري تردد لكن هل هو واجب حبيث إذا فات بفساد العبادة جيب عليه الطريقة الثالثة أنه نسك مؤكد وت
  دم أو يعاقب على تركه على روايتني 

  وإذا قلنا هو واجب فهل يتحلل بدونه على روايتني 
وهذه الطريقة أجود الطرق وهي مقتضى ما سلكه املتقدمون من أصحابنا وال خيتلف أصحابنا يف اختيار كونه نسكا 



  ك ألن اهللا سبحانه قال مث ليقضوا تفثهم وهذه الالم الم األمر على قراءة وذل
وأيضا فإنه سبحانه قال لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا امنني حملقني رؤسكم ومقصرين فجعل احللق والتقصري 

جوه أحدها أن شعار النسك وعالمته وعرب عن النسك باحللق والتقصري وذلك يقتضي كونه جزء منه وبعضا له لو
  العبادة إذا مسيت ما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها كقوله وقرءان الفجر وقوله قم الليل و إن ربك يعلم أنك 

  تقوم أدىن من ثلثي الليل و واركعي مع الراكعني وكن من الساجدين وسبح حبمد ربك 
جزائه كما قال فتحرير رقبة ويقال ويقال صليت ركعتني وسجدتني وكذلك يف األعيان يعرب عن الشيء ببعض أ

  عنده عشرة رؤوس وعشر رقاب 
الثاين أن احللق والتقصري إذا كان من لوازم النسك وهو أمر ظاهر باق أثره يف املناسك كان وجود النسك وجودا 

مبنزلة  له فجاز أن يقصد النسك بلفظه للزومه إياه أما إذا وجد معه تارة وفارقه أخرى حبسب اختيار االنسان كان
  الركوب واملشي ال حيسن التعبري به عنه وال يفهم منه 

  الثالث 
  ويشبه واهللا أعلم إمنا ذكر احلالق والتقصري دون الطواف والسعي ألهنما صفتان لبدن االنسان ينتقالن بانتقاله 

أيضا تنبيه على متام واملراد بالدخول الكون فكأنه قال لتكونن باملسجد احلرام ولتمكثن به حالقني ومقصرين وفيه 
النسك ألن احللق والتقصري إمنا يكون بعد التمام لئال خيافوا أن يصدوا عن إمتام العمرة كما صدوا عن إمتامها عام 

  أول 

وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم حلق هو ومجيع أصحابه وهو من األعمال اليت تناقلتها األمة خلفا عن سلف 
  ذلك عبادة ونسكا هللا وطاعة مل حيافظوا عليه هذه احملافظة  قوال وفعال فلو مل يكن

  وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم دعا 
وأيضا فإن احللق أمر ال يشرع لغري احلج بل هو أما مكروهة أو مباح وكل أمر شرع يف احلج ومل يشرع يف غريه 

بط ولبس الثياب فإنه مشروع قبل اإلحرام فإنه يكون نسكا كالرمي والسعي والوقوف وعكسه التقليم ونتف األ
  ففعله عودا إىل احلال األوىل 

  أما حلق الرأس فإنه ال يشرع قبل اإلحرام حبال 
وأيضا فحلق الرأس ليس من النظافة املأمور هبا كالتقليم وأخذ الشارب وال الزينة املندوب إليها كلبس الثياب فلو مل 

  ة فيه أصال يكن نسكا لكان عبثا حمضا إذ ال فائد
وأيضا فإنه لو كان املقصود إزالة وسخ ملا اكتفى مبجرد التقصري فاالكتفاء به دليل على أن املقصود وضع شيء من 

  شعره هللا تعاىل 

وأيضا فإن احللق جيمع صفات منها أنه حتلل من اإلحرام ألنه كان حمظورا قبل هذا والتحلل من العبادة عبادة 
  كالسالم 

نواصي نوع من الذل واخلضوع وهلذا كانت العرب إذا أرادت املن على األسري جزت ناصيته ومنها أن وضع ال
  وأرسلته وأعمال احلج مبناها على اخلضوع والذل 

ومنها أنه قد يكون فيه ترف بالقاء وسخ الرأس وشعثه وقمله لكن هذا القدر ميكن إزالته بالترجل فلو فرض أنه من 



   مينع أن يكون من نوع العبادات بباقي الصفات أنواع املباحات ببعض صفاته مل
  فصل 

فإن كان معه هدى وقلنا يتحلل بالرمي فال كالم وإن قلنا ال يتحلل إال باحللق قال القاضي وأصحابه مثل أيب 
اخلطاب وابن عقيل حيصل التحلل األول بالرمي واحللق أو باملرمى والطواف أو بالطواف واحللق على قولنا بأن 

  نسك واجب  التحلل
  وعلى قولنا حيصل التحلل بدونه حيصل إما بالرمي أو بالطواف 

  مسألة مث يفيض إىل مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الذي به متام احلج 
  قال جابر يف حديثه مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأفاض إىل 

فقال انزعوا بين عبد املطلب فلوال أن يغلبكم  البيت فصلى مبكة الظهر فأتى بين عبد املطلب يسقون على زمزم
  الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم 

  وعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفاض يوم النحر مث رجع فصلى الظهر مبىن متفق عليه 
 صلى اهللا عليه و سلم أفاض يوم النحر مث رجع وذكر أبو طالب أنه ثنا أمحد حبديث ابن عمر هذا أن رسول اهللا

  فصلى الظهر مبىن قال فهو أحب إيل وقال كان أمحد يسأل عن هذا احلديث 
ويف حديث ابن عمر وعائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه طاف بالبيت وبالصفا واملروة مث مل حيلل من شيء 

ض فطاف بالبيت مث حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما حرم منه حىت قضى حجه وحنر هديه يوم النحر وأفا
  فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهدى فساق اهلدى من الناس متفق عليه 

  وهذا الطواف يسميه احلجازيون طواف االفاضة ألنه يكون بعد االفاضة من عرفة ومزدلفة ومىن 
  ويسميه العراقيون طواف الزيارة 

  ض ورمبا يسمى طواف الصدر عن مىن ال الصدر عن مكة ويسمى الطواف الفر
  مسألة مث يسعى بني الصفا واملروة إن كان متمتعا أو ممن مل يسع مع طواف القدوم 

ملا روى ابن عباس قال فلما قدمنا مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجعلوا اهاللكم باحلج عمرة إال من 
ا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد اهلدي فإنه ال حيل له حىت يبلغ قلد اهلدي فطفنا بالبيت وبالصف

اهلدي حمله مث أمرنا عشية التروية أن هنل باحلج وإذا فرغنا من املناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا واملروة فقدمت 
  حجنا وعلينا اهلدي وذكر احلديث رواه البخاري 

جنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قال من وعن عروة عن عائشة قالت خر
كان معه هدى فليهل باحلج والعمرة مث ال حيل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلين مع عبد 

  الرمحن بن 

مث حلوا مث طافوا طوافا اخر بعد  أيب بكر إىل التنعيم فأعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة
أن رجعوا من مىن والذين مجعوا بني احلج والعمرة طافوا طوافا واحدا متفق عليه ويف لفظ مسلم فطاف الذين أهلوا 

  بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة مث حلوا مث طافوا طوافا واحدا 
ة مرتني قبل التعريف وبعده ألهنا إمنا عنت بقوهلا مث وهذا يدل على أن املتمتعني طافوا بالبيت وبني الصفا واملرو



طافوا طوافا اخر الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة ألنه هو املتقدم ذكره وألن الذين مجعوا احلج والعمرة إمنا 
صلى  اقتصروا على طواف واحد بالبيت وبني الصفا واملروة فأما الطواف املفرد فقد فعلوه بعد عرفة بدليل أن النيب

اهللا عليه و سلم طاف بعد االفاضة وكان قد مجع بني العمرة واحلج وهذا كما يف حديث ابن عمر أنه أوجب عمرة 
مث قال ما شأن احلج والعمرة إال واحدا أشهدكم أىن قد مجعت حجة مع عمريت وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد 

لك ومل حيلل من شيء حرم منه حىت يوم النحر فحلق وانطلق حىت قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ومل يزد على ذ
وحنر ورأى أنه قد قضى طواف احلج والعمرة بطوافه األول مث قال هكذا صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  متفق عليه 
ت فمعىن قوله قضى طواف احلج والعمرة بطوافه األول أنه قضى الطواف بالبيت وبالصفا واملروة يعين مل يطف بالبي

وبالصفا واملروة مرتني ومل يرد أنه مل يطف البيت بعد االفاضة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف بالبيت وبالصفا 
  واملروة مث طاف بالبيت بعد عرفة 

وألن طواف االفاضة ال بد منه بإمجاع املسلمني وامنا ذكرت هذه األحاديث بيانا ألن القارن جيزئه طواف واحد 
  ا واملروة حلجه وعمرته بالبيت وبالصف

إال أن يكون أريد هبذين احلديثني أن القارن جيزئه طوافه بالبيت وبالصفا واملروة قبل التعريف فيجزيء طواف 
  القدوم عن الركن وهذا مل يقله 

فه فإن قيل فقد قال جابر مل يطف النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا طوا
  األول رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي 

ويف رواية عن جابر بن عبد اهللا قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهلني باحلج مع النساء والولدان 
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا واملروة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يكن معه هدى فليحلل 

فقلنا أي احلل قال احلل كله فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا باحلج قال 
  وكفانا الطواف األول بني الصفا واملروة رواه مسلم وأبو داود 

وليد بن وهذا نص يف أن املتمتع ال يطوف بالصفا واملروة إال طوافا واحدا كالقارن واملفرد وقد روى أمحد عن ال
  مسلم عن األوزاعي عن عطاء عن 

  ابن عباس أنه كان يقول املفرد والقارن واملتمتع جيزئه طوافه بالبيت وسعى بني الصفا واملروة 
  مسألة مث قد حل من كل شيء 

  ومجلة ذلك أنه إذا طاف طواف االفاضة وسعى السعي املشروع عقبه فقد حل من كل شيء 
عي ركن أو واجب توقف التحلل الثاين عليه وإن قلنا هو سنة وذكر ابن عقيل أن فأما قبل السعي فإن قلنا الس

  السعي مع كونه فرضا ال يتوقف عليه التحلل األول وال الثاين 
مسألة ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ملا أحب ويتضلع منه مث يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا 

  واغسل به قليب وامأله من خشيتك وحكمتك وشبعا وشفاء من كل داء 
قال جابر يف حديثه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأفاض إىل البيت 

  فصلى مبكة الظهر فأتى بين عبد املطلب يسقون 



معكم فناولوه دلوا فشرب  على زمزم فقال انزعوا بين عبد املطلب فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت
  منه 

  فقد شرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زمزم عقب طواف االفاضة 
وعن الشعيب أن ابن عباس حدثه قال سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه 

  فأتيته بدلو واستسقى وهو عند البيت  زاد البخاري قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يؤمئذ إال على بعري وملسلم
ويف حديث علي مث أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ مث قال 

انزعوا يا بين عبد املطلب فلوال أن تغلبوا عليها لنزعت رواه أمحد وأبو داود والترمذي وعبد اهللا بن أمحد يف مسند 
  سناده أبيه وهذا لفظه وا

وعن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمل ثالثة أطواف من احلجر إىل احلجر وصلى ركعتني مث عاد إىل 
احلجر مث ذهب إىل زمزم فشرب منها وصب على رأسه مث رجع فاستلم الركن مث رجع إىل الصفا فقال أبدأ مبا بدأ 

  اهللا به روامها 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماء زمزم ملا شرب له رواه أمحد وابن ماجه من  وعن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول
  حديث عبد اهللا بن املؤمل أنه مسع أبا الزبري يقول مسعت جابرا 

وعن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماء زمزم ملا شرب له إن شربته تستشفى به شفاك اهللا 
وإن شربته لقطع ظمأك قطعه اهللا وهي هزمة جربيل وسقيا اهللا امساعيل رواه وإن شربته لشبعك أشبعك اهللا 

  الدارقطين 
ويف حديث أيب ذر يف قصة اسالمه فقال يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم مىت كنت ها هنا قال قلت كنت ها هنا 

  زم فسمنت حىت منذ ثالثني بني ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك قال قلت ما كان يل طعام إال ماء زم

تكسرت عكن بطىن وما أجد على بطىن سخفة جوع قال إهنا مباركة رواه مسلم ورواه الطيالسي وزاد فيه وشفا 
  سقم 

وعن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت قال من 
شربت فاستقبل القبلة واذكر اسم اهللا وتنفس ثالثا وتضلع زمزم قال فشربت منها كما ينبغي قال وكيف قال إذا 

منها فإذا فرغت فامحد اهللا عز و جل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اية ما بيننا وبني املنافقني ال 
  يتضلعون من زمزم رواه ابن ماجه 

ا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل وعن عكرمة قال كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال اللهم إين أسألك علم
  داء رواه الدارقطين 

  فصل

ويستحب الشرب من شراب السقاية ملا روى ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء إىل السقاية 
فاستسقى فقال العباس يا فضل إذهب إىل أمك فات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشراب من عندها فقال 

يا رسول اهللا إهنم جيعلون أيديهم فيه قال اسقين فشرب مث أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اسقىن فقال 



اعملوا فإنكم على عمل صاحل مث قال لوال أن تغلبوا لنزلت حىت أضع احلبل على هذه يعين عاتقه وأشار إىل عاتقه 
  رواه البخاري 

عباس عند الكعبة فأتاه أعرايب فقال ما يل أرى بين عمكم وعن بكر بن عبد اهللا املزين قال كنت جالسا مع ابن 
  يسقون العسل واللنب وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من خبل فقال ابن عباس احلمد هللا ما بنا من 

حاجة وال خبل قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ 
قى فضله أسامة وقال أحسنتم وأمجلتم كذا فاصنعوا فال نريد بغري ما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و فشرب وس

  سلم 

  باب ما يفعله بعد احلل

  مسألة مث يرجع إىل مىن وال يبيت لياليها إال هبا 
ه و سلم رجع إىل مىن ومجلة ذلك أن السنة للحاج أن ال يبيت ليايل التشريق إال مبىن ألن رسول اهللا صلى اهللا علي

فبات هبا هو ومجيع من معه وقد قال لتأخذوا عىن مناسككم وهذه السنة املورثة عنه اليت تناقلتها األمة خلفا عن 
سلف إال أن أهل السقاية الذين يسقون احلجيج يرخص هلم يف املبيت مبكة ملا روى ابن عباس قال استأذن العباس 

  ن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن له وعن ابن عمر مثله متفق عليهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ
وأهل السقاية هم وسواء كانوا من ولد العباس رضي اهللا عنهم أو من غريهم وكذلك يرخص للرعاء حلديث أيب 

  البداح االتى ذكره 

باجلمرة األوىل فيستقبل القبلة ويرميها  مسألة فريمى هبا اجلمار بعد الزوال من أيامها كل مجرة بسبع حصيات يبدأ
بسبع كما يرمى مجرة مث يتقدم فيقف يدعو اهللا عز و جل مث يأيت الوسطى فريميها كذلك مث يرمى مجرة العقبة وال 

  يقف عندها مث يرمى يف اليوم الثاين كذلك 
الزوال وهذا من العلم العام الذي  يف هذا الكالم فصول أحدها أن احلاج يرمى اجلمرات الثالث أيام مىن الثالثة بعد

تناقلته األمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى اهللا عليه و سلم عن عائشة قالت أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم من اخر يومه حني صلى الظهر مث رجع إىل مىن فمكث هبا ليايل أيام التشريق يرمى اجلمرة بسبع حصيات يكرب 

وىل وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة وال يقف عندها رواه أمحد وأبو مع كل حصاة ويقف عند األ
  داود 

  وعن ابن عباس قال رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمار حني زالت 

  الشمس رواه أمحد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن 
رة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رواه وعن جابر قال رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلم

  مسلم 
وعن وبرة قال سألت ابن عمر مىت أرمى اجلمرة قال إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه املسألة قال كنا نتحني فإذا 

  زالت الشمس رمينا رواه البخاري 



  الفصل الثاين

ا من العلم العام والسنة املتواترة وقد روى جابر قال أنه يرمى كل مجرة بسبع حصيات كما تقدم يف مجرة العقبة وهذ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم االستجمار تو ورمى اجلمار تو والسعى بني الصفا واملروة تو والطواف تو وإذا 

  استجمر أحدكم فليستجمر بتو يعين الوتر رواه مسلم والربقاين وزاد 

يقال هو الوتر يقال سافر سفرا توا إذا مل يعرج يف طريقه على مكان والتو  عن التخلى والكحل تو يعين ثالثا ثالثا
  اجلبل املفتول طاقا واحدا 

  الفصل الثالث

أن يبتديء باجلمرة األوىل وهي أقرهبن إىل مسجد اخليف وهي اجلمرة الصغرى واجلمرة الدنيا ألهنا أدناهن إىل 
هي اجلمرة الوسطى مث جبمرة العقبة وهي اجلمرة الكربى وهذا من املشاعر ومنازل أكثر الناس مث باجلمرة الثانية و

  العلم العام 

  الفصل الرابع

أنه يستقبل القبلة عند رمي األوليني هكذا ذكره أصحابنا الذين قالوا يستدبر القبلة يف مجرة العقبة والذين قالوا 
 عن يسرته والثانية والثالثة عن ميينه ألن الرمي يستقبلها وقد تقدم الكالم يف مجرة العقبة قالوا وجيعل اجلمرة األوىل

  من الطريق ومىت رمى من الطريق كانت األوىل عن يسرته واألخرتان عن ميينه 
  ويف حديث ابن عمر أنه كان إذا رمى الوسطى أخذ ذات الشمال فيسهل 

  الفصل اخلامس

يصيبه احلصى فاستقبل القبلة ووقف يدعو اهللا أنه إذا رمى األوىل والثانية تقدم قليال إىل ناحية الكعبة حيث ال 
سبحانه ملا روي عن سامل عن ابن عمر أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات يكرب على أثر كل حصاة مث يتقدم 
حىت يسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويال ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويال مث اجلمرة ذات العقبة من بطن الوادي 

  عندها مث ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله رواه أمحد والبخاري  وال يقف
  أسهل إذا صار إىل األرض السهل املنخفضة عما فوقها كما يقال أجند وأهتم وأعرق وأشام 

مسجد مىن  ويف لفظ للبخاري عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رمى اجلمرة اليت تلي
يرميها بسبع حصيات يكرب كلما رمى حبصاة مث تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل 
الوقوف مث يأيت اجلمرة الثانية فريميها بسبع حصيات يكرب كلما رمى حبصاة مث ينحدر ذات اليسار مما يلي الواد 

  فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو 

جلمرة اليت عند العقبة فريميها بسبع حصيات يكرب عند كل حصاة مث ينصرف وال يقف عندها قال وكان مث يأيت ا
  ابن عمر يفعله 



  وقد تقدم ذكر قيام النيب صلى اهللا عليه و سلم وتضرعه يف حديث عائشة وأنه كان يطيل القيام بني اجلمرتني 
  رجل بني اجلمرتني قال يقوم ويدعو ويبتهل ومل يؤقت وقتا وأما مقدار هذا القيام فقال حرب قلت ألمحد كم يقوم ال

وقال يف رواية املروذي فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميت اجلمرة األوىل بسبع حصيات تكرب مع كل حصاة 
وتقول بني كل تكبريتني اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعمال متقبال وجتارة لن تبور مث 

قليال حىت تأيت موضع يقام عن يسار اجلمرة اليت رميت مستقبل القبلة وتدعو بدعائك بعرفة وتزيد وأمتم لنا  أمش
  مناسكنا مث تأيت اجلمرة الوسطى كذلك مث ترمى مجرة العقبة وال تقف عندها وكل ما دعوت به أجزأك 

   ويستحب طول القيام عند اجلمار يف الدعاء وكذلك قال يف رواية عبد اهللا

  فصل والسنة أن ميشي من منزله إىل اجلمار ويرميها واقفا ويرجع إىل منزله

  ملا روي عن ابن عمر أنه كان يأيت اجلمار يف األيام الثالثة بعد 

النحر ماشيا ذاهبا وراجعا وخيرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك رواه أمحد وأبو داود وهذا لفظه 
حسن صحيح ولفظ أمحد أنه كان يرمي اجلمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا وخيربهم والترمذي وقال حديث 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك 
  فإن كان له عذر فال بأس بالركوب قال حرب قلت ألمحد فالركوب إىل اجلمار قال للنساء والضعفة 

  وال فرق بني الرمي يوم النفر وقبله 
بنا يف األفضل فقال أبو اخلطاب ومجاعة األفضل أن يرمى اجلمار كلها ماشيا ألن يف حديث ابن عمر واختلف أصحا

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رمى اجلمار مشى إليها ذاهبا وراجعا هذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن 
  صحيح 

اليومني االخرين راجال ألن النيب صلى اهللا عليه و وقال القاضي يف اجملرد يرمي يوم النحر وثالث أيام مىن راكبا و
سلم رمى يوم النحر راكبا وألن يوم النحر جييء راكبا من مزدلفة فيستحب له أن يفتتح مىن بالرمي قبل نزوله ويوم 

  النفر خيرج من مىن فيستحب أن يودعها بالرمي مث خيرج منها وهو 

  عليه راكب ال حيتاج إىل ركوب بعد ذلك احلصبة متفق 
فهذا بيان من النيب صلى اهللا عليه و سلم أن عائشة صارت قارنة بإدخال احلج على إحرام العمرة وأن طوافها بعد 

  التعريف أجزأها عن احلج والعمرة 
وعن جابر قال مل يطف النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا طوافه األول 

  سلم وأبو داود والنسائي رواه أمحد وم

ويف رواية عن احلجاج عن الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرن بني احلج والعمرة فطاف هلما 
  طوافا واحدا رواه الترمذي ويف رواية البن ماجة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا 

وس وجماهد عن جابر بن عبد اهللا وابن عمر وابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و وعن ليث قال حدثين عطاء وطا
  سلم مل لطف هو وأصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا لعمرهتم وحجهم 
  وعن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف طوافا واحدا حلجه وعمرته 



لم وأصحابه طافوا حلجهم وعمرهتم طوافا واحدا رواهن الدارقطين وعن أيب قتادة أن النيب صلى اهللا عليه و س
  بأسانيد حسان يصدق بعضها بعضا 

  فصل

وأما التمتع فال بد له من طواف للعمرة وسعى هلا وهل عليه سعى اخر للحج على روايتني منصوصتني إحدامها عليه 
  احد وسعي واحد واملتمتع طوافان وسعيان سعيان كما عليه طوافان قال يف رواية األثرم القارن جيزؤه طواف و

وقال يف رواية حنبل وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بني الصفا واملروة فقال جيزؤه طواف واحد إذا دخل 
باحلج والعمرة فإن دخل متمتعا بعمرة مث حج فأراى أن يسعى سعيا للعمرة وسعيا للحج هذا هو املعروف عند 

  أصحابنا 
ية يكفيه سعي واحد قال عبد اهللا بن أمحد قلت أليب املتمتع كم يسعى بني الصفا واملروة قال إن طاف والرواية الثان

طوافني فهو أجود وإن طاف طوافا واحد فال بأس وإن طاف طوافني فهو أعجب إيل واحتج حبديث جابر مل يطف 
  دا طوافه األول النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واح

  وقال املروذي قال أبو عبد اهللا إن شاء القارن طاف طوافا واحدا وإن شاء املتمتع طاف طوافا واحدا 
وهذا هو الصواب بال شك حلديث جابر املذكور وكذلك عامة األحاديث فيها أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

ومن قال من أصحابنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان عليه و سلم إمنا طافوا بني الصفا واملروة الطواف األول 
متمتعا فهذا الزم له ألن األحاديث الصحيحة ملا ختتلف أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يسع بني الصفا واملروة إال 

 مرة واحدة وإنه ملا طاف طواف االفاضة مل يسع بعده وهذا بني يف حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر
  وغريهم وقد تقدم كثري من ذلك فيما مضى 

وعن جابر قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهلني باحلج مع النساء والوالدان فلما قدمنا مكة طفنا 
بالبيت وبني الصفا واملروة فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يكن معه هدي فليحلل قال فقلنا أي 

حلل كله فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا باحلج وكفانا الطواف احلل قال ا
  األول بني الصفا واملروة رواه مسلم وأبو داود وهذا نص يف أهنم متتعوا واكتفوا بطواف واحد بني الصفا واملروة 

وا بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة مث حلوا مث فإن قيل فحديث عائشة الذي قالت فيه فطاف الذين كانوا أهل
  طافوا طوافا اخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم وأما الذين مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا واحدا 

وكذلك حديث ابن عباس املتقدم وألنكم قد استحببتم طوافني وإذا كان الصحابة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  على طواف واحد فال معىن الستحباب الزيادة عليهم قد اقتصروا 

قلنا لعل جابرا أخرب عن بعض املتمتعني وعائشة أخربت عن بعضهم فإهنم كانوا خلقا كثريا فأخرب جابر عما فعله هو 
ومن يعرفه وأخربت عائشة عما فعله من تعرفه واهللا أعلم حبقيقة احلال على أن أحاديث جابر وأصحابه مفسرة 

  ال احتمال فيها واضحة 
وإمنا استحب أمحد الطوافني حلديث ابن عباس وعائشة وألنه أحوط وأمت وأيضا فإن املتمتع إمنا يفعل عمرة يف حجة 
وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه قد ادخل عليكم يف حجكم عمرة فهو حاج من حني حيرم بالعمرة خبالف 



  عمرته وحجه العمرة املفردة فذلك السعي جيزيء عن 
  مسألة لكن عليه وعلى املتمتع دم لقوله تعاىل فمن متتع بالعمرة 

  إىل احلج فما استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثلثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم 
  مسألة وإذا أراد القفول مل خيرج حىت يودع البيت بطوف عند فراغه من مجيع أموره حىت يكون اخر عهده بالبيت 

مجلة ذلك أن احلاج إذا أراد القفول مل ينفر حىت يودع البيت بطواف قالت عائشة يف حديثها عن عمرهتا فخرجنا و
حىت إذا فرغت وفرغت من الطواف جئته بسحر قال هل فرغتم قلت نعم فاذن بالرحيل يف أصحابه فخرج فمر 

  بالبيت فطاف به قبل صالة الصبح مث خرج إىل املدينة متفق عليه 
  ابن عباس قال أمر الناس أن يكون اخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض متفق عليه  وعن

وعن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون يف كل وجه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينفرن أحد حىت 
  يكون اخر عهده بالبيت رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجة 

  تغل بعده بتجارة أعاده مسألة فإن اش
مسألة ويستحب له إذا طاف أن يقف يف امللتزم بني الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك 

وابن عبدك وابن أمتك محلتين على ما سخرت يل من خلقك وسريتين يف بالدك حىت بلغتين بنعمتك إىل بيتك 
ين فأزدد عين رضا وإال فمن االن قبل أن تنأى عن بيتك دراي فهذا وأعنتين على أداء نسكي فإن كنت رضيت ع

أوان إنصرايف إن أذنت يل غري مستبدل بك وال بيتك وال راغب عنك وال عن بيتك اللهم فأصحبين العافية يف بدين 
واالخرة  والصحة يف جسمي والعصمة يف ديين وأحسن منقليب وارزقين طاعتك ما أبقيتين وامجع يل بني خريي الدنيا

  إنك على كل شيء قدير مث تصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  مسألة ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم 
  مسألة إال احلائض والنفساء فال وداع عليهما ويستحب هلما الوقوف عند باب املسجد والدعاء هبذا 

الفاضة مل جيب عليها أن حتتبس حىت تودع البيت بل هلا أن خترج وهي ومجلة ذلك أن املرأة إذا حاضت بعد طواف ا
حائضة من غري وداع ملا روى عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حىي بعد ما أفاضت قالت فذكرت حيضها 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أحابستنا هي قلت يا رسول اهللا إهنا أفاضت وطافت بالبيت مث حاضت بعد 
  اضة قال فلتنفر إذا متفق عليه االف

  ويف رواية متفق عليها قالت ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينفر إذا 

صفية على باب خبائها كئيبة حزينة قال عقرى حلقى إنك حلابستنا مث قال هلا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم 
  قال فانفري 

  أة احلائض ويف حديث ابن عباس إال أنه خفف عن املر
وعنه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت اذا كانت قد طافت يف 

  االفاضة رواه أمحد 
فإن قيل فقد روى يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرمحن عن احلارث بن عبد اهللا بن أوس الثقفي قال سألت عمر 

  لبيت مث حتيض قال ليكن اخر عهدها الطواف بالبيت قال بن اخلطاب عن املرأة تطوف با



فقال احلارث كذلك أفتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقال عمر أربت عن يديك سألتين عن شيء سألت 
  عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكيما أخالف رواه أمحد وأبو داود 

عليه و سلم أن من حج البيت أو اعتمر فليكن اخر عهده بالبيت  قيل احلارث كان قد مسع من النيب صلى اهللا
واللفظ ظاهر يف العموم مث سأل عمر عن صورة من صور العموم وأفتاه مبا يطابق العموم ومل يعلما أن تلك الصورة 

ني ذلك ما خمصوصة من هذا اللفظ ومل يذكر احلارث أنه استفى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذه الصورة بعينها يب
روى يف بعض طرقه عن احلارث هذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حج البيت أو اعتمر فليكن اخر 
عهده بالبيت فبلغ حديثه عمر فقال له خررت من يديك مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم ختربنا 

   به رواه أمحد وابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب

  باب أركان احلج والعمرة

  مسألة أركان احلج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة 
ومجلة ذلك أن أركان احلج هي أبعاضه وأجزاؤه اليت ال يتم إال هبا فمن أخل ببعضها مل يصح حجه سواء تركها 

وسبب الفرق أنه  لعذر أو غري عذر بل ال بد من فعلها خبالف أركان الصالة فاهنا جتب مع القدرة وتسقط مع العجز
مىت عجز عن أركان احلج أمكنه الستنابة فيما عجز عنه يف حياته أو بعد موته خبالف الصالة املكتوبة فانه ال نيابة 

  فيها 
ويف هذه اجلملة فصول أحدها أن الوقوف بعرفة ال يتم احلج إال به واألصل فيه الكتاب والسنة واالمجاع أما 

تم من عرفت فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام وكلمة إذا ال تستعمل إال يف األفعال الكتاب فقوله سبحانه فإذا أفض
اليت ال بد من وجودها كقوهلم إذا امحر البسر فأتين وال يقال إن أمحر البسر وذلك ألهنا يف األصل ظرف ملا يستقبل 

يف الزمن الذي أضيف إليه الفعل من األفعال وتتضمن الشرط يف الغالب فإذا جوزيء هبا كان معناه إيقاع اجلزاء 
  فال بد من أن يكون الفعل موجودا يف ذلك الزمان وإال خرجت عن أن تكون ظرفا 

ومعلوم أن االفاضة من عرفات من أفعال العباد فاإلخبار عن وجودها يكون أمرا حتما بإجيادها حنو أن يترك بعض 
  افعل كذا الناس وكلهم االفاضة وصار هذا مبنزلة إذا صليت الظهر ف

  وقوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس االية قالت عائشة كانت 

قريش ومن دان دينها يقفون باملزدلفه وكانوا يسمون احلمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء االسالم أمر 
 لفظ قالت احلمس اهللا نبيه أن يأيت عرفات فيقف هبا مث يفيض منها فذلك قوله مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ويف

هم الذين أنزل اهللا فيهم مث أفيضوا من حيث أفاض الناس قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان احلمس 
يفيضون من املزدلفة يقولون ال نفيض إال من احلرم فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إىل عرفات 

  متفق عليه 
فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واقفا مع وعن جبري بن مطعم قال أضللت بعريا يل 

  الناس بعرفة فقلت واهللا إن هذا ملن احلمس فما شأنه ها هنا وكانت قريش تعد من احلمس متفق عليه 
وعن جابر قال كانت العرب يدفع هبم أبو سيارة على محار عرى فلما أجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
املزدلفة باملشعر احلرام مل تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله مث فأجاز ومل يعرض حىت أتى عرفات فنزل 



  رواه مسلم 
  فإن قيل كيف قيل مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واالفاضة من 

  عرفات بعد قوله تعاىل فإذا أفضتم من عرفت فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام 
لترتيب األخبار ومعناه أن اهللا يأمركم إذا أفضتم من عرفات أن تذكروه عند املشعر احلرام مث قيل قد قيل إنه 

يأمركم أن تفيضوا من حيث أفاض الناس وترتيب األمر ال يقتضي ترتيب الفعل املأمور به وإمنا أمر هبذا بعد هذا 
على قوله فمن فرض فيهن احلج فال ألن األول أمر جلميع احلجيج والثاين أمر للحمس خاصة ويقال إنه معطوف 

رفث وال فسوق وال جدال إىل قوله فاتقوا مث أفيضوا ويكون معناه فمن فرض احلج فال يرفث وال يفسق مث بعد 
  فرض احلج يفيض من حيث أفاض الناس ويكون الكالم يف بيان احملظورات واملفروضات 

  فإن قيل مل ذكر لفظ االفاضة دون الوقوف 
ال مث قفوا حيث وقف الناس لظن أن الوقوف بعرفة جيزيء يف كل وقت حبيث جيوز تقدميه وأما قيل ألنه لو ق

االفاضة فإهنا الدفع بعد متام الوقوف وقد علموا أن وقت الدفع هو اخر يوم عرفة فإذا أمروا باالفاضة منها علم أنه 
احلاج فال يتجاوز وال يقصر عنها ألن املقصر  جيب أن يقفوا هبا إىل وقت االفاضة وأهنا غاية السري الذي ينتهي إليه

  واجملاوز ال يفيضان منها 

وأما السنة فما روى سفيان وشعبة عن بكري بن عطاء الليثي عن عبد الرمحن بن يعمر الديلي أن ناسا من أهل جند 
ن جاء ليلة مجع قبل أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى احلج عرفة م

طلوع الفجر فقد أدرك احلج أيام مىن ثالثة فمن تعجل يف يومني فال امث عليه ومن تأخر فال امث عليه وأردف رجال 
  خلفه ينادى هبن رواه اخلمسة قال ابن عيينة هذا أجود حديث رواه الثوري 

  ويف رواية لسعيد من جاء ليلة مجع قبل صالة الصبح فقد مت حجه 
  اية له فمن أدرك ليلة مجع قبل صالة الصبح فقد مت حجه ويف رو

وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم الطائي قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملزدلفة حني 
  خرج إىل الصالة فقلت يا رسول اهللا إين جئت 

قفت عليه فهل يل من حج فقال رسول من جبل طيء أكللت راحليت وأتعبت نفسي واهللا ما تركت من جبل إال و
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليال أو هنارا فقد مت 
حجه وقضى تفثه رواه اخلمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ويف رواية ألمحد صحيحة من شهد صالتنا هذه 

ة لسعيد من وقف معنا هذا املوقف وشهد معنا هذه الصالة يعين صالة الفجر ووقف بعرفات ويف رواية صحيح
  أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه 
  ويف رواية له أفرح روعك من أدرك افاضتنا هذه فقد أدرك احلج 

  وأما االمجاع 

  فصل

  زمان  وللوقوف بعرفة مكان وزمان فأما حدود عرفات فقد تقدم وأما



الوقوف فاليوم التاسع من ذي احلجة وهو يوم عرفة وليلة العاشر من ذي احلجة إىل طلوع الفجر وتسمى ليلة 
املزدلفة وليلة النحر وليلة عرفة فمن طلع الفجر ومل يقف يف شيء من عرفة فقد فاته احلج ألن اهللا قال فإذا أفضتم 

االفاضة هلا وقت حمدود إال أن يقال وألن النيب صلى اهللا عليه من عرفت وإذا كلمة توقيت وحتديد فأشعر ذلك بأن 
و سلم قال احلج عرفة من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج وهذا ذكره يف معرض حتديد وقت 

  الوقوف فعلم أن من جاءها ليال فقد أدرك احلج ومن مل يوافها حىت طلع الفجر فقد فاته احلج 
 عليه و سلم من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليال أو وكذلك قوله صلى اهللا

هنارا والصالة باملزدلفة هي أول ما يبزغ الفجر فعلم أن وقت الوقوف قبل ميقات تلك الصالة ليال أو هنارا وإمنا 
  يكون هذا قبل طلوع الفجر يوم النحر وهذا مما أمجع عليه 

  مر أنه كان يقول من مل يقف بعرفة ليلة مجع قبل وعن نافع عن ابن ع

أن يطلع الفجر فقد فاته احلج ومن وقف بعرفة من ليلة املزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج رواه مالك عن 
  نافع عنه 

جاء ليلة  ومن مل يواف عرفة إال ليال أجزأه الوقوف ولو حلظة يف بعض جوانبها لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم من
  مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك وقوله وقف بعرفة قبل ذلك ليال أو هنارا 

وال دم عليه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر أنه يدرك احلج وأنه قد مت حجه وقضى تفثه ومل يذكر أن عليه دما 
  ي به يف الناس يف حجة الوداع وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ال سيما يف حكم عظيم أردف خلفه من يناد

ومن وافاها هنارا فإنه جيب عليه أن يقف إىل الليل كما سيأيت لكن لو مل يقف إىل الليل إما بأن يدفع منها أو يعرض 
  ما مينع صحة الوقوف من إغماء أو موت فإنه جيزئه إن وقف بعد الزوال 

وف يف أية ساعة كان من يوم عرفة وليلتها من طلوع فجر وأما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان إحدامها جيزئه الوق
يومها إىل طلوع فجر يوم النحر قال اسحق بن منصور قال أمحد إذا كان مريضا أهل من امليقات مث أغمى عليه 

بعرفات فلم يقف حىت أصبح فال حج له فإن أفاق ولو ساعة إىل أن يطلع الفجر من ليل أو هنار فقد مت حجه ويرمي 
  لت ألمحد إذا عقل عند امليقات فأهل بعرفة ساعة قال قد أجزأ عنه عنه ق

  وقال حنبل مسعت أبا عبد اهللا يقول كل من وقف بعرفة من ليل أو هنار ولو ساعة فقد مت حجه 
وهذا قول أكثر أصحابنا مثل أيب بكر وابن أيب موسى وابن حامد والقاضي وأصحابه قالوا لو وقف بعرفة يوم عرفة 

  وال ونفر منها قبل الزوال أساء وحجه تام وعليه دم قبل الز
والثانية ال جيزئه إال بعد الزوال وهو قول ابن بطة وأيب حفص العكربيني فمن مل يقف عندهم بعد الزوال فحجه 

باطل قال أمحد يف رواية عبد اهللا وأيب احلارث وقد سئل عن الذي يشرد به بعريه بعرفة فقال كل من وطيء عرفة 
أو هنار بعد أن يقف الناس فقد مت حجه إذا أتى ما جيب عليه ويدخل على قول من قال جيزئه حجه إذا أغمى بليل 

عليه بعرفة لو أن رجال أغمى عليه يف أول يوم من شهر رمضان حىت انسلخ عنه فلم يأكل ومل يشرب أنه جيزئه 
  صوم رمضان وال يقضي شيئا من الصالة 

كون بعد وقوف الناس هبا وأول وقت وقوف الناس بعد زوال الشمس وذلك ألن فقد قيد الوقوف اجملزيء أن ي
النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا وقف بعد الزوال وهذه السنة املورثة عنه املنقولة نقال عاما فلو كان قبل الزوال 

  وقت وقوف 



  من التأخري  لوقف فيه ومل ينزل بنمرة وهي خارجة عن املعرف إذ املسارعة إىل العبادة أوىل
  وألن مواقيت العبادات إمنا تتلقى من فعله صلى اهللا عليه و سلم أو قوله 

وإمنا وقف بعد الزوال كما رمى مجار أيام مىن بعد الزوال وكما صلى الظهر وغريها من العبادات يف مواقيتها 
  والعبادة املفعولة قبل وقتها ال تصح خبالف املفعولة بعد وقتها 

عمر املتقدم إذا كان عشية عرفة باها اهللا باحلاج فمن مل يقف إىل العشية مل يباه اهللا به فال يكون من ويف حديث ابن 
  احلاج 

  وألن الرمى املشروع بعد الزوال ال جيوز تقدميه على وقته وإن جاز التأخري عنه فالوقوف أوىل وأحرى 
وال كالظهر والعصر وهذا ألن ما بني زوال وألن الوقوف عبادة مشروعة عشية اليوم فال جيوز فعلها قبل الز

الشمس إىل طلوع الفجر موقيت الصلوات املكتوبات فجاز أن جيعلها اهللا ميقاتا للمناسك اليت هي من جنس 
  الصالة خبالف صدر النهار 

ووجع األول قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف قبل ذلك 
فة ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه وقضاء التفث بالصالة مبزدلفة وبأن يقف قبل ذلك بعرفة ليال أو هنارا بعر

فمن وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض إىل مجع فوقف هبا مع اإلمام فقد دخل يف عموم احلديث ولو كان وقت 
  الزوال  االجزاء بعد الزوال لقال ووقف بعرفة قبل ذلك ليال أو هنارا بعد
  فإن قيل إمنا معناه بعرفة قبل ذلك ليال فقط أو هنارا إىل الليل ألن 

املخاطبني قد علموا أن من وقف هنارا وصل الوقوف إىل الليل والشك إمنا كان فيمن مل يدركها إال ليال فخرج 
ى اهللا عليه و سلم كالمه لبيان ما أشكل بدليل أن الوقوف إىل اخر النهار واجب وتركه موجب للدم والنيب صل

  ذكر أنه قد مت حجه وقضى تفثه ومل يذكر دما ومن يكون قد ترك واجبا ال يكون حجه تاما إال بإخراج الدم 
قيل أوال هذا السؤال إمنا يصح ممن يقول إن الوقوف بالليل ركن كما قال مالك وال خيتلف املذهب أن من دفع 

 بيانه إن شاء اهللا وبني ضعف هذا أنه على هذا التقدير قبل غروب الشمس صح حجه لكن عليه دم كما سيأيت
يكون الوقت املعترب هو الليل فقط فكان يكفى أن يقال ووقف بعرفة قبل ذلك يف شيء من الليل فلما قال ووقف 

بعرفة ليال أو هنارا علم أن كال منهما وقت للوقوف على انفراد وحج من وقف يف أحدمها تام وتفثه مقضى نعم قد 
  ب عليه دم يف بعض األوقات وليس كل من مل يدرك اخر النهار عليه دم كما سيأيت جي

وأيضا فقوله يف بعض الروايات أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا فقد مت حجه يبطل هذا التأويل ألن من 
  أفاض هنارا مل يقف إىل الليل 

احلارث قوله احلج عرفة على السالمة فإذا هو عمل ما يعمل وأما االمجاع فقال أبو عبد اهللا يف رواية عبد اهللا وأيب 
الناس من طواف يوم النحر فهو الطواف الواجب ألنه مل خيتلف الناس علمنا أنه من مل يطف يوم النحر أنه يرجع 
حىت يطوف ولو كان قد أتى أهله وذلك مشبه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من أدرك من الصالة ركعة فقد 

ا فإذا أدرك ركعة أفليس عليه أن يأيت هبا على كماهلا وما أفسد اخرها أفسد أوهلا وإمنا ذلك على كماهلا أدركه
وكذلك الواقف بعرفة ما مل يأت برمى اجلمار وهذه األشياء فحجه فاسد إذا وطىء قبل رمى اجلمار وإن كان قد 

  حرامه وحل له كل شيء إال النساء وقف بعرفة ألن االحرام قائم عليه وإذا رمى اجلمار فقد انتقض ا
  فصل 



ويشترط لصحة كل طواف يف احلج والعمرة ويف غري حج وعمرة عشرة أشياء أحدها النية وهي أن يقصد الطواف 
بالبيت فلو دار حول البيت طالبا لرجل أو متروحا باملشي وحنو ذلك مل يكن ذلك طوافا كما لو أمسك عن 

عن املخيط ولىب ومل يقصد االحرام وهذا أصل مستقر يف مجيع العبادات  املفطرت ومل يقصد الصوم أو جترد
  املقصودة ال تصح إال بنية لقوله سبحانه وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين وهذا مل ينو العبادة 
واية واحدة بل الشرط الثاين أن يكون طاهرا من احلدث فلو كان حمدثا أو جنبا أو حائضا مل جيز له فعل الطواف ر

  هو حرام عليه وال جيوز أن 

يؤمر به ألن األمر باحلرام حرام ملا روى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النفساء واحلائض تغتسل 
  وحترم وتقضى املناسك كلها غري أن ال تطوف بالبيت رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن 

عن أبيه عن أيب بكر أنه خرج حاجا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه  وعن القاسم بن حممد بن أيب بكر
أمساء بنت عميس فولدت حممد بن أيب بكر فأتى أبو بكر النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  يت رواه النسائي وابن ماجه و سلم أن يأمرها أن تغتسل مث هتل باحلج وتصنع ما يصنع الناس إال أهنا ال تطوف بالب

وعن عائشة أهنا قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نذكر إال احلج حىت جئنا سرف فطمثت فدخل 
علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أبكى فقال ما يبكيك فقلت واهللا لوددت أين مل أكن خرجت العام قال ما 

هذا شيء كتبه اهللا على بنات ادم فافعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت لك لعلك نفست قلت نعم قال 
  حىت تطهري وذكرت احلديث متفق عليه 

ويف رواية ملسلم فاقض ما يقضي احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تغتسلي ويف رواية ألمحد عن عائشة عن النيب 
  كلها إال الطواف صلى اهللا عليه و سلم قال احلائض تقضي املناسك 

وهذا متواتر يف حديث عائشة أهنا حاضت ملا قدمت مكة منعها النيب صلى اهللا عليه و سلم من الطواف وأمرها 
  باإلهالل باحلج وطافت ملا رجعت من عرفات مث اعتمرت بعد الصدر من مىن 

 عليه و سلم عقرى حلقي وقد تقدم أيضا يف حديث صفية بنت حيي أهنا حاضت بعدما أفاضت فقال النيب صلى اهللا
إنك حلابستنا مث قال هلا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري ورخص للحائض أن تنفر من غري وداع ولو 

كان للحائض سبيل إىل الطواف جبربان أو غري جربان مل حيبس النيب صلى اهللا عليه و سلم املسلمني من أجلها بل 
  ئزا وكذلك لو كان جائزا مل يسقط عنها طواف الوداع بل أمرها به وجبربانه أمرها بالطواف جبربان لو كان جا

  وعن عائشة أن أول شيء بدأ به النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قدم أنه توضأ مث طاف بالبيت متفق عليه 
طواف صالة وعن طاوس عن رجل قد أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا ال

فإذا طفتم فاقلوا الكالم رواه أمحد والنسائي ورواه الترمذي عن طاوس عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم قال الطواف حول البيت مثل الصالة إال أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فال يتكلم إال خبري قال وقد روى 

  عن ابن عباس موقوفا 
ة إال يف إباحة النطق وهذا يقتضي أنه يساوي الصالة يف سائر األحكام من الطهارتني فقد جعله صالة ومثل الصال

والزينة وحنو ذلك إذ لو فارقها يف غري الكالم لوجب استثناؤه فإن استثناء هذه الصورة دليل على أهنا تدخل يف 



  العموم لوال االستثناء وإذا دخلت هذه الصورة فدخول سائر الصور أوكد 
  فاحملدث مينع منه كما مينع من الصالة  وعلى هذا

وأما اجلنب فيمنع منه لذلك وألن الطواف ال يصح إال يف املسجد واجلنب ممنوع من اللبث يف املسجد إال أن هذا 
املانع يزول عنه إذا توضأ للصالة واحلائض متنع منه هلذين السببني إال إذا انقطع دمها وتوضأت فإمنا متنع لسبب 

 قول النيب صلى اهللا عليه و سلم غري أن ال تطويف بالبيت حىت تغتسلي دليل على أهنا ممنوعة منه قبل واحد على ويف
االغتسال توضأت أو مل تتوضأ واجلنب مثلها يف هذه الصورة ولو فرض أن اجلنب واحلائض يباح هلما املسجد لكن 

  احلائض واجلنب دخو مينعان منها كما مينعان من االعتكاف 
  رواية أيب طالب ال يطوف أحد بالبيت إال طاهرا والتطوع أيسر وال يقف مشاهد احلج إال طاهرا قال يف 

  فصل

فإن طاف على غري طهارة ففيه روايتان إحدامها ال جيزؤه حبال قال يف رواية حنبل إذا طاف بالبيت طواف الواجب 
  عاد طوافه غري طاهر مل جيزه وقال يف رواية أيب طالب إذا طاف حمدثا أو جنبا أ

  وكذلك نقل األثرم وابن منصور 
والثانية جيزؤه يف اجلملة قال يف رواية ابن احلكم وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة أو الصدر وهو جنب أو على 

غري وضوء قلت إن مالكا يقول يعود للحج والعمرة وعليه هدي قال هذا شديد قال أبو عبد اهللا أرجو أن جيزءه أن 
ن كان جنبا أو على غري وضوء ناسيا والوقوف بعرفة أهو من طواف الزيارة وإن ذكر وهو مبكة أعاد يهريق دما إ

  الطواف 
ويف لفظ إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حىت يرجع فإنه ال شيء عليه واختار له أن يطوف وهو طاهر 

  وإن وطيء فحجه ماض وال شيء عليه 
اسيا وجيب عليه أن يعيد إذا ذكر وهو مبكة فإن استمر به النسيان أهرق دما فقد نص على أنه جيزؤه إن كان ن

  وأجزأه 
قال أبو حفص العكربي ال خيتلف قوله إذا تعمد فطاف على غري طهارة ال جيزؤه واختلف قوله يف النسيان على 

  قولني أحدمها أنه معذور بالنسيان واالخر ال جيزؤه مثل الصالة 
د العزيز يف الطواف قوالن أحدمها أنه إذا طاف وهو غري طاهر أن الطواف جيزيء عنه إذا وكذلك قال أبو بكر عب

  كان ناسيا فإذا وطيء بعد الطواف فقد مت حجه واالخر ال جيزؤه حىت يكون طاهرا فعلى هذا يرجع من أي 

  موضع ذكر حىت يطوف وبه أقول وعلى هذا إذا ذكر وهو مبكة بعد أن وطيء 
  حابه واملتأخرون من أصحابنا املسألة على روايتني يف طواف احملدث مطلقا وذكر القاضي وأص

وقال يف رواية امليموين وقد قال له من سعى أو طاف الطواف الواجب وهو على غري طهارة مث واقع أهله فقال يل 
مر عائشة فقال مسألة الناس فيها خمتلفون وذكر قول ابن عمر وما يقول عطاء وما يسهل فيه وما يقول احلسن وأ

هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم حني حاضت افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت إال أن هذا أمر قد كتبه 
اهللا وقد بليت به نزل عليها ليس من قبلها قلت فمن الناس من يقول عليه احلج فقال نعم كذلك أكرب علمي ومن 



عبد اهللا أوال واخرا هي مسألة فيها شبة فيها نظر دعين حىت أنظر فيها  الناس من يذهب إىل أن عليه دما قال أبو
ومن الناس من يقول وإن أتى بلده يرجع حىت يطوف قلت والنسيان قال النسيان أهون حكما بكثري يريد أهون ممن 

  يطوف على غري طهارة متعمدا 

أصحابه وقال ابن أيب موسى إن حاضت قبل والرواية األوىل اختيار أصحابنا أيب بكر وابن أيب موسى والقاضي و
طواف االفاضة لزم انتظارها حىت تطهر مث تطوف وإن حاضت بعدما أفاضت مل جيب انتظارها وجاز هلا أن تنفر ومل 

  تودع حلديث صفية املتقدم 
فه فقال يف والشرط الثالث أن يكون طاهرا من اخلبث فإن كان حامال للنجاسة أو مالقيها يف بدنه أو ثيابه أو مطا

رواية أيب طالب إذا طاف الرجل يف ثوب غري طاهر فإن احلسن كان يكره أن يفعل ذلك وال ينبغي له أن يطوف إال 
  يف ثوب طاهر 

فإن فعل ذلك فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتني يف احملدث وهذا إذا كان متعمدا فأما إن كان ناسيا وقلنا تصح صالته 
  تصح صالته ففي طوافه روايتان ويشترط ها هنا ما يشترط يف الصالة فالطواف أوىل وإن قلنا ال 

  الشرط الرابع السترة واألصل فيها قوله سبحانه يبين ادم قد أنزلنا 

عليكم لباسا يوارى سؤتكم وريشا ولباس التقوى االيات كلها إىل قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ابن 
اليوم يبدوا ... ريانة فتقول من يعريين تطوافا جتعله على فرجها وتقول عباس كانت املرأة تطوف بالبيت وهي ع

  ... فما بدا منه فال أحله ... بعضه أو كله 
  فنزلت هذه االية خذوا زينتكم عند كل مسجد رواه مسلم 

وروى أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إال احلمس واحلمس قريش وما 
  كانوا يطوفون عراة إال أن يعطيهم احلمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء  ولدت

  فقد مسى اهللا سبحانه نزع الثياب فتنة وفاحشة وأمر بأخذ اللباس عند كل مسجد 
لم وعن أيب هريرة أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه بعثه يف احلجة اليت أمره عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  قبل حجة الوداع يوم النحر يف 

  رهط يؤذن يف الناس أال ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان متفق عليه 
وتشترط السترة الواجبة يف الصالة حىت ستر املنكب فإن طاف عريان فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتني يف احملدث 

  أشهرمها أنه ال جيزئه واألخرى عليه دم 
امس أن يطوف سبعة أشواط فلو نقص طوافا أو خطوة من طواف مل جيزه قال يف رواية األثرم فيمن ترك الشرط اخل

  طوفة من الطواف الواجب ال جيزئه حىت يأيت بسبع تام ال بد منه 
وقال يف رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان إذا مل يكمل سبعة فهو مبنزلة من مل يطف يكون حراما حىت يرجع 

  حجة كانت أو عمرة فقال أمحد ما أحسن ما قال  فيقضي
ونقل عنه أبو طالب وذكر له قول عطاء إذا طاف أكثر الطواف مخسا أو ستا فقال أنا أقول يعيد الطواف قيل له 

  فإن كان خبرسان 



  قال يرجع فإذا بلغ التنعيم أهل مث طاف ويهدي مثل قول ابن عباس 
بقى عليه شوط فالدم قليل ولكن يأيت ببدنة وأرجوا أن جيزءه ومل يذكر إعادة وقد نقل عنه امليموين فيمن وطيء وقد 

  الطواف 
الشرط السادس الترتيب هو شيئان أحدمها أن يبتديء باحلجر األسود فإن ابتدأ مبا قبله من ناحية الركن اليماين مل 

  يضره الزيادة وإن ابتدأ مبا بعده من ناحية الباب مل حيتسب له بذلك الشوط 
الثاين وهو الشرط السابع أن يبتديء بعد احلجر األسود بناحية الباب مث ناحية احلجر مث ناحية الركن اليماين فيجعل 

  البيت عن يساره فلو نكس الطواف فابتدأ بناحية الركن اليماين وجعل البيت عن ميينه مل جيزه 
 رواية حنبل من طاف بالبيت طواف وإن مر على الباب لكن استقبل البيت يف طوافه ومشى على جنب قال يف

الواجب منكوسا مل جيزه حىت يأيت به على ما أمر اهللا وسنة النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن طاف كذلك وانصرف 
  فعليه أن يأيت به ال جيزئه 

اتر وفعله إذا وذلك ألن اهللا أمر بالطواف وقد فسره النيب صلى اهللا عليه و سلم بفعله وتلقته األمة عنه بالعمل املتو
خرج إمتثاال ألمر وتفسريا جململ كان حكمه حكم ذلك األمر وقد قال صلى اهللا عليه و سلم من عمل عمال ليس 

  عليه أمرنا فهو رد 
  الشرط الثامن املواالة وهو أن ال يطيل قطعة فإن أطال قطعة ملكتوبة 
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لفقه: كتاب  ا لعمدة يف  ا   شرح 
مية احلراين: املؤلف  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

  أقيمت أو جنازة حضرت مل يقطع مواالته ألنه فرض خياف فوته فأشبه خروج املعتكف لصالة اجلمعة 
يت قال يف رواية ابن ابراهيم يف الرجل يطوف ويرى جنازة يقطع ويصلي عليها ويبين وسئل عن الرجل يطوف بالب

  فيعيا هل يستريح قال نعم قد فعله ابن عمر وابن الزبري طافا واسترحا 
فإن أطال فذكر فيها روايتني إحدامها يبين قال يف رواية ابن منصور وقد سئل إذا قطع الطواف يبين أو يستأنف قال 

يعيد وإن طاف يبين وقال يف رواية حنبل يف رجل طاف ستة أشواط وصلى ركعتني مث ذكر بعد يطوف شوطا وال 
  ابتداء فهو أحوط 

والثانية يستأنف قال يف رواية حرب يف امرأة طافت ثالثة أشواط مث حاضت تقيم حىت تطوف قيل له تبين على 
  طوافها قال ال تبتديء وقال يف رواية أيب طالب إذا طاف مخسا أو ستا ورجع إىل بلده يعيد الطواف 

  حاضت بنت وقيل  قال أبو بكر عبد العزيز لو طافت مخسا مث

  تبتديء وهو اختياري وهذا هو الذي ذكره 
وقال القاضي يف اجملرد وابن عقيل إنه إن قطعه لعذر مثل سبق احلدث فعلى الروايات الثالث وكذلك النسيان وإن 

  قطعه لغري عذر وأطال إبتدأ وإن مل يطل بىن 
اهللا قال وليطوفوا بالبيت العتيق فإن اخترق الشرط التاسع أن يطوف بالبيت مجيعه فال يطوف يف شيء منه ألن 

  احلجر يف طوافه أو الشاذروان مل يصح 
قال أمحد يف رواية األثرم فيمن طاف يف احلجر فاخترقه ال جيزؤه ألن احلجر من البيت فإن كان شوطا واحدا أعاد 

  ذلك الشوط وإن كان كل الطواف أعاده 
جيزؤه ويعيد ونقل حرب كذلك ألن اهللا أمر بالطواف بالبيت وكذلك نقل حنبل فيمن طاف واخترق احلجر ال 

  ومن سلك شيئا من البيت يف طوافه مل يطف به كله وإمنا طاف فيه 
  قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء احلجر فان اهللا يقول 

  رم وليطوفوا بالبيت العتيق وقد طاف النيب صلى اهللا عليه و سلم من وراء احلجر رواه األث
  وعن عمر قال لو أن احلجر مل يكن من البيت ملا طيف به 

  وعن عائشة قالت احلجر من البيت 
وعن الزهري قال مسعت بعض علمائنا يقول إمنا حجر احلجر فطاف الناس من ورائه إرادة أن يستوعب الناس 

  الطواف بالبيت رواهن أمحد 
بن حممد بن أيب بكر أخرب عبد اهللا بن عمر عن عائشة زوج  واألصل يف ذلك ما روى سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا

النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلا أمل ترى أن قومك حني بنوا الكعبة اقتصروا 
لت قال على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول اهللا أفال تردها على قواعد إبراهيم قال لوال حدثان قومك بالكفر لفع

عبد اهللا ألن كانت عائشة مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتمم على قواعد ابراهيم 



ديثوا عهد جباهلية أو قال بكفر ويف رواية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لوال أن قومك ح
  ألنفقت كنز الكعبة يف سبيل اهللا وجلعلت باهبا باألرض وألدخلت فيها من احلجر 

وعن عروة عن عائشة قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
  لت هلا خلفا ويف رواية يعين بابا وجلعلتها على أساس ابراهيم فان قريشا حني بنت استقصرت وجلع

وعن األسود عن عائشة قالت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اجلدر أمن البيت هو قال نعم قلت فما 
هلم مل يدخلوه يف البيت قال إن قومك قصرت هبم النفقة قلت فما شأن باهبا مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا 

ا ولوال أن قومك حديث عهد جباهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم لنظرت أن أدخل اجلدر يف من شاءوا ومينعوا من شاءو
  البيت وألصق بابه باألرض ويف رواية احلجر مكان اجلدر متفق عليهن 

وعن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا يا عائشة لوال أن قومك حديث 
  بالبيت فهدم فأدخلت فيه  عهد جباهلية ألمرت

ما أخرج منه والزقته باألرض وجلعلت هلا بابني بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس ابراهيم فذلك الذي محل ابن 
الزبري على هدمه قال يزيد وشهدت ابن الزبري حني هدمه وبناه وأدخل فيه من احلجر وقد رأيت أساس إبراهيم 

ر ابن حازم فقلت له يعين يزيد أين موضعه فقال أريكه االن فدخلت معه احلجر حجارة كاسنمة البخت قال جري
  فأشار إىل مكان فقال ها هنا قال جرير فحزرت من احلجر ست أذرع أو حنوها رواه البخاري 

وعن سعيد بن ميناء عن عبد اهللا بن الزبري قال حدثتين خاليت يعين عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يا عائشة لوال أن قومك حديثو عهد بشرك هلدمت الكعبة فألزقتها باألرض وجعلت هلا بابني بابا شرقيا وبابا 

  غربيا وزدت فيها ستة أذرع من احلجر فإن قريشا اقتصرهتا حني بنت الكعبة رواه مسلم 

م قال لوال أن الناس حديث وعن عطاء عن ابن الزبري قال إين مسعت عائشة تقول إن النيب صلى اهللا عليه و سل
عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من احلجر مخس أذرع وجلعت له بابا 

  يدخل الناس منه وبابا خيرج الناس منه رواه مسلم 
قومك استقصروا وعن احلارث بن عبد اهللا بن ربيعة أنه مسع عائشة تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 

من بنيان البيت ولوال حدثان عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمين 
  ألريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع رواه مسلم 

بينه الشرط العاشر أن يطوف يف املسجد احلرام فإن طاف خارج املسجد مل يصح وإن طاف فيه جاز سواء كان 
وبني البيت حائل مثل زمزم وقبة السقاية أو طاف يف األروقة اليت يف جوانب املسجد أو طاف قريبا منه هذا قول 

  وعلى هذا القول فاملصحح للطواف الكون يف املسجد 
وال فرق بني ما كان مسجدا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني ما زيد فيه على عهد عمر وبين أمية 

  بين العباس و

وقال القاضي يف اجملرد جيوز الطواف يف املسجد وإن حال بينه وبني البيت قبة زمزم وسقايته ألن احلائل يف املسجد 
كال حائل وإن طاف خارج املسجد مل جيزه ألن احلائل خارج املسجد يقطع حكم املسجد كما لو ائتم باإلمام يف 

  ود احلائل فلو فرض زوال جدار املسجد صحت الصالة خارجه املسجد وبينهما سوره وعلى هذا فاملانع وج



وقال ابن عقيل إن تباعد عن البيت من غري عذر مل مينع االجزاء ألن هذه عبادة تتعلق بالبيت فال يؤثر يف ابطاهلا 
  البعد مع مسامتته وحماذاته كالصالة 

ل أن ال جيزءه ألنه ال يسمى طائفا بالبيت وإن طاف حول املسجد أو حول البيت وبينه وبني البيت جدار اخر احتم
بل باملسجد أو اجلدار الذي هو حائل وألن البقعة اليت هي حمال الطواف معتربة لقوله صلى اهللا عليه و سلم خذوا 

عين مناسككم فال جيوز أن جيعل غري املطاف مطافا وألنه لو سعي يف مسامته املسعى وترك السعي بني الصفا واملروة 
  كذلك ها هنا  مل جيزه

ووجه األول قوله تعاىل أن طهرا بييت للطائفني والعكفني والركع السجود فإنه يقتضي أن بيته معد للطائفني 
  والعاكفني واملصلني وذلك يقتضي أن له أثر يف اختصا 

  الفصل الثالث أنه ال ركن إال الوقوف بعرفه والطواف طواف الزيارة وقد

   احتلفت عبارة أصحابنا يف ذلك
وأصل ذلك أن السعي بني الصفا واملروة هل هو ركن فيه روايتان فإن قلنا ليس بركن فمن أصحابنا من يقول مها 

  ركنان كما ذكره الشيخ 
قال ابو احلسن التيمي فرض احلج فرضان ال ثالث هلما روى ذلك عن أمحد املروذي واسحق بن إبراهيم وغريهم 

ن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار البيت يوم النحر وانصرف ومل يعمل ونقل عنه ابناه وأبو احلارث والفضل ب
  غري ذلك فحجتة صحيحه وعليه دم قال وهبذا أقول 

  وهذا قول أيب بكر عبد العزيز 
  قال حرب قيل ألمحد رجل حج فوقف بعرفة مث زار البيت يوم النحر 

دم وقال القاضي وأصحابه وعامة املتأخرين من  فمضى على وجهه ومل ينصرف إىل مىن ومل يرم اجلمار قال عليه
  أصحابنا أركانه ثالثة بغري خالف االحرام والوقوف والطواف 

ومن أصحابنا من حيكى ذلك خالفا فيقول األركان ركنان يف قول وثالثة يف قول وأربعة يف قول ويعتقد أن املذهب 
  خمتلف يف االحرام كاختالفه يف السعي 

روض احلج أربعة فروض وهي االهالل باحلج والوقوف بعرفة وطواف االفاضة والسعي بني قال ابن أيب موسى وف
الصفا واملروة وروي عنه أن السعي بني الصفا واملروة ليس بواجب وروي عنه أن فرض احلج فرضان مها الوقوف 

الفاضة بعرفة وطواف االفاضة وما عدامها مسنون حىت أنه سئل عن رجل حج فوقف بعرفه وطاف طواف ا
  وانصرف ومل يأت بغري ذلك فقال عليه دم شاة وحجه صحيح 

واعلم أن االختالف يف االحرام اختالف يف عبارة وذلك أن االحرام يعين به شيئان أحدمها قصد احلج ونيته وهذا 
 مشروط يف احلج بغري خالف فإن احلج ال يصح بغري نية بامجاع املسلمني وهذا املعىن هو الغالب على أصول

  أصحابنا ألن االحرام ينعقد مبجرد النية 
فعلى هذا منهم من جيعل هذا القصد والنية ركنا وهو الغالب على قول الفقهاء املصنفني يف املذهب من أصحابنا 

  وهو اجلاري على أصول أمحد ألن العمرة عنده للشهر الذي أحرم فيه 



ل كثري من مصنفي اخلالف من أصحابنا ويشهد له من ومنهم من جيعله شرطا للحج مبنزلة الطهارة للصالة وهو قو
أصولنا إنعقاده قبل أشهر احلج وسقوط الفرض عن العبد والصيب إذا عتق وبلغ قبل االفاضة من عرفات وإن كان 

  االحرام قد إنعقد قبل وجوب احلج فإن أركان العبادة ال تفعل قبل وجوهبا وال قبل دخول وقتها 
بنفسه كما أن احلج عبادة مستقلة بنفسها وهو يشبه أركان العبادة من وجه وشروطها من والتحقيق أنه أصل منفرد 

  وجه فإنه ركن مستدام إىل اخر العبادة 
واملعىن الثاين لالحرام هو التجرد عن املخيط وكشف الرأس واجتناب احملظورات وهذا هو واجب ليس بركن وال 

ن احلج ركنان ومن فهم املعىن األول قال أركانه ثالثة ومن أعتقد شرط فمن فهم االحرام هذا املعىن قال إن أركا
  االحرام شرطا قال إن أركانه ركنان فعلى هذا قيل االحرام شرط وقيل هو ركن وقيل هو واجب على ما بيناه 

  مسألة وواجباته االحرام من امليقات 
 لعذر وإذا تركه كان عليه دم جيرب به حجه ومجلة ذلك أن واجبات احلج هي عبارة عما جيب فعله وال جيوز تركه إال

  ويصح احلج بدونه لكن هل يتم احلج قبل إخراج اهلدي 
فأول الواجبات أن حيرم من امليقات وهو أن ينشيء النية ويعقد االحرام من امليقات فالواجب هو االبتداء باالحرام 

ؤه من امليقات إذا عىن باالحرام ترك احملظور كما من امليقات وقد جيوز أن يكون أراد أن الواجب هو االحرام وابتدا
تقدم وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يهل أهل املدينة من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وهذا خرب 

  معناه األمر وإال لزم خمالفته 

  خمربه واألمر يقتضي الوجوب خصوصا يف العبادات وإمنا قلنا ليس بركن ألن 
  والوقوف بعرفة إىل الليل مسألة 

ومجلة ذلك أنه إذا واىف عرفة هنارا مل جيز أن يفيض منها إىل الليل لكن هل جيوز أن يتعمد املكث يف غري عرفة إىل 
الليل مث يقف هبا ليال مثل أن ميكث بنعمان أو باحلرم أو بنمرة وهل عليه أن جيد يف السري إذا خاف فوت النهار 

لى اهللا عليه و سلم وقف بعرفة حىت غابت الشمس كما تقدم وألن أهل اجلاهلية كانوا وذلك ألن رسول اهللا ص
يفيضون من عرفات إذا اصفرت فسن النيب صلى اهللا عليه و سلم الوقوف إىل غروب الشمس خمالفة هلديهم وذلك 

  داخل يف امتثاله ألمر اهللا سبحانه باحلج ويف تفسريه للحج اجململ يف كتاب اهللا 
إذا خرج منه خمرج االمتثال والتفسري كان حكمه حكم األمر وهو داخل يف عموم قوله خذوا عين  والفعل

مناسككم وقد روى حممد بن قيس بن خمرمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب يوم عرفة فقال هذا يوم 
س على اجلبال كأهنا عمائم احلج األكرب إن من كان قبلكم من أهل األوثان واجلاهلية كانوا يفيضون إذا الشم

الرجال ويدفعون من مجع إذا أشرقت على اجلبال كأهنا عمائم الرجال فخالف هدينا هدي الشرك رواه ابو داود يف 
  مراسيله ويف 

  رواية كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس فال تعجلوا فإنا نفيض بعد غروهبا 
ليه و سلم ووقف بعرفة قبل ذلك ليال أو هنارا وحلديث الذي وقصته وإمنا قلنا ليس بركن لقول النيب صلى اهللا ع

  راحلته بعرفات 

  فصل



ال جيوز له أن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس بال تردد سواء فرض أن اإلمام أخطأ السنة فأفاض قبل ذلك 
خيالف اإلمام السنة فيقف أم ال أم مل يكن للموسم امام فإذا غربت الشمس فالسنة أن ال يفيض قبل اإلمام إال أن 

  إىل مغيب الشفق 
قال أمحد يف رواية املروذي إذا دفع اإلمام دفعت معه وال تفض حىت يدفع اإلمام فإن أفاض بعد غروب الشمس قبل 

اإلمام فقال أبو احلارث سألت أمحد هل جيوز ألحد أن يفيض قبل االمام قال إذا أفاض اإلمام أفاض معه ويفيض 
ت الشمس وعليه السكينة ويفيض الناس معه قلت فإن أفاض قبل اإلمام فقال ما يعجبين قلت فما اإلمام إذا غرب

جيب على من دفع قبل اإلمام قال أقل ما جيب عليه دم ثنا حيىي عن ابن جريج عن عطاء إذا دفع قبل أن تغيب 
  بل أن تغرب الشمس فسد حجه الشمس فعليه دم وقال احلسن يرجع فإن مل يرجع فعليه بدنة وقال مالك إذا دفع ق

  قال أمحد بن حنبل إذا دفع قبل غروب الشمس قبل اإلمام فعليه دم 
وقال يف رواية األثرم وقد سئل عن رجل دفع قبل اإلمام من عرفة بعد ما غابت الشمس فقال ما وجدت أحدا 

  سهل فيه كلهم يشدد فيه وما يعجبين أن يدفع قبل اإلمام 
  اإلمام عليه دم اخلرقي وأبو بكر وممن قال إذا دفع قبل 

وقال أكثر املتأخرين من أصحابنا إمنا الدم على من دفع قبل غروب الشمس وجعل هؤالء قوله دفع قبل مبعىن دفع 
قبل غروب الشمس ألن اإلمام إمنا يدفع بعد الغروب ومحل القاضي رواية األثرم الصرحية على االستحباب ألنه قال 

من عرفة قبل غروب الشمس يهريق دما وقال أيضا يف رواية األثرم مالك يقول إذا دفع  يف رواية حرب إذا دفع
  قبل غروب الشمس فسد حجه وهذا شديد والذي نذهب عليه دم 

فإن كان له عذر يف االفاضة قبل غروب الشمس مثل أن ينسى نفقته مبكان اخر فقال أبو طالب سألت أمحد عن 
  الرجل يقف بعرفة مع اإلمام 

الظهر إىل العصر مث يذكر أنه نسى نفقته مبىن قال إن كان قد وقف بعرفة فأحب إىل أن يستأذن اإلمام خيربه أنه  من
نسى نفقته فإذا أذن له ذهب وال يرجع قد وقف وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستئذنوه وهم معه 

ويرجع إىل عرفة فيقف هبا ومن وقف بعرفة من ليل أو على أمر جامع وإن كان مل يقف بعرفة يرجع فيأخذ نفقته 
  هنار قبل طلوع الفجر فقد مت حجه فهذا يرجع فيقف 

  فصل 
ولو وقف قبل الزوال مث خرج مث رجع بعد الزوال فقد أحسن وإن خرج بعد الزوال إىل عرفة ليصلي هبا وخيطب 

عقيل وكثري من أصحابنا إن عاد قبل الغروب وإن وقف بعد الزوال مث أفاض من عرفه مث رجع فقال القاضي وابن 
ووقف إىل غروب الشمس فال دم عليه وإن عاد بعده فعليه دم وخرج ابن عقيل إحتماال بأن عليه دما مطلقا 

وحيتمله كالم أمحد ألنه قال إذا دفع قبل اإلمام فعليه دم ومل يفرق بني أن يعود أو ال يعود مع ذكر التفرقة عن 
  احلسن 

  ضي يف خالفه أنه ال دم عليه إذا عاد مطلقا وقد ذكره أمحد عن احلسن ألنه قد مجع بني الليل والنهار وذكر القا

  مسألة واملبيت مبزدلفة إىل نصف الليل 
ومجلة ذلك أن الوقوف مبزدلفة يف اجلملة واجب تارة يعرب عنه أمحد بالوقوف مبزدلفة وتارة يعرب باملبيت مبزدلفة 



فضتم من عرفت فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام واذكروه كما هداكم واملشعر احلرام مزدلفة لقوله سبحانه فإذا أ
كلها كما تقدم وإن أريد به نفس قزح فقد أمر بالذكر عنده وذلك حيصل بالوقوف فيما حوله بدليل قول النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم هذا املوقف ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن حمسر 
ا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقف هبا وقال خذوا عين مناسككم وقال هذا املوقف ومزدلفة كلها موقف وأيض

  كما قال هذا املوقف وعرفة كلها موقف 
  فإن طلعت الشمس ومل يقف باملزدلفة فعليه دم وحجه صحيح 

  ا كذلك قال أمحد يف رواية ابن القاسم ليس أمر مجع عندي كعرفة وال أرى الناس جعلوه
  وقال صاحل سألت أيب عن رجل فاته الوقوف جبمع وقد وقف بعرفة ومر جبمع بعد طلوع الشمس قال عليه دم 

وقال أبو طالب سألت أمحد عن حديث عروة الطائي من صلى معنا صالة الصبح وقد أتى عرفات قبل ذلك ليال أو 
ومل يشهد مجعا مع اإلمام قال هذا أحسن حاال هنارا فقد مت حجة قال هذا شديد قلت فكيف يصنع من أتى عرفات 

  ممن مل جيئها 
  وقد رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للضعفة أن يتعجلوا بليل وصلى عمر 

رضوان اهللا عليه وجعل ينتظر األعرايب وقد جاء األعرايب قلت فيجزؤه إذا أتى عرفة مث مل يدرك مجعا قال هذا 
صلى اهللا عليه و سلم قدم الضعفة ومل يشهدوا معه قلت أليس من مل يقف جبمع  مضطر أرجو أن جيزءه ألن النيب

عليه دم قال نعم عليه دم إذا مل يقف جبمع عليه دم لكن يأيت مجع فيمر قبل اإلمام قلت قبل اإلمام جيزؤه قال نعم قد 
  قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم الضعفة 

لفة ليس عليه شيء ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قدم الضعفة وال وقال حنبل قال عمي من مل يقف غداة املزد
ينبغي له أن يفعل إال أن يكون معه ضعفة أو غلمة وعليه أن يبيت ليلة املزدلفة وإن مل يبت فعليه دم وسئل عمن مل 

احلسن رضي يأت مجع قال ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق أو كان جاهال فليس عليه شيء إذا مل ينزل وهو قول 
  اهللا عنه 

وقال حرب قلت ألمحد رجل أتى عرفة قبل طلوع الفجر قال حجه جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر قيل فإن 
  مل يقف جبمع جائز 

  وأحكام مجع مضطربة تتخلص يف مسائل 
  األوىل أن الوقوف هبا واجب يف اجلملة ملا تقدم 

حىت طلعت الشمس لعذر صح حجه وإن تعمد ترك اتياهنا أو سلك إىل الثانية أنه ليس بركن فمن فاته الوقوف هبا 
مىن غري طريقها فكالمه يقتضي روا ينظر ألفاظ األحاديث وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا سألوه وهو 
ج واقف بعرفة كيف فقال احلج عرفة من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج ومعلوم أنه لو كان احل

  يفوت بفوات املزدلفة ملا قال احلج عرفة بل قال احلج عرفة ومزدلفة 
وقوله من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج يدل على أمن الفوات ألن من أدرك العبادة ال تفوته البتة 

ة قبل أن تطلع ولو كان ترك الوقوف مبزدلفة يفوت احلج مل يكن الواقف بعرفة مدركا وهذا كقوله من أدرك ركع
الشمس فقد أدرك الفجر نعم ميكن أن يوجد بعد اإلدراك ما يبطل العبادة وال يبطل احلج إال الوطء فأما ترك 

واجب مؤقت يكون تركه فواتا للحج فال أال ترى أنه ملا أراد أن يبني ما به يتم احلج قال من شهد معنا هذه الصالة 



ذلك ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه فجعل الوقوف مبزدلفة بعد ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف بعرفة قبل 
التعريف به يتم احلج ويقضي التفث إذ مل يبق بعده إال التحلل برمي مجرة العقبة وما بعده فعلم هبذين احلديثني أنه 

لوقوف مبزدلفة يتم بالوقوف بعرفة يدرك احلج ويؤمن فواته فلو كان بعده ركن مؤقت مل يدرك ومل يؤمن الفوات وبا
  احلج ويقضي التفث 

وأيضا ما احتج به أمحد من إمجاع الناس حيث قال ليس أمره عندي كعرفة وال أرى الناس جعلوها كذلك فذكر أنه 
  مل ير أحدا من الناس سوى بينهما مع معرفته ملذاهب الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة الفتوى 

  بليل فقد أدرك احلج وإن مل يدرك املوقف جبمع  وعن ابن عمر قال من وقف بعرفة
  وعن ابن عباس قال احلج عرفات والعمرة ال جياوز هبا البيت ومن مل حيل عند البيت فال عمرة له 
  الثالثة أن من فاته الوقوف هبا واملبيت فعليه دم هذا هو املذهب املنصوص يف رواية صاحل وغريه 

  طالب إذا تركها لعذر ال شيء عليه وحيتمل كالمه يف رواية حنبل وأيب 
وخرج القاضي وابن عقيل فيمن مل مير هبا حىت طلعت الشمس أو أفاض منها أول الليل ال شيء عليه خترجيا من 

إحدى الروايتني يف املبيت مبىن ألن املبيت ليس مبقصود لنفسه وإمنا يقصد للوقوف يف غداهتا وذلك ليس بواجب 
  فما يقصد له أوىل 

  لتخريج فاسد على املذهب باطل يف الشريعة فإن بني الوقوف وهذا ا

مبزدلفة واملبيت مبىن من املباينة يف الكتاب والسنة ما ال جيوز معه احلاق أحدمها باالخر إال كاحلاق الوقوف بني 
  اجلمرتني بالوقوف بعرفة 

  وقوهلم ليس مبقصود قد منعه من يقول إن الوقت ميتد إىل طلوع الفجر 
  يق أن املقصود هو الوقوف باملشعر احلرام ووقته من أواخر الليل إىل طلوع الشمس كما سيأيت والتحق

الرابعة أنه يفوت وقتها بطلوع الفجر فمن مل يدركها قبل ذلك فعليه دم هذا هو الذي ذكره القاضي وعامة 
اجب هو املبيت باملزدلفة واملبيت إمنا أصحابنا بعده لقول أمحد وعليه أن يبيت باملزدلفة فإن مل يبت فعليه دم ألن الو

يكون بالليل كاملبيت مبىن فإذا طلع الفجر ذهب وقت املبيت وأصحاب هذا القول ال يرون الوقوف باملزدلفة واجبا 
وإمنا الواجب عندهم املبيت هبا وال يرون الوقوف غداة مجع من جنس الواجب بل من جنس الوقوف بني اجلمرتني 

  ة السقوط ملن تدبر الكتاب والسنة ونصوص اإلمام أمحد والعلماء قبله وهذا القول يف غاي
  ونقل عنه صاحل يف رجل فاته الوقوف جبمع وقد وقف بعرفة ومر جبمع بعد طلوع الشمس قال عليه دم 

ونقل عنه املروذي إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حىت طلعت الشمس عليه دم فأوجب الدم بفوات الوقوف هبا إذا 
  الشمس  طلعت

  وكذلك قال يف رواية أيب طالب إذا مل يقف جبمع عليه دم ولكن يأيت 

مجع فيقف قبل اإلمام وجيزءه فجعل املوجب للدم عدم الوقوف فإذا وقف مع اإلمام أو قبله فال دم عليه وكذلك 
وع الفجر فعليه أن احتج حبديث عمر ملا انتظر األعرايب وإمنا جاء بعد طلوع الفجر وعلى هذا إذا مل يقف قبل طل

يقف بعد طلوعه وهذا هو الصواب أن وقت الوقوف ال يفوت إىل طلوع الشمس فمن وافاها قبل ذلك فقد وقف 
هبا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقف هبا وأفاض قبيل طلوع الشمس وهذا الوقوف املشروع يف غداهتا هو 



قوله فإذا أفضتم من عرفت فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام االية املقصود األعظم من الوقوف مبزدلفة وبه يتم امتثال 
وإليه اإلشارة بقوله هذا هو املوقف ومجع كلها موقف وارفعوا عن بطن حمسر وهذا نظري الوقوف عشية عرفة وأحد 

لنسك املوقفني الشريفني فكيف ال يكون له تأثري يف الوجوب وجودا وعدما أم كيف ال يكون هذا الزمان وقتا ل
  املشروع مبزدلفة 

وأيضا فإن عروة بن مضرس أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو مبزدلفة حني خرج لصالة الفجر وقال له النيب 
صلى اهللا عليه و سلم من أدرك معنا هذه الصالة ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليال أو هنارا فقد 

  مت حجه وقضى تفثه 
لفة تدرك بعد طلوع الفجر كما تدرك قبل الفجر ألن هذا السائل إمنا وافاها بعد طلوع الفجر وهذا نص يف مزد

وأخربه النيب صلى اهللا عليه و سلم بقضاء حجه ومل خيربه أن عليه دما وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز وال 
  يصح أن يقال فلعله دخل فيها قبل الفجر 

لم أخرب أن من أدرك الصالة واملوقف جبمع ووقف قبل ذلك بعرفات فقد مت حجه ومل وألن النيب صلى اهللا عليه و س
  يذكر دما وال غريه ومل يشترط إدراك مزدلفة قبل الفجر بل نص على اإلكتفاء بإدراك الوقوف مع الناس 
صلى اهللا  ويف لفظ من أدرك افاضتنا هذه واالفاضة قبيل طلوع الشمس فأين يذهب عن البيان الواضح من النيب

  عليه و سلم 
وألن من أدرك عرفة قبيل الفجر فمحال أن يدرك املزدلفة تلك الليلة فلو كان هذه املدرك لعرفة قد فاتته املزدلفة 

وعليه دم مل يصح أن يقال من أدرك عرفة أدرك احلج مطلقا فإنه قد فاته بعض الواجبات بل أعظم الواجبات 
ليه و سلم والتابعون بعده صرحوا بأن من طلع عليه الفجر بعرفة فقد أدرك ولذلك أصحاب رسول اهللا صلى اهللا ع

  احلج من غري ذكر لدم وال تفويت الوقوف باملزدلفة 
وأيضا فاجياب النسك باسم املبيت مبزدلفة مل ينطق كتاب وال سنة وال ذكره الصحابة والتابعون بل الذي يف كتاب 

رام وهذا يقتضي التعقيب لقوله فإذا أفضتم من عرفت فاذكروا اهللا عند املشعر اهللا قوله فاذكروا اهللا عند املشعر احل
  احلرام فمن أفاض من عرفات عند طلوع الفجر يذكر اهللا إذا أفاض بعد طلوع الفجر بنص االية 

وأيضا فإن اهللا أمر كل مفيض من عرفات بذكره عند املشعر احلرام فلو كان وقت هذا الواجب يفوت بطلوع 
  مل ميكن كل مفيض امتثال هذا األمر  الفجر

  وأيضا فإن وقت التعريف ميتد إىل طلوع الفجر فال بد أن يكون عقبيه وقت 

  للمشعر احلرام لئال يتداخل وقت هذين النسكني 
وأما السنة فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم الوقوف باملزدلفة وشهود صالة الصبح والوقوف معه وإمنا جاء املبيت 

  فة تبعا ألن الوقوف بعد الفجر وإمنا يكون ذلك بعد املبيت فكيف يكون املقصود تبعا والتبع مقصودا مبزدل
وأيضا فما روى إبراهيم عن األسود أن رجال قدم على عمر بن اخلطاب وهو جبمع بعدما أفاض من بعرفات فقال 

عرفة وقف هبا هنيهة مث أفض فانطلق  يا أمري املؤمنني قدمت االن فقال أما كنت وقفت بعرفات قال ال قال فأت
الرجل وأصبح عمر جبمع وجعل يقول أجاء الرجل فلما قيل قد جاء أفاض رواه سعيد باسناد صحيح واحتج به 

  أمحد 
فهذا رجل إمنا أدرك الناس قبل االفاضة من مجع ألن جميئه إىل مزدلفة قبل التعريف ال أثر له فإن مزدلفة إمنا يصح 



هبا بعد عرفة ومع هذا مل يأمره عمر بدم بل انتظره ليقف مع الناس ولو كان وقت الوجوب قد املبيت والوقوف 
  ذهب ملا كان النتظاره معىن 

وأيضا فإن الوقوف باملزدلفة بعد الوقوف بعرفة بنص القرآن والسنة والعبادات املتعاقبة ال جيوز دخول وقت 
  إحدامها يف وقت األخرى كأوقات الصلوات 

ة ميتد إىل طلوع الفجر فلو كان وقت مزدلفة ينتهي إىل ذلك الوقت لكان وقت مزدلفة بعض وقت ووقت عرف
  عرفة وذلك ال جيوز 

  وأما قوهلم املبيت مبزدلفة واجب 
قلنا هذا غري مسلم فإن من أدركها يف النصف الثاين أو قبيل طلوع الفجر ال يسمى بائتا هبا أال ترى أن املبيت مبىن 

ا مل جيز أن يبيت هبا حلظة من اخر الليل حىت يبيت هبا معظم الليل نعم من أدركها أول الليل فعليه أن ملا كان واجب
يبيت هبا إىل اخر الليل ألجل أن الوقوف املطلوب هو يف النصف االخر وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب وصار 

ة أقاموا إىل نصف النهار النتظار الوقوف ال ألن هذا مثل الوقوف الواجب بعرفة هو اخر النهار فإذا نزلوا بنمر
  النزول بنمرة هو املقصود ولو تأخر االنسان إىل وقت الوقوف أجزأ كذلك هنا 

  اخلامسة من وافاها أول الليل فعليه أن يبيت هبا مبعىن أن يقيم هبا ال جيوز له اخلروج منها إىل اخر الليل 
  مبزدلفة وإن مل يبت فعليه دم قال أمحد يف رواية حنبل وعليه أن يبيت 

مث إن كان من أهل األعذار مثل النساء والصبيان واملرضى ومن يقوم هبم فله الدفع منها يف اخر الليل من غري 
  كراهة كما تقدم 

  وأما غريهم فالسنة له أن يقيم إىل ان يقف بعد طلوع الفجر 
فع بعد نصف الليل قال حرب قلت ألمحد رجل خرج من ويف الوقت الذي جيوز الدفع فيه روايتان إحدامها جيوز الد

  املزدلفة نصف الليل فأتى 

مىن وعليه ليل يرمي اجلمار قال نعم أرجو أن ال يكون به بأس قلت ألمحد فإنه مضى من حىت أتى مكة فطاف 
  طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر قال ال ميكنه أن يأيت مكة بليل 

املسألتني يف وقتني ألن يف أول املسألة أنه أباح االفاضة نصف الليل ويف اخرها قال  ولعل حربا سأل أمحد عن هاتني
ال جيوز اخلروج من مجع حىت يغيب القمر وبينهما زمن جيد وقال عنه يف موضع اخر وقد سئل عن االفاضة من مجع 

حابنا ملا روى عن عائشة من غري عذر فقال أرجو إال أنه قال يف وجه السحر وهذا قول القاضي ومن بعده من أص
قالت أرسل النيب صلى اهللا عليه و سلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت اجلمرة قبل الفجر مث مضت فأفاضت وكان 

  ذلك اليوم الذي يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعين عندها رواه أبو داود 
  ويف رواية البن أيب حامت عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة 

قالت قدمين النيب صلى اهللا عليه و سلم فيمن قدم من أهله ليلة املزدلفة قالت فرميت اجلمرة بليل مث مضيت إىل 
  مكة فصليت هبا الصبح مث رجعت إىل مىن 

قالوا ومن املنزل إىل مكة حنو من سبعة أميال أو أكثر ومن موقف اإلمام بعرفة إىل باب املسجد احلرام بريد اثنا عشر 
  ميال 



  من يسري إىل مىن ويرمي اجلمرة ويطوف لالفاضة مث يصلي الصبح ال يقطع سبعة أميال إال أن يكون أفاض بليل و
وألن أكثر الشيء يقوم مقام مجيعه فإذا بات أكثر الليل باملزدلفة صار يف حكم من بات مجيعها ملا رخص النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم يف االفاضة منها قبل طلوع الفجر 
  هذا العربة بنصف الليل املنقضي بطلوع الفجر أو بطلوع  فعلى

والرواية الثانية ال جتوز االفاضة قبل مغيب القمر وامنا يغيب قبل الفجر مبنزلتني من منازل القمر ومها أقل من 
  ساعتني 

حاديث قال يف رواية حرب أيضا ال جيوز أن خيرج من مجع حىت القمر وأكثر نصوصه على هذا ألن الذي يف األ
الصحيحة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أرخص للضعفة أن يفيضوا من مجع بليل ومل يؤقته بل إمنا قدمهم يف وجه 

  السحر 
  وكان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقومون عند املشعر احلرام 

ن يقدم مىن لصالة الفجر باملزدلفة فيذكرون اهللا ما بدا هلم مث يدفعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع هبم فمنهم م
ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا اجلمرة وكان ابن عمر يقول أرخص يف أولئك رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم متفق عليه 
ومل جييء توقيت يف حديث إال حديث أمساء رواه عبد اهللا اهلر موالها أهنا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت تصلى 

ة مث قالت يا بين هل غاب القمر قلت ال فصلت ساعة قالت يا بين هل غاب القمر قلت نعم قالت فصلت ساع
فارحتلوا فارحتلنا ومضينا حىت رمت اجلمرة مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت هلا يا هنتهاه ما أرانا إال قد 

  ليه غلسنا قالت يا بين إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن للظعن متفق ع
فهذه أمساء قد روت الرخصة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجعلتها مؤقتة مبغيب القمر إذ كانت هي اليت 

روت الرخصة وليس يف الباس شيء مؤقت أبلغ من هذا وسائر األحاديث ال تكاد تبلغ هذا الوقت وحديث أم 
ري بل يف قريب من ساعتني فإذا قامت بعد مغيب سلمة ال خيالفه فإن ستة أميال تقطع يف أقل من ثالث ساعات بكث

  القمر أدركت الفجر مبكة ادراكا حسنا 
  وأما طوافها 

وعلى هذا فيكون املبيت واجبا إىل أن يبقى سبعا الليل إذا جعل اخره طلوع الشمس وذلك أقل من الثلث وال 
زة إذا بقى من وقت الوقوف الثلث يصلون إىل مجع إال بعد أن ميضي شيء من الليل فتكون االفاضة من مجع جائ

وتقدير الرخصة بالثلث له نظائر يف الشرع والتقدير باألسباع له نظائر خصوصا يف املناسك فإن أمر األسباع فيه 
  غالب فيجوز أن يكون الوقوف مبزدلفة مقدرا باألسباع 

  فصل

  وهل جيب هذا املبيت على أهل السقاية والرعاء قال 
ن وافاها بعد جواز االفاضة منها إما بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر أو بعد طلوع املسألة السادسة أن م

  الفجر على ما مضى أجزأه ذلك وال دم عليه وسواء نزل هبا أو مل ينزل 
قال يف رواية أيب احلارث فيمن أفاض من مجع بليل قبل طلوع الفجر فقال إذا نزل هبا أو مر هبا فأرجو أن ال يكون 



  شيء إن شاء اهللا تعاىل عليه 
وقال أبو طالب قلت أليس من مل يقف جبمع عليه دم قال نعم إذا مل يقف جبمع عليه دم لكن يأيت مجع فيمر قبل 

  اإلمام قلت قبل اإلمام جيزؤه قال نعم قد قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم الضعفة 

طلوع الفجر ويكون وقوفه الواجب مكثه هبا قبل ذلك املسألة السابعة من ال عذر له فإنه جيوز أن خيرج منها قبل 
  واملستحب وقوفه عند قزح قبل ذلك هذا هو املذهب وقد نص عليه يف رواية اجلماعة 

  قال يف رواية حنبل من مل يقف غداة املزدلفة ليس عليه شيء 
  بل وأيب احلارث وقال يف رواية أيب طالب يأيت مجع فيقف قبل اإلمام جيزؤه وقد تقدم نصه يف رواية حن

وقال األثرم قيل أليب عبد اهللا يدفع من مزدلفة قبل اإلمام قال املزدلفة عندي غري عرفة وذكر حديث ابن عمر أنه 
دفع قبل ابن الزبري قيل أليب عبد اهللا كأن سنة املزدلفة عندك غري سنة عرفة قال نعم واحتج على ذلك بأن النيب 

ومل يشهدوا معه املوقف جبمع ولو كان الوقوف بالغداة واجبا ملا سقط عن الظعن صلى اهللا عليه و سلم قدم الضعفة 
وال غريهم كالوقوف بعرفة إىل غروب الشمس وكرمي اجلمار وغري ذلك من الواجبات وألهنم من حني يدخلون 

م هبا رخصة وختفيفا إىل املزدلفة فهم يف املوقف باملشعر احلرام إىل أن خيرجوا منها فجاز التعجيل منها لطول املقا
  خبالف عرفات فإن الوقوف هبا ليس بطويل 

وألن الوقوف باملزدلفة ليس مبحدود املبتدأ فإن الناس جييئون اليها على قدر سريهم فجاز أن ال يكون حمدود املنتهي 
يتقيدوا فيخرجون منها كذلك خبالف عرفات يدخلوهنا وقت الزوال وخيرجون منها بعد الغروب وهذا ألنه ملا مل 

  باإلمام يف مبتدأ الوقوف مبزدلفة مل يتقيدوا به يف منتهاه وعرفة خبالف ذلك 
وأيضا فإن عرفات كان املشركون يتعجلون منها فسن لنا خمالفتهم باجياب التأخري إىل غروب الشمس وكانوا 

  يتأخرون باملزدلفة إىل طلوع 

أن يوسع وقت التعجيل وأن يفيض قبل اإلمام ألن ذلك الشمس فسن لنا التعجيل منها قبل ذلك خمالفة هلم فجاز 
  أبعد عن التشبه هبدي املشركني وهذا معىن قول أمحد سنة عرفة غري سنة املزدلفة 

وقد أجاب أمحد عن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من صلى معنا هذه الصالة ووقف معنا حىت تطلع الشمس فقد 
ال اشكال فيه وأما مفهومه فليس على عمومه إذ ال جيوز أن يكون معناه مت حجه وقضى تفثه بأن منطوق احلديث 

من مل يصل معنا ويقف إىل طلوع الشمس مل يتم حجه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قدم الضعفة ومل يصلوا معه 
ذلك ومل ينكر  ومل يقفوا وعمر رضي اهللا عنه انتظر األعرايب بني ظهراين املسلمني حىت جاء ومل يصل والناس يرون

أحد عليه فوت الصالة وذلك ألن هذا مفهوم منطوق خرج جوابا عن سؤال سائل فإن عروة بن مضرس كان قد 
أدرك مع النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة والوقوف فذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم حكم من هو يف حاله أن 

بالذكر ألجل حال السائل ومنه فائدة أخرى وهو أن من حجه تام ومثل هذا قد ال يكون له مفهوم ألن التخصيص 
أدرك الصالة فإنه يكون قد أدرك الوقوف بعرفة قبل ذلك خبالف من مل يدرك الصالة فإنه قد ال يكون دخل عرفة 

  إال بعد الفجر 
  وفيه أيضا وجوب الوقوف مع اإلمام على من مل يقف قبل طلوع الفجر على ما ذكرناه فيما تقدم 

وجوب الوقوف بعد الفجر لغري أهل األعذار ملا روت عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة  ويتوجه
  فاستأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 



تفيض من مجع بليل فأذن هلا فقالت عائشة فليتين كنت استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما استأذنته 
  ام سودة وكانت عائشة إال مع اإلم

ويف رواية وددت أين كنت أستأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما استأذنته سودة فأصلى الصبح مبىن فأرم 
اجلمرة قبل أن يأيت الناس فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته قالت نعم إهنا كانت ثقيلة ثبطة فاستأذنت هلا رسول 

تأذنت سودة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة املزدلفة تدفع اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذن هلا ويف رواية اس
قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة قالت فأذن هلا فخرجت قبل دفعه وحبسن 

أدفع  حىت أصبحنا فدفعنا بدفعة وألن أكون استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما استأذنته سودة فأكون
  بإذنه أحب إىل من مفروح به متفق عليه 

فلو كان اإلذن يف الدفع قبل اإلمام عاما للناس مل تستأذنه عائشة لسودة ولو فهمت وهي السائلة له أن إذنه لسودة 
إذن لكل الناس مل تتأسف على أهنا مل تستأذنه لنفسها وهي أعلم مبعىن ما سألته وما أجاهبا وإمنا كانت الرخصة 

  رة على ذي العذر فخشيت عائشة أن ال تكون هي من مجلة أوىل األعذار فبنت على األصل مقصو
  وأيضا قول ابن عمر أرخص يف أولئك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف لفظ 

لضعفة الناس وقول أمساء إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن للظعن كل دليل على أن اإلذن خاص بالظعن 
رف املستقر بينهم أنه ال جيوز إفاضة أحد حىت يفيض اإلمام حىت رويت الرخصة يف الضعفاء وال يلزم من وأن املع

األذن للضعفة األذن لغريهم ألن ختصيص النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه هلم بالذكر واألذن من بني سائر 
  الناس دل على أن حكم غريهم خبالف ذلك 

مجيع املناسك بقوله صلى اهللا عليه و سلم اخذوا عىن مناسككم ال سيما وفعله صلى  وألن األصل وجوب اتباعه يف
اهللا عليه و سلم خرج إمتثاال لقوله فإذا أفضتم من عرفت فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام والفعل إذا خرج إمتثاال 

اهللا يف كتابه للوجوب ال سيما يف ألمر كان مبنزلته واألمر للوجوب وال جيوز أن يقال فالذكر ليس بواجب ألن أمر 
العبادات احملضة وهناك ذكر واجب باإلمجاع وهو صالة الفجر مبزدلفة على أنه حيتاج من قال إن الذكر ال جيب إىل 

  دليل 
  مسألة والسعي 

  يعن به بني الصفا واملروة 
قال يف رواية األثرم فيمن انصرف  وقد اختلفت الرواية عن أمحد فيه فروى عنه أنه ركن ال يتم احلج والعمرة إال به

  ومل يسع يرجع فيسعى وإال فال حج له 
  وقال يف رواية ابن منصور إذا بدأ بالصفا واملروة 

  يرجع قبل البيت ال جيزئه 
وقال يف رواية أيب طالب يف معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى فسدت عمرته وعليه مكاهنا ولو طاف وسعى مث 

  أو يقصر فعليه دم إمنا العمرة الطواف والسعي واحلالق وطيء قبل أن حيلق 
وروى عنه أنه سنة قال يف رواية أيب طالب فيمن نسى السعي بني الصفا واملروة أو تركه عامدا فال ينبغي له أن 

  يتركه وأرجو أن ال يكون عليه شيء 
ملتمتع عند عطاء واحد إذا طافوا ومل وقال يف رواية امليموين السعي بني الصفا واملروة تطوع واحلاج والقارن وا



  يسعوا 
  وقال يف رواية حرب فيمن نسى السعي بني الصفا واملروة حىت أتى منزله ال شيء عليه 
  وقال القاضي يف اجملرد وغريه هذا واجب جيربه دم هذا هو الذي ذكره الشيخ يف كتابه 

  ئر اهللا فمن قال إنه تطوع احتج بقوله تعاىل إن الصفا واملروة من شعا

فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما ومن تطوع خريا فإن اهللا شاكر عليم فأخرب أهنما من شعائر 
اهللا وهذا يقتضي أن الطواف هبما مشروع مسنون دون زيادة على ذلك إذ لو أراد زيادة ألمر بالطواف هبما كما 

ن حج البيت أو أعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما ورفع اجلناح قال فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام مث قال فم
وإن كان إلزالة الشبهة اليت عرضت هلم يف الطواف هبما كما سيأيت إن شاء اهللا فإن هذه الصيغة تقتضي إباحة 
 الطواف هبما وكوهنما من شعائر اهللا يقتضي استحباب ذلك فعلم أن الكالم خرج خمرج الندب إىل الطواف هبما

واماطة الشبهة العارضة فأما زيادة على ذلك فال مث قال تعاىل ومن تطوع خريا فإن اهللا شاكر عليم وإذا ندب اهللا 
إىل أمر وحسنه مث ختم ذلك بالترغيب يف التطوع كان دليال على أنه تطوع وإال مل يكن بني فاحتة اآلية وخامتتها 

  نسبة 
  يطوف هبما وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ أن ال 

  وعن عطاء يف قراءة ابن مسعود أو يف مصحف ابن مسعود أن ال يطوف هبما روامها أمحد يف الناسخ واملنسوخ 

وعن أنس قال كانت األنصار يكرهون أن يطوفوا بني الصفا واملروة حىت نزلت إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن 
متفق عليه لفظ مسلم ولفظ البخاري عن عاصم بن سليمان  حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما

قال سألت أنس بن مالك عن الصفا واملروة قال كنا نرى من أمر اجلاهلية فلما كان االسالم أمسكنا عنهما فأنزل 
  اهللا إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فذكر إىل هبما 

إنه تطوع فعلم أنه فهم من االية أهنا خرجت خمرج فهذا أنس بن مالك قد علم سبب نزول االية وقد كان يقول 
  الندب والترغيب يف التطوع 

  وأما من قال إهنا واجبة يف اجلملة وهو الذي عليه مجهور 

أصحابنا فإن اهللا قال مها من شعائر اهللا وكل ما كان من شعائر اهللا فال بد من نسك واجب هبما كسائر الشعائر من 
فإن هذه األمكنة جعلها اهللا يذكر فيها امسه ويتعبد فيها له وينسك حىت صارت أعالما عرفة ومزدلفة ومىن والبيت 

وفرض على اخللق قصدها واتياهنا فال جيوز أن جيعل املكان شعرية هللا وعلما له ويكون اخللق خمريين بني قصده 
ىل ومن يعظم شعئر اهللا فأهنا واألعراض عنه ألن األعراض عنه خمالف لتعظيمه وتعظيم الشعائر واجب لقول اهللا تعا

من تقوى القلوب والتقوى واجبة على اخللق وقد أمر اهللا هبا ووصى هبا يف غري موضع وذم من ال يتقي اهللا ومن 
استغىن عن تقواه توعده وإذا كان الطواف هبما تعظيما هلما وتعظيمهما من تقوى القلوب والتقوى واجبة كان 

قوف هبما ترك لتعظيمهما كان ترك احلج بالكلية ترك لتعظيم األماكن اىل شرفها اهللا الطواف هبما واجبا ويف ترك الو
  وترك تعظيمها من فجور القلوب مبفهوم االية 

وأما قوله فال جناح عليه أن يطوف هبما فنفس تدل على أنه مل يقصد بذلك جمرد اباحة الوقوف حبيث يستوي 
  وجوده وعدمه ألهنما 



مث قال فال جناح عليه واحلكم إذا تعقب الوصف حبرف الفاء علم أنه علة فيكون كوهنما من  جعلهما من شعائر اهللا
شعائر اهللا موجبا لرفع احلرج مث اتبع ذلك مبا يدل على الترغيب وهو قوله ومن تطوع خريا االية نعم هذه الصفة ال 

ة وقوله فمن اضطر غري باغ وال تستعمل إال فيما يتوهم حظره كقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلو
عاد فال إمث عليه وقوله ليس على الذين أمنوا وعملوا الصلحت جناح االية فإن احملرم للميتة موجود حال االضطرار 

واملوجب للصالة موجود حال السفر كذلك هنا كانت هاتان الشعريتان قد انعقد هلما سبب من أمور اجلاهلية 
  لك وقد تقدم عن أنس أهنم كانوا يكرهون الطواف هبما حىت أنزل اهللا هذه االية خيف أن حيرم التطوف هبما لذ

وعن الزهري عن عروة قال سألت عائشة فقلت أرأيت قول اهللا عز و جل إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن 
واملروة قالت بئس  حج البيت أو أعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما فواهللا ما على أحد جناح أن ال يطوف بالصفا

ما قلت يا ابن أخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت ال جناح أن ال يطوف هبما ولكنها أنزلت يف األنصار 
  كانوا قبل أن يسلموا يهلون ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدوهنا عند املشلل فكان من 

صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقالوا يا رسول اهللا  أهل يتحرج أن يطوف بني الصفا واملروة فلما سألوا رسول اهللا
إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا واملروة فأنزل اهللا إن الصفا واملروة من شعائر اهللا االية قالت عائشة رضي اهللا عنها 

ر بن وقد سن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطواف بينهما فليس ألحد أن يترك الطواف بينهما مث أخربت أبا بك
عبد الرمحن فقال إن هذا لعلم ما كنت مسعته ولقد مسعت رجاال من أهل العلم يذكرون أن الناس إال من ذكرت 
عائشة ممن كان يهل ملناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا واملروة فلما ذكر طواف بالبيت ومل يذكر الصفا واملروة يف 

 أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن القران قالوا يا رسول اهللا كنا نطوف بالصفا وإن اهللا
  نطوف بالصفا واملروة فأنزل اهللا عز و جل إن الصفا واملروة من شعائر اهللا االية 

قال أبو بكر فأمسع هذه االية نزلت يف الفريقني كالمها يف الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا يف اجلاهلية بالصفا 
  ون مث حترجوا أن يطوفوا هبما يف االسالم من أجل أن اهللا تعاىل أمر بالطواف بالبيت ومل يذكر واملروة والذين يطوف

  الصفا حىت ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت متفق عليه 
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة وأنا حديث السن أرأيت قول اهللا إن الصفا واملروة من شعائر اهللا 

أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما فما أرى على أحد شيئا أن ال يطوف هبما فقالت عائشة فمن حج البيت 
كال لو كانت كما تقول كانت فال جناح عليه أن ال يطوف هبما إمنا نزلت هذه االية يف األنصار كانوا يهلون ملناة 

ا جاء االسالم سألوا رسول اهللا صلى اهللا وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة فلم
عليه و سلم فأنزل اهللا إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما متفق 

فوا عليه ويف لفظ ملسلم إمنا أنزل هذا يف أناس من األنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا ملناة يف اجلاهلية فال حيل هلم أن يطو
  بني الصفا واملروة 

ويف لفظ له إن األنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون ملناة فتحرجوا أن يطوفوا بني الصفا واملروة وكان 
  ذلك سنة يف أبائهم من أحرم ملناة مل يطف بني الصفا واملروة 

هنيك جماود الريح ونصب على وقد روى األزرقي عن ابن اسحاق أن عمرو بن حلي نصب بني الصفا صنما يقال له 
املروة صنما يقال له مطعم الطري ونصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديدا وهي اليت كانت األزد وغسان 



حيجوهنما ويعظموهنما فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من مىن مل حيلقوا إال عند مناة وكانوا يهلون هلا 
صفا واملروة ملكان الصنمني الذين عليهما هنيك جماود الريح ومطعم الطري فكان هذه احلى ومن أهل هلا مل يطف بني ال

من األنصار يهلون ملناة قال وكانت مناة لألوس واخلزرج وغسان من األزد ومن كان بدينها من أهل يثرب وأهل 
  الشام وكانت على ساحل البحر من ناحية املشلل بقديد وذكره باسناده عن ابن 

  ئب قال كانت صخرة هلذيل وكانت بقديد السا
  قد تبني أن االية قصد هبا رفع ما توهم الناس أن الصفا واملروة من مجلة األحجار اليت كان أهل اجلاهلية يعظموهنا 

أما األنصار يف اجلاهلية فكانوا يتركون الطواف هبما ألجل الصنم الذي كانوا يهلون له وحيلون عنده مضاهاة 
  ين كانا على الصفا واملروة بالصنمني الذ

وأما غريهم فلكون أهل اجلاهلية غري األنصار كانوا يعظموهنما ومل جير هلما ذكر يف القرآن وهذا السبب يقتضي 
تعظيمهما وتشريفهما خمالفة للمشركني وتعظيما لشعائر اهللا فإن اليهود والنصارى ملا أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال 

غىن عن العلمني وأوجب حجها على البيت فإذا كانت الصفا واملروة مما أعرض عنه بعض  اهللا ومن كفر فإن اهللا
املشركني وهو من شعائر اهللا كان األظهر اجياب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند البيت ولذلك سن النيب صلى 

وصارت االفاضة من عرفات  اهللا عليه و سلم خمالفة املشركني حيث كانوا يفيضون من املزدلفة فأفاض من عرفات
واجبة ووقف إىل غروب الشمس فصار الوقوف هبا واجبا فقد رأينا كل مكان من الشعائر أعرض املشركون عن 

  النسك فيه أوجب اهللا النسك فيه 
وأما قوله ومن تطوع خريا فإن التطوع يف األصل مأخوذ من الطاعة وهو اإلستجابة واإلنقياد يقال طوعت الشيء 

  ي سهلته فتطوع أ

  فتسهل كما قال فطوعت له نفسه قتل أخيه وتطوعت اخلري إذا فعلته بغري تكلف وكراهية 
وملا كانت مناسك احلج عبادة حمضة وانقيادا صرفا وذال للنفوس وخروجا عن العز واألمور املعتادة وليس فيها حظ 

قعدن هلم صرطك املستقيم قال رجل من أهلم للنفوس فرمبا قبحها الشيطان يف عني االنسان وهناه عنها وهلذا قال ال
العلم هو طريق احلج وقال بعد أن فرض ومن كفر فإن اهللا غىن عن العلمني لعلمه أن من الناس من قد يكفر هبذه 
العبادة وإن مل يكفر بالصالة والزكاة والصيام فال يرى حجه برا وال تركه امثا مث الطواف بالصفا واملروة خصوصا 

عيد وفيه عدو شديد وهو غري مألوف يف غري احلج والعمرة فرمبا كان الشيطان أشد تنفريا عنهما فقال فإنه مطاف ب
سبحانه ومن تطوع خريا فاستجاب هللا وانقاد له وفعل هذه العبادة طوعا ال كرها عبادة هللا وطاعة له ولرسوله وهذا 

ع اخلري خالف تكرهه فكل فاعل خري طاعة هللا طوعا مبالغة يف الترغيب فيهما أال ترى أن الطاعة موافقة األمر وتطو
ال كرها فهو متطوع خريا سواء كان واجبا أو مستحبا نعم ميز الواجب بأخص امسيه فقيل فرض أو واجب وبقى 

  االسم العام يف العرف غالبا على أدىن القسمني كلغة الدابة واحليوان وغريمها 
يف عمره ويف حجته واملسلمون معه بني الصفا واملروة وقال لتأخذوا وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف 

  عين مناسككم والطواف بينهما من 

أكرب املناسك وأكثرها عمال وخرج ذلك منه خمرج اإلمتثال ألمر اهللا باحلج يف قوله وهللا على الناس حج البيت ويف 
ألمر فكان فعله هذا على الوجوب وال خيرج عن ذلك قوله وأمتوا احلج والعمرة وخمرج التفسري والبيان ملعىن هذا ا



إال هيئات يف املناسك وتتمات وأما جنس تام من املناسك ومشعر من املشاعر يقتطع عن هذه القاعدة فال جيوز 
  أصال وهبذا احتج أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يت ومل يطف بني الصفا واملروة أيأيت امرأته فقال قال عمرو بن دينار سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالب
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف املقام ركعتني وبني الصفا واملروة سبعا وقد 
كان لكم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسوة حسنة متفق عليه وزاد البخاري وسألنا جابر بن عبد اهللا فقال 

  قربنها حىت يطوف بالصفا واملروة ال ي
وأيضا فما روى ابن عمر وعائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألصحابه من كان منكم أهدي فإنه ال حيل من 
شيء حرم منه حىت يقضي حجه ومن مل يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر وليحلل مث ليهل باحلج 

ليه وهذا أمر من النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو لإلجياب ال سيما يف العبادات احملضة وليهد وذكر احلديث متفق ع
  ويف ضمنه أشياء كلها واجب 

  وعن عائشة قالت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يكن معه هدي إذا 

  أنه ال جيوز التحلل قبل ذلك طاف بالبيت وبني الصفا واملروة أن حيل متفق عليه فأمره باحلل بعد الطوافني فعلم 
وعن أيب موسى قال أهللت باهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هل معك من هدي قلت ال فأمرين فطفت 

  بالبيت وبالصفا واملروة مث أمرين فأهللت ويف لفظ فطف بالبيت وبالصفا واملروة مث حل متفق عليه 
األدلة على وجوهبما لكن ال يبلغ مبلغ الركن ألن املناسك  مث من قال هو واجب جيب بتركهما هدي قال قد دلت

إما وقوف أو طواف والركن من جنس الوقوف نوع واحد فكذلك الركن من جنس الطواف جيب أن يكون 
  طوافا واحدا ألن أركان احلج ال جيوز أن تتكرر من جنس واحد كما ال يتكرر وجوبه بالشرع 

حرام فإنه إذا وقف بعرفة مث مات فعل عنه سائر احلج ومت حجه وإذا خرج وألن الركن جيوز أن يكون مقصودا بإ
من مكة قبل طواف الزيارة رجع إليها حمرما للطواف فقط والسعي ال يقصد بإحرام فهو كالوقوف مبزدلفة ورمى 

بعد وقوف اجلمار وألن نسبة الطواف هبما إىل الطواف بالبيت كنسبة الوقوف مبزدلفة إىل وقوف عرفة ألنه وقوف 
وطواف بعد طواف وألن الثاين ال يصح إال تبعا لألول فإنه ال جيوز الطواف هبما إال بعد الطواف بالبيت وال يصح 

الوقوف مبزدلفة إال إذا أفاض من عرفات وقد دل على ذلك قوله فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن 
ان الوقوف املشروع بعد عرفة ليس بركن فالطواف املشروع يطوف هبما وقوله فإذا أفضتم من عرفت االية فإذا ك

  بعد طواف البيت أوىل أن ال يكون ركنا ألن األمر بذلك يف القرآن 

أظهر وذلك ألن ما يفعل إال تبعا لغريه يكون ناقصا عن درجة ذلك املتبوع والناقص عن الركن هو الواجب وهلذا 
اجب وطرد ذلك أركان الصالة فإن بعضها جيوز أن ينفرد عن بعض كل ما يفعل بعد الوقوف بعرفة تبعا له فهو و

فإن القيام يشرع وحده يف صالة اجلنازة والركوع ابتداء يف صالة املسبوق والسجود عند التالوة والسهو ولو 
فعل عجز عن بعض أركان الصالة أتى مبا بعده فعلم أنه ليس بعضها تبعا لبعض وهنا إذا فاته الوقوف بعرفة مل جيز 

  ما بعده 
  وألنه لو كان ركنا لشرع من جنسه ما ليس بركن كالوقوف من جنسه الوقوف مبزدلفة 

  وألنه لو كان لتوقت أوله واخره كاالحرام والطواف والوقوف والسعي ال يتوقت 
 ومن قال إنه ركن احتج على ذلك مبا روت صفية بنت شيبة أخربتين حبيبة بنت أيب جتراة إحدى نساء بين عبد



الدار قالت نظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسعى بني الصفا واملروة فرأيته يسعى وإن ميزره ليدور من 
شدهةالسعي حىت أقول إين ألرى ركبتيه ومسعته يقول اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي ويف رواية رأيت رسول 

س بني يديه وهو وراءهم وهو يسعى حىت أرى ركبته من اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف بني الصفا واملروة والنا
  شدة السعي يدور به ازاره وهو يقول اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي رواه أمحد 

ورواه أيضا عن صفية امرأة أخربهتا أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم بني الصفا واملروة يقول كتب عليكم 
  السعي فاسعوا 

لى اهللا عليه و سلم أمر به كما أمر بالطواف بالبيت يف قرن واحد وأمره على الوجوب كما وأيضا فإن النيب ص
  تقدم وما ثبت وجوبه تعني فعله ومل جيز أن يقام غريه مقامه إال بدليل 

وايضا فإنه نسك خيتص مبكان يفعل يف احلج والعمرة فكان ركنا كالطواف بالبيت وذلك ألن تكرره يف النسكني 
  قوته دليل على 

واختصاصه مبكان دليل على وجوب قصد ذلك املوضع وقد قيل نسك يتكرر يف النسكني فلم ينب عنه الدم 
  كالطواف واالحرام 

وأيضا فإن األصل يف مجيع األفعال أن يكون ركنا لكن ما يفعل بعد الوقوف مل يكن ركنا ألنه لو كان ركنا لفات 
  ك احلج والسعي ال خيتص بوقت احلج بفواته واحلاج إذا أدرك عرفة فقد أدر

وأيضا فإن أفعال احلج على قسمني مؤقت وغري مؤقت فاملؤقت إما أن يفوت بفوات وقته أو جيرب بدم لكون وقته 
إذا مضى مل ميكن فعله وأما غري املؤقت إذا كان واجبا فال معىن لنيابة الدم عنه ألنه ميكن فعله يف مجيع األوقات 

ؤقتني يف االنتهاء فاحلاق أحدمها باالخر أوىل من احلاقه باملزدلفة ورمى اجلمار ألن ذلك والطواف والسعي ليسا مب
  يفوت خبروج وقته وهبذا 

  يظهر الفرق بينه وبني توابع الوقوف 
  فصل 

  وبكل حال فيشترط له ستة أشياء أحدها نية السعي بينهما كما اشترطناها يف الطواف 
لو ترك خطوة من شوط مل جيزه وال بد أن يستوعب ما بني اجلبلني بالسعي سواء الثاين استكمال سبعة أشواط تامة ف

  كان راكبا أو ماشيا 
قال األزرقي حدثين جدي قال كانت الصفا واملروة يسند فيهما من يسعى بينهما ومل يكن بينهما بناء وال درج حىت 

  أحدث بناءها  كان عبد الصمد بن علي يف خالفة أيب جعفر فبىن درجهما فكان أول من
  الثالث الترتيب هو أن يبدأ بالصفا وخيتم باملروة فإن بدأ باملروة مل 

  يعتد بذلك الشوط ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملا خرج إىل الصفا أبد مبا بدأ اهللا به 
ليه فحمل إىل أهله الرابع املواالة قال يف رواية حنبل وذكر له أن احلسن طاف بني الصفا واملروة أسبوعا فغشى ع

  فجاء من العشى فأمته فقال أمحد إن أمته فال بأس وإن استأنف فال بأس 
اخلامس أن يتقدمه طواف سواء كان واجبا أو مسنونا فإذا طاف عقب طواف القدوم أو طواف الزيارة أجزأ ذلك 



  وإن طاف عقب طواف الوداع مل 
  وإن سعى عقب طواف اخر 

  وإن قدم السعي على الطواف 
  فأما املواالة بينه وبني الطواف 

السادس أن يتقدم على أشهر احلج فلو أحرم باحلج قبل أشهره وقدم مكة فطاف للقدوم مل جيز أن يسعى قبل دخول 
  أشهر احلج 

وأما الطهارة فتسن له وال تشترط هذا هو املنصوص عنه صرحيا قال يف رواية أيب طالب إذا حاضت املرأة وهي 
ل أن تقضي خرجت وال تسعى بني الصفا واملروة ألهنا مل تتم الطواف فإن طافت بالبيت مث خرجت تطوف بالبيت قب

  تسعى فحاضت فلتمض يف سعيها فإنه ال يضرها وليس عليها شيء 
  وقال يف رواية حرب احلائض ال تطوف بالبيت وال بني الصفا واملروة إال أن تكون قد طافت قبل ذلك فإهنا تسعى 

ابنا القاضي وغريه رواية أخرى أن الطهارة شرط لقوله يف رواية اسحق بن ابراهيم احلائض وحكى بعض أصح
  تقضي املناسك كلها إال 

  الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة 

  فصل

  ومن طاف راكبا على دابة أو حمموال النسان فإن كان لعذر من مرض أو جاز 
  مسألة واملبيت مبىن 

ايل مىن إال هبا ألن اهللا سبحانه قال واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني السنة للحاج أن ال يبيت لي
  فال إمث عليه ومعىن التعجل هو االفاضة من مىن فعلم أنه قبل التعجل يكون مقيما هبا فلو 

رمي اجلمار واتيانه مكة مل يبت هبا ليال وليس عليه أن يقيم هبا هنارا مل يكن مقيما هبا ومل يكن فرق بني إتيانه مىن ل
  لطواف االفاضة والوداع 

واالية دليل على أن عليه أن يقيم يف املوضع الذي شرع فيه ذكر اهللا وجعل ذلك املكان والزمان عيدا ألن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه فعلوا ذلك وألن العباس استأذن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يبيت مبكة ليايل مىن 

  ن أجل سقايته فأذن له متفق عليه م
فاستئذان العباس دليل على أهنم كانوا ممنوعني من املبيت هبا وإذنه له من أجل السقاية دليل على أنه ال يؤذن يف 

  ترك املبيت بغري عذر 
  وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام مىن عيدنا أهل االسالم 

تمع للعبادة فيوم عرفة ويوم النحر جيتمعون بعرفة ومزدلفة ومىن وأيام مىن ال أن بد أ جيتمعوا وهم ال والعيد هو اجمل
  جيتمعون هنارا ألجل مصاحلهم فإهنم يرمون اجلمار متفرقني فال بد من اإلجتماع ليال 

العقبة فيدخلون مىن رواه وعن ابن عمر قال ال يبينت أحد من احلاج من وراء مجرة العقبة وكان يبعث إىل من وراء 
  مالك وأمحد وهذا لفظه 



وعن نافع عن أسلم أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال ال يبينت أحد من احلاج وراء مجرة العقبة وكان يرسل 
  رجاال فال جيدون أحدا شذ من 

  مىن إال أدخل 
د فإن ترك املبيت مبىن فقال أبو بكر يف وعن ابن عمر قال ال يبينت أحد من وراء مجرة العقبة ليايل مىن روامها أمح

  الشايف روي عنه عليه الدم وروي يتصدق بشيء وروى عنه ال شيء عليه وهبذا أقول 
فهذه ثالث روايات إحداهن ال شيء عليه قال يف رواية املروذي من بات مبكة ليايل مىن يتصدق بشيء وإن بات 

  من غري عذر أرجو أن ال يكون عليه شيء 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أرخص ألهل السقاية يف ترك املبيت هبا وللرعاة كما أرخص للضعفة يف  وذلك ألن

  االفاضة من مجع بليل ولو كان واجبا مل يسقط إال لضرورة كطواف الوداع 
  وألن ابن عباس قال إذا رميت اجلمرة فبت حيث شئت رواه أمحد يف رواية حرب 

  ب كاملبيت هبا ليلة عرفة عشية التروية وألنه أحد املبيتني مبىن فلم جي
والثانية قال حنبل مسعت أبا عبد اهللا قال وال يبيت أحد ليايل مىن من وراء العقبة ومن زار البيت رجع من ساعته 

وال يبيت اخر الليايل إال مبىن ألن عمر رضي اهللا عنه منع من ذلك فمن بات فعليه دم وهذا قول القاضي وأصحابه 
كما تقدم ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم كما لو ترك املبيت مبزدلفة قال القاضي يف خالفه فإهنا جتب  ألنه واجب

  رواية واحدة 
  والثانية يتصدق بشيء وهو أكثر عنه 

  قال يف رواية ابن منصور من بات دون مىن ليلة يطعم شيئا 
  بشيء قال يف رواية حرب يف الرجل يبيت وراء العقبة ليايل مىن يتصدق 

قال ابن جريج عن عطاء يتصدق بدرهم ومغرية عن شعبة قال أبو عبد اهللا الدم شديد وحيىي عن سفيان ليس عليه 
  شيء وكان سفيان يرخص وقال ابن عباس إذا رميت مجرة العقبة فبت حيث شئت 

ل ليس عليه شيء وقال يف رواية األثرم فيمن جاء للزيارة فبات مبكة يعجبين أن يطعم شيئا وخففه بعضهم يقو
  وإبراهيم قال عليه دم وضحك وقال الدم شديد وكذلك نقل ابن أيب عبدة 

وقال يف رواية أيب طالب وابن إبراهيم ال يبيت أحد مبكة ليايل مىن فمن غلبته عينه فليتصدق بدرهم أو بنصف 
  درهم كذا قال عطاء وال يبيت عامدا 

درهم أو نصف درهم ألنه أقل ما يتصدق به من النقود وإن تصدق فقد أمره أن يتصدق بشيء ومل يقدره وقال مرة 
  بطعام 

وذلك ألن اإلذن يف ترك هذا املبيت حلاجة غري ضرورية تدل على أنه ليس من املناسك املؤكدة فإن املناسك 
  املؤكدة ال يرخص يف تركها ألحد ولو قيل تقدر به 
يف خالفه وابن عقيل ليس عليه دم رواية واحدة خبالف ترك ولو ترك املبيت ليلة واحدة أو ليلتني فقال القاضي 

املبيت مبزدلفة فإهنا نسك واحد فإذا تركه لزمه الدم وليايل مىن مجيعها نسك واحد فال جيب يف بعضها ما جيب يف 
  مجيعها كما لو ترك حصاة أو حصاتني 



وأمره أن يتصدق بشيء وخرجاها على واستشهدوا على ذلك مبا تقدم عنه أنه استكثر الدم يف ترك ليلة واحدة 
  ثالث روايات 

  إحداهن يتصدق بدرهم أو نصف درهم وهو املنصوص عنه هنا 
  والثانية يف ليلة مد ويف ليلتني مدان 

  والثالثة يف ليلة قبضة من طعام ويف ليلتني قبضتان وهاتان خمرجتان من حلق شعرة أو شعرتني 
  يت ليايل مىن الدم قوال واحدا وأما أبو اخلطاب فإنه جعل يف ترك املب

  وذكر يف ترك ليلة أو ليلتني أربع روايات 
  إحداهن عليه دم 

  والثانية يتصدق بدرهم أو نصف درهم 
  والثالثة مد من طعام 

  والرابعة ال شيء عليه 
وأصحاب ومن سلك هذه الطريقة محل كالم أمحد يف األمر بالصدقة ويف كونه ال شيء عليه على الليلة والليلتني 

هاتني الطريقتني يسوون بني ثالث حصيات وترك ثالث ليال وحلق ثالث شعرات وجيعلون عدد الليايل كعدد 
احلصى والشعر قالوا ألن كل واحد من هذه األشياء الثالثة جيب يف مجيعه دم ويف بعضه صدقة فلذلك سوينا بينهما 

  يتصدق بشيء أو ال شيء عليه تبطل هذه الطريقة لكن منصوص أمحد يف أن من بات ليايل مىن من وراء العقبة 
والطريقة املنصوصة عن أمحد أن يف الليلة والليايل الثالث ثالث روايات كما تقدم لفظه فيهن إحداهن عليه دم 

والثانية عليه صدقة والثالثة ال شيء عليه وغري مستنكر إجياب الدم يف مجلة واجياهبا يف بعضها فإن رمي اجلمار كلها 
ها دم ويف اجلمرة الواحدة أيضا دم بل املنصوص عنه أنه إذا ترك مزدلفة ومىن ورمي اجلمار وطواف الوداع كفاه في

  دم 
وكذلك ال فرق بني أن حيرم دون امليقات مبسافة قليلة أو كثرية وال فرق بني أن خيرج من عرفات قبل املغيب بزمن 

  طويل أو طويل واحلاق هذه 

  يصح ألن ذاك قد ثبت بالنص واإلمجاع أن يف مجيعه دما وهنا اخلالف يف أصل وجوبه  باحلصى وحيلق الشعر ال

  فصل وقدر املبيت الواجب مبىن

  مسألة والرمي 
ال خيتلف املذهب أن الرمي واجب ألن اهللا سبحانه قال احلج أشهر معلومت إىل قوله فإذا أفضتم من عرفت إىل 

كركم أباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول االية إىل قوله واذكروا قوله فإذا قضيتم منسككم فأذكروا اهللا كذ
اهللا يف أيام معدواات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه ملن أتقى واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه 

  حتشرون 
ات أمرا خيتص احلاج ألنه قال فمن فأمر سبحانه بعد قضاء املناسك بذكر اهللا سبحانه وأمر بذكره يف أيام معدود

  تعجل يف يومني فال إمث 



عليه ومن تأخر فال إمث عليه وإمنا ميكن ذلك للحاج فعلم أهنم مأمورون هبذا الذكر مبىن وليس مبىن ذكر ينفرد به 
قامة ذكر احلج إال ذكر اجلمار كما قال صلى اهللا عليه و سلم إمنا جعل الطواف بني الصفا واملروة ورمي اجلمار إل

  اهللا فعلم أن رمي اجلمار شرع إلقامة ذكر اهللا املأمور به يف قوله واذكروا اهللا يف أيام معدودات 
وأيضا فإنه قال فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه فعلم أنه من تعجل قبل اليومني ال يزول عنه االمث وإمنا ذاك ألن 

  املبيت اخف منه وإمنا وجب تبعا له مبىن فعال واجبا وال فعل هبا إال رمي اجلمار ألن 
  وأيضا فإنه أمر بالذكر يف األيام وجعل التعجيل فيها فال بد من فعل واجب يف األيام 

  وأيضا فما روى 
  ومن رمى حبجر قد رمى به مل جيزه ومن رمى بذهب أو فضة مل جيزه قوال واحدا 

  لرمي والثانية جيزؤه مع الكراهة ويف غري احلصى روايتان إحدامها ال جيزؤه إال احلجر فليعد ا

  فصل

وأما األدعية املشروعة يف احلج مثل التبية والذكر عند رؤية البيت ويف الطواف وعلى الصفا واملروة ويف السعي ويف 
  عرفة ومزدلفة ومىن وعند رمى اجلمار فهي سنة عند أصحابنا 

  فصل وأما ركعتا الطواف

  مسألة واحللق 
يف وجوبه على روايتني إحدامها أنه واجب قال يف رواية مهنا إذا أخرت املرأة التقصري  اختلفت الرواية عن أمحد

  حىت خرجت أيام مىن 

  عليها دم 
  مسألة وطواف الوداع 

ومجلة ذلك أن هذا الطواف يسمى طواف الوداع وطواف الصدر وطواف اخلروج أن طواف الوداع واجب نص 
  وايب طالب واألثرم واملروذي وحرب وأيب داود عليه يف رواية ابن منصور وابن ابراهيم 

فإذا خرج قبل أن يودع وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودع فإن رجع فال شيء عليه وإن بلغ 
  مسافة القصر استقر الدم عليه وال ينفعه الرجوع بعد ذلك وسواء تركه عامدا أو ناسيا أو جاهال 

فة القصر لعدم الرفيق أو خشية االنقطاع عن الرفقة قال يف رواية ابن منصور فيمن وإن مل ميكنه الرجوع قبل مسا
  نفر ومل يودع البيت فإذا تباعد فعليه دم وإذا كان قريبا رجع 

  وقال يف رواية ابن إبراهيم إذا نسى الرجل طواف الصدر وتباعد 

  بقدر ما تقصر فيه الصالة فعليه دم 
طواف الصدر عليه دم وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينفرن أحد حىت وقال يف رواية األثرم من ترك 

  يكون عهده بالبيت رواه مسلم 



  وأيضا فترخيصه للحائض أن تنفر قبل الوداع دليل على أن غريها ال رخصة له يف ذلك 
  ه مالك عنه وعن حيىي بن سعيد أن عمر بن اخلطاب رد رجال من مر الظهران مل يكن ودع البيت روا

  فصل

فأما طواف القدوم فاملشهور يف املذهب أنه ليس بواجب بل سنة ونقل عنه حممد بن أيب حرب اجلرجرائي الطواف 
  ثالثة واجبة طواف القدوم 

وطواف الزيارة وطواف الصدر أما طواف الزيارة فال بد منه فإن تركه رجع معتمرا وطواف الصدر إذا تباعد بعث 
  بدم 

قوية ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم واصحابه من بعده مل يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف ومل وهذه رواية 
ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغري عذر وهذا خرج منه إمتثاال لقوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت وقوله وأمتوا 

بني الطواف الواجب بسبعة أشواط فيجب أن تكون أفعاله يف  احلج والعمرة هللا وبيانا ملا أمر اهللا به من حج بيته كما
حجه كلها واجبة إال أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب وقد قال صلى اهللا عليه و سلم لتأخذوا عىن 

مناسككم ومل يرد أن نأخذها عنه علما بل علما وعمال كما قال وما آتكم الرسول فخذوه فتكون املناسك اليت أمر 
  هبا هي اليت فعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  اهللا

  مسألة وأركان العمرة الطواف وواجباهتا االحرام والسعي واحللق 
القول يف حكم هذه املناسك يف العمرة كالقول يف حكمها يف احلج وما زاد على ذلك من الوقوف بعرفة ومزدلفة 

قت بوقت خمصوص إذ احلج ال يكون إال يف وقت خمصوص إذ ومىن ورمي اجلمار فإمنا يشرع يف احلج األكرب ويتو
  العمرة جتوز يف مجيع السنة 

فأما الطواف فال بد منه وأما االحرام فقد عده املصنف رمحه اهللا من الواجبات على ما تقدم من التفسري أنه يعين به 
  اجتناب احملظورات مع قصد احلج من امليقات املشروع 

ر فال بد منها وقد تقدم وجه أن االحرام من احلل ركن يف العمرة ألنه لوال ذلك لكان كل وأما النية نية االعتما
  طائف معتمرا وقد تقدم معىن قول من 

  يعد االحرام مطلقا من األركان ومن يعده شرطا 
  أما السعي واحللق فعلى ما تقدم إال أن احللق يف العمرة 

فيه رواية أخرى خبالف احلج ألهنا أحد النسكني فال جيزيء فيها وقال ابن عقيل السعي يف العمرة ركن ال نعرف 
بركنني كاحلج فإن هناك دخل الوقوف يعين أن فيها االحرام والطواف فال بد من ثالث وهو السعي وعامة أصحابه 

  على أن حكمها يف العمرة كحكمها يف احلج 
ل احلالق وأنه إذا وطيء قبله فأكثر الروايات عنه وأما احللق فإن عامة النصوص عن أمحد أنه ال جيوز له الوطء قب

  أن عليه دما ويف بعضها قال الدم هلذا كثري 
  مسألة فمن ترك ركنا مل يتم نسكه إال به ومن ترك واجبا جربه بدم ومن ترك سنة فال شيء عليه 

ه إن كان مؤقتا كاملبيت وهو كما قال الركن ال بد منه وأما الواجب فإذا تركه فعليه أن يأيت به ما مل يفت وقت
  مبزدلفة ومىن ورمى اجلمار واالحرام من 



امليقات والوقوف بعرفة إىل الليل وطواف الوداع إذا خرج إىل مسافة القصر فإنه قد تعذر فعل هذه الواجبات 
  فاستقر الدم 

وهو بدل عن وأما السعي فمن قال إنه واجب فقوله مشكل ألنه ال يفوت بالتأخري فكيف جيزؤه إخراج الدم 
  الواجب مع قدرته على أداء الواجب وبعده عن البلد ليس عذرا إذا كان متمكنا من العود 

  وأما احللق أو التقصري فإن قلنا هو مؤقت بأيام مىن فقد التحق برمى اجلمار 
فكيف يتصور فإن قلنا ليس مبؤقت فهو كاحللق يف العمرة فإذا مل يكن مؤقتا مبكان أيضا بل جيوز يف احلل واحلرم 

  فوات حىت جيزيء إخراج الدم عنه 
  وأما السنن فهي على مراتبها منها ما هو نسك إذا تركه يكون مسيئا 

مسألة ومن مل يقف بعرفه حىت طلع الفجر يوم النحر فقد فاته احلج فيتحلل بطواف وسعى وينحر هديا إن كان معه 
  وعليه القضاء 

  الرجل إذا أحرم باحلج أن  يف هذا الكالم فصول أحدها أنه جيب على

يقصد الوقوف بعرفة يف وقته وال جيوز له التباطؤ حىت يفوته احلج فإن احتاج اىل سري شديد وإن مل يصل العشاء اىل 
اخر ليلة النحر وخاف إن نزل هلا فاته احلج فقياس املذهب أنه يصلى صالة اخلائف ألن تفويت كل واحدة من 

  ج أعظم ضررا يف دينه ونفسه من فوت قتل كافر العبادتني غري جائز وفوات احل
فإذا طلع الفجر ومل يواف عرفة فقد فاته احلج سواء فاته لعذر من مرض أو عدو أو ضل الطريق أو أخطأ العدد أو 

أخطأ مسريه أو فاته بغري عذر كالتواين والتشاغل مبا ال يعنيه ال يفترقان إال يف االمث وعلى من فاته أن يأيت بعمرة 
  فيطوف ويسعى وحيلق أو يقصر 

وأما األفعال اليت ختص احلج من الوقوف مبزدلفة ومىن ورمى اجلمار فقد سقطت هذا هو املعروف يف املذهب الذي 
  عليه أصحابنا وهو املنصوص عن أمحد 

  قال يف رواية أيب طالب إذا فاته احلج حتلل بعمرة 
 مرض فحيل بينه وبني احلج حىت مضت أيامه حيل بعمرة فقيل وقال يف رواية األثرم فيمن قدم حاجا فطاف وسعى مث

  له جيدد اهالال فيمن 

  فاته احلج للعمرة أم جيزؤه اإلهالل األول فقال جيزؤه اإلهالل األول 
وقد حكى ابن أيب موسى عنه رواية ثانية أنه ميضي يف حج فاسد قال ومن فاته احلج بغري احصار حتلل بعمرة يف 

  وعليه احلج من قابل ودم الفوات فإن كان قد ساق هديا حنره ومل جيزه عن دم الفوات  إحدى الروايتني
  والرواية األخرى ميضي يف حج فاسد وحيج من قابل وعليه دم الفوات 

وقال أمحد يف رواية ابن القاسم يف الذي يفوته احلج يفرغ من عمله يعين عمل احلج وفسر القاضي هذا الكالم بأنه 
  عي واحللق الذي يفعله الذي كان واجبا باحلج كأحد الوجهني كما سيأيت الطواف والس

ومن فسره بامتام احلج مطلقا على ظاهره قال ألنه قد وجب عليه فعل مجيع املناسك ففوات الوقوف بعرفة ال يسقط 
انتقض ما أدرك وقته من املناسك كمن عجز عن بعض أركان الصالة وقدر على بعض أكثر ما فيه أن احلج قد 

  وفسد فأشبه من أفسده بالوطء فإنه ميضي يف حج فاسد 
والصواب هو األول ألن اهللا سبحانه قال فإذا أفضتم من عرفت فأذكروا اهللا عند املشعر احلرام االية فأمرهم بالذكر 



ن أفعال عقب االفاضة من عرفات فمن مل يفض من عرفات مل يكن مأمورا بالوقوف باملشعر احلرام وما ال يؤمر به م
  احلج فهو منهى عنه كالوقوف بعرفة يف غري وقته 

وألن احلكم املعلق بالشرط معدوم بعدمه فإذا علق الوقوف باملشعر احلرام باالفاضة من عرفة اقتضى عدمه عند عدم 
  االفاضة من عرفات 

ذي أمر بالذكر عند املشعر وألن اآلية تقتضي أنه مأمور بالذكر عند املشعر حني االفاضة وعقبها فإذا بطل الوقت ال
احلرام فيه وبطل التعقيب كان قد فات وقت الوقف باملشعر وشرطه وذلك مينع الوقوف فيه ونظري هذا قوله فمن 

حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما فإهنا دليل على امتناع الطواف هبما من غري احلاج واملعتمر 
روة إال يف حج أو عمرة خبالف الطواف بالبيت فإنه عبادة منفردة أفردها ولذلك ال يشرع الطواف بالصفا وامل

بالذكر يف قوله أن طهرا بييت للطائفني والعكفني والركع السجود مث قال بعد ذلك فإذا قضيتم منسككم فاذكروا 
كر يف أيام معدودات اهللا كذكركم أباءكم إىل قوله واذكروا اهللا يف أيام معدودات فاألمر بالذكر كذكر االباء والذ

هو بعد قضاء املناسك ومن مل يقف بعرفة مل يقض مناسكه فبطل يف حقه الذكر املأمور به الذي يتضمن التعجل 
  والتأخر وال يقال واذكروا اهللا يف أيام معدودات كالم مبتدأ 

  جر فقد أدرك احلج وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلج عرفة من جاء من ليلة مجع قبل طلوع الف
  فإذا مل يدرك عرفة فال حج له بل قد فاته احلج ومن ال حج له ال جيوز أن 

يفعل شيئا من أعمال احلج ألنه يكون يف حج من ال حج له وهذا ال جيوز خبالف املفسد فإنه يف حج تام ألنه أدرك 
كون يف حج من ليس يف حج فهذا ممتنع الوقوف لكن هو فاسد وغري ممتنع انقسام العمل إىل صحيح وفاسد أما أن ي

وهلذا قلنا إذا فاته احلج مل يفعل ما خيتص باحلج من املواقف والرمى وإمنا يفعل ما اشترك فيه احلج والعمرة من 
  الطواف واحللق 

  وأيضا قوله من أدرك معنا هذه الصالة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليال أو هنارا 
عطاء أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من مل يدرك فعليه دم وجيعلها عمرة وأيضا فما روى ابن أيب ليلى عن 

وعليه احلج من قابل رواه النجاد وهذا وإن كان مرسال من مراسيل عطاء فهو أعلم التابعني باملناسك وهذا املرسل 
  بني الفقهاء معه أقوال الصحابة وقول مجاهري أهل العلم وظاهر القرآن وذلك يوجب كونه حجة وفاقا 

والعمدة الظاهرة امجاع الصحابة والتا فعن أن أبا أيوب بن زيد خرج حاجا حىت إذا كان بالنازية أضل رواحله 
  فطلبهن فقدم وقد فاته احلج فسأل عمر فأمره أن جيعلها عمرة وحيج من عام املقبل وعليه ما استيسر من اهلدي 

هل باحلج فقدم على عمر رضي اهللا عنه يوم النحر وقد أخطأ العدد وعن سليمان بن يسار عن هناد بن األسود أنه أ
  فقال أهل بعمرة وطف بالبيت وبني الصفا واملروة وقصر أو احلق وحج من قابل وأهرق دما 

  وعن األسود عن عمر وزيد قاال يف رجل يفوته احلج يهل بعمرة عليه احلج من قابل 
بعد طلوع الفجر فقد فاته احلج وليجعلها عمرة وليحج قابال وليهد  وعن ابن عمر كان يقول من مل يقف بعرفة إال

  إن وجد هديا وإال فليصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع 
  وعن عطاء عن ابن عباس من فاته احلج فإنه يهل بعمرة وليس عليه احلج رواهن النجاد 

  فصل 



راهتم يف هذا العمل فقال أكثرهم يتحلل بعمرة وقد اتفق أصحابنا على أنه يطوف ويسعى مث حيل واختلفت عبا
  وخيرج من إحرام احلج إىل احرام العمرة مبنزلة الذي يفسخ احلج إىل العمرة صرح بذلك أبو بكر 

والقاضي وأصحابه وغريهم وهو املفهوم من كالم أمحد واخلرقي قاال إذا فاته احلج حتلل بعمرة بل هو املنصوص 
أن من فاته احلج بعد أن طاف وسعى أنه يتحلل بعمرة ولو كان إمنا يفعل طواف  صرحيا عن أمحد ألنه نص على

  احلج وسعيه مل حيتج إىل سعى ثان 
مث اختلفت عبارة هؤالء فقال القاضي وأصحابه يتحول احرامه باحلج احراما بعمرة فعلى هذا ال حيتاج إىل قصد 

  وإرادة ألن أمحد قال يكفيه اإلهالل األول 
  ر إذا فاته احلج جعله عمرة وعليه دم قال أمحد إذا فاته احلج جعلها عمرة وقال أبو بك

  وقال ابن حامد احرام احلج باق ويتحلل منه بعمل عمرة وهو ظاهر كالم املصنف 

وذكر القاضي أن قول أمحد يف رواية ابن القاسم يف الذي يفوته احلج يفرغ من عمله إمياء إىل هذا القول وذلك ألن 
احلج أوجب عليه أفعاهلا كلها فتعذر الوقوف وما يتبعه ال يوجب تعذر الطواف وما يتبعه فوجب أن يكون االحرام ب

  هذا الطواف هو الطواف الذي أوجبه احرام احلج 
وحنن وإن قلنا إنه جيوز له فسخ احلج إىل العمرة فإمنا ذاك أن يفسخ باختياره ويأيت بعد ذلك باحلج وهنا االنتقال إىل 

  يصري واجبا وال حج معه فكيف يقاس هذا على فسخ احلج إىل العمرة العمرة 
واألول أصح ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلج عرفة وبني أن من مل يدركها مل يدرك احلج فلو كان قد بقى 

ة واحلج بعض أعمال احلج لكان إمنا فاته بعض احلج ولكان قد أدرك بعض احلج ومل يكن فرق بني قوله احلج عرف
الطواف بالبيت لو كان كل منهما ميكن فعله مع فوت االخر فلما قال احلج عرفة علم أن سائر أفعال احلج معلقة 

  به فإذا وجد أمكن أن يوجد غريه وإذا انتفى امتنع أن يوجد غريه 
  يهل بعمرة  وأيضا فإن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلهم صرحوا بأنه جيعلها عمرة ومنهم من قال

وهذا كله دليل بني يف أنه جيعل احرامه باحلج عمرة ويهل هبا كما قد جيعل الرجل صالة الفرض نفال نعم قد روى 
يف بعض الطرق أن عمر قال أليب أيوب اصنع كما يصنع املعتمر وقد حللت فإذا أدركت قابل فاحجج واهد ما 

  هللا عليه و سلم تيسر من اهلدي رواه النجاد وهذا كقول النيب صلى ا

  لعائشة ملا حاضت اصنعي ما يصنع احلاج غري أن ال تطويف بالبيت 
وأيضا فإن طواف احلج الواجب بعد التعريف كما أن الوقوف مبزدلفة ال يصح إال بعده ألن اهللا قال مث ليقضوا 

  ثه ومل يوف نذره تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فمن مل يعرف كيف يطوف للحج ومل يقض تف
وأيضا فإن العبادة املؤقتة اليت يشترط الوقت لصحتها إذا فاتت زالت مجيعها كاجلمعة وال جيوز أن يتمم شيء منها 

على أنه منها بعد خروج وقتها فكيف جيوز أن يقال قد فاته احلج وميضي فيما بقى من أفعال احلج نعم ملا كان 
منا يكون يف حج أو عمرة وقد تعذر امتامه حلجة أمته لعمرة ألنه ال جيوز أن خيرج االحرام يوجب عليه إمتامه وإمتامه إ

من االحرام إال بالتحلل وال يتحلل من قدر على البيت إال بعمرة أو حج فكان إنتقاله إىل ما هو جنسه العبادة اليت 
ة اشتملت على شيئني فإذا امتنع تضمنته العبادة أشبه وهذا كمن أحرم بالفرض قبل وقته فإنه يصري نفال ألن الصال
  أحدمها االخر كذلك احلج األصغر هو بعض األكرب فإذا تعذر األكرب بقى األصغر 



وأيضا فإن كونه جيوز فسخ احلج إىل العمرة فإمنا ذاك إذا أمكن امتامه كما أمر اهللا فأما إذا مل ميكن امتامه صار إنتقاله 
إذا قلنا جيعل احرامه عمرة وأن حيج كان مبنزلة من أدخل عمرة على  إىل العمرة ضرورة و غريه فائدة هذا أنه

  احرامه باحلج قبل أشهر احلج وأما أحرم بعمرة مل 

  يصح على القولني ولو أراد أن يبقى حمرما إىل عام قابل فيحج به مل يكن له ذلك 
مرة الفوات وعمرة القران للحج ولو بقى إىل عام قابل وطاف وسعى يف أشهر متمتعا ولو كان قارنا فإنه يفعل ع

  وليس عليه إال دم واحد ابن أيب موسى ومن أهل بح احلج اجزأه دم واحد 

  فصل

وعليه القضاء من العام املقبل يف عند أصحابنا مع اختيارهم أن احملصر ال قضاء عليه والروا يلزمه اهلدي وال يلزمه 
ضاء كاحملصر وذلك ألن املفوت قد العمرة ما بقى عليه من القضاء ألنه امتنع امتام حجه من جهته فلم يلزمه الق

  أعمال احلج كا مقام أفعال هذه 

  الرواية جيب عليه اهلدى مل جيد 
األول أن اهللا سبحانه قال وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي فأوجب األمتام على كل أحد 

  ضاء فوجب أن يلزمه ذلك غري احملصر وحجة الفوت ال تتم إال بالق
وايضا ما تقدم من احلديث املرسل وأقوال الصحابة مثل عمر وزيد وان عمر وإفتاهم بذلك مثل أيب أيوب وهبار 

  بن األسود وغريهم من الصحابة ومل ينكره منكر يف ذلك الوقت فصار امجاعا 
  وإمنا خالف فيه ابن عباس ومل يكن ذلك الوقت من أهل الفتيا 

ر العبادة الواجبة عليه عن وقتها فلزمه قضاؤها كما لو فوت الصالة والعبادات املنذورة عن أوقات معينة وألنه أخ
وذلك ألنه ملا أحرم باحلج فقد وجب عليه شرعا أن يفعله يف عامه كما جتب الصلوات والصيام يف مواقيتها احملدودة 

ز له اخلروج من االحرام قبل الوقت فهو نظري من جاز له خبالف احملصر فإنه مل جيب عليه امتام احلج والعمرة بل جا
  ترك اجلمعة واجلماعة أو ترك بعض الصالة لعذر 

وقد علله بعض أصحابنا بأنه مل يكمل أفعال احلج فوجب عليه القضاء كاملفسد للحج وهذا ضعيف ألن املريض 
ىل املشاعر فلزمه القضاء سد باحلج وحنوه ال تفريط من جهته ولكن أحسن من هذا ترك لعام للحج مع وصوله إ

وهذا ألن احلج يف األصل هو قصد املشاعر وإتياهنا بوقت مثل الشرط هلذا املقصود والتكملة له كأوقات فإذا متكن 
من اتيان املشاعر ومل يتم احلج وجب عليه القضاء ل رمضان فلم يصم أو دخل وقت الصالة فلم يصل وإذا إىل 

حلج يف حقه فصار مبنزلة إليه سبيال أو مبنزلة من مل يدرك شهر رمضان وال وقت هذا ألن املشاعر فقد تعذر أصل ا
  االستطاعة يف وجوب احلج والوقت شرط إذا مل يستطع الوصول إليه فقد فات شرط الوجوب 

  وإذا وقت فقد الصحة مع إال نعقاد بسبب الوجوب 
  مسألة 



  من أول كتاب الصالة

  كتاب الصالة  -
أصل اللغة الدعاء و منه قول تعاىل و صل عليهم إن صالتك سكن هلم و قوله تعاىل و من األعراب من الصالة يف 

يتخذ ما ينفق قربات عند اهللا و صلوات الرسول و قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دعي أحدكم فليجب فان 
و يقصده و مسي الثاين من اخليل  كان مفطرا فليطعم و إن كان صائما فليصل رواه مسلم و الداعي يؤم املدعو

مصليا التباعه السابق و قصده إياه مث مسي عظم الورك صال ألنه هو الذي يقصده املصلي من السابق مث اتسع ذلك 
حىت قال علي رضي اهللا عنه سبق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و صلى أبو بكر و ثلث عمر و ملا بني القاصد و 

القرب كان منه يف االشتقاق األوسط الوصل ألن فيه الصاد و الالم و الواو و هلذا يقال املقصود من اإليصال و 
  الصالة صلة باهللا و منه االشتقاق األكرب صلى النار و اصطالهبا ملا فيه من املماسة و املقاربة و الدعاء قصد املدعو 

ن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب و التوجه إليه إما على وجه املسألة و إما على وجه العبادة احملضة أل
لذاته أو لألمر منه و من ذلك قوله تعاىل و قال ربكم ادعوين استجب لكم فإنه فسر باملسألة و بالعبادة و قوله إن 

الذين يستكربون عن عباديت إىل قوله هو احلي ال اله إال هو فادعوه خملصني له الدين إىل قوله قل إين هنيت أن اعبد 
ذين تدعون من دون اهللا إىل قوله أين ما كنتم تشركون من دون اهللا قالوا ضلوا عنا بل مل نكن ندعوا من قبل شيئا ال

و قوله تعاىل فادعوا اهللا خملصني له الدين و قوله تعاىل قل ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم و قوله تعاىل و مل اكن 
ن دون اهللا ال خيلقون شيئا و قوله تعاىل قل أرأيتم ما تدعون من بدعائك ريب شقيا و قوله تعاىل و الذين يدعون م

دون اهللا أروين ماذا خلقوا من األرض و قوله تعاىل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الرب الرحيم و قوله تعاىل إن الذين 
نصركم و قوله تعاىل  تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم اآلية إىل قوله تعاىل و الذين تدعون من دونه ال يستطيعون

  قل ادعوا اهللا أو 

ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن و قوله تعاىل قل يا أيها الناس إن كنتم يف شك من ديين فال اعبد 
الذين تعبدون من دون اهللا و لكن اعبد اهللا الذي يتوفاكم إىل قوله و ال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك و ال يضرك 

تعاىل له دعوة احلق و الذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء اآلية و قوله تعاىل إن يدعون من دونه  و قوله
إال إناثا و إن يدعون إال شيطانا مريدا لعنه اهللا فان الدعاء يف هذه املواضع يراد به نفس اختاذ املدعو ربا و إهلا حبيث 

ك نعبد و إياك نستعني و قوله تعاىل فاعبده و وتوكل عليه و يف قوله يسأل و يعبد و قد فصل معىن الدعاء بقوله إيا
عليه توكلت و إليه أنيب و حنو ذلك من اآلي فهو يعبد من حيث هو اله و يسأل من حيث هو رب و إن كان كل 

و الذكر عابد سائال و طالبا و كل سائل عابدا و قاصدا من جهة اإللتزام فسميت العبادات هللا احملضة مثل الصالة 
و السؤال و الركوع و السجود و الطواف صالة أو هي دعاء هللا و عبادة هللا بال توسط شيء آخر و هلذا قال ابن 

  مسعود ما دمت تذكر اهللا فأنت يف صالة و إن كنت يف السوق مث 

لذكر و غلب هذا االسم على ما كان فيه فعل مثل القيام و السجود و الطواف دون القول احملض كالقراءة و ا
السؤال و ألن ذلك عبادة جبميع البدن و هلذا اشترطت له الطهارة و إن اشتركا يف استحباب الطهارة مث غلب على 

القيام و الركوع و السجود مع أذكارها ألهنا أخص بالتعبد من الطواف و هلذا حرم فيه الكالم و العمل الكثري و 
قيام املفرد كقيام اجلنازة صالة و إن كان اغلب الصلوات مسي السجود املفرد كسجود التالوة و الشكر و ال



املشروعة هي مما اشتملت على القيام و القعود و الركوع و السجود فإذا أطلق اسم الصالة يف الشرع مل يفهم منه 
طاب و إال هذا و هي القيام و الركوع و السجود هللا باألذكار املشروعة فيها مث قال مجاعة من أصحابنا منهم أبو اخل

  ابن عقيل هي منقولة يف اللغة إىل الشرع و معدول هبا عن املفهوم األول إىل مفهوم آخر 
و قال القاضي و غريه ليست منقولة بل ضمت إليها الشريعة شروطا و قيودا و هي مبقاة على ما كانت عليه و 

  كذلك القول يف اسم الزكاة و الصيام و غريها من األمساء الشرعية 
ذلك إن تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف يف بعض األمساء اللغوية إما ختصيصها ببعض معانيها و حتقيق 

كالدابة و إما حتويلها إىل ما بينه و بني املعىن األول سبب كإسم الراوية و الغائط و العذرة فالصالة كانت امسا لكل 
  دعاء فصاري إمسا لدعاء خمصوص أو كانت امسا 

لصالة الشرعية ملا بينها و بني الدعاء من املناسبة و األمر يف ذلك متقارب نعم قد يسرف بعض لدعاء فنقلت إىل ا
من يقول هي منقولة فال يشترط إن يكون بني املنقولة منه واملنقوهله إليه مناسبة بل جيعله وصفا ثانيا حىت كأنه ليس 

ها يف الشرع هو حمض الدعاء و املسألة فقط من اجملاز اللغوي و يسرف من يقول هي منقولة حىت يعتقد أن مفهوم
مما يكون يف اللغة و ما خرج عن ذلك من قيام و قعود و غري ذلك فهو شرط يف احلكم مبعىن الصالة اليت هي 
الدعاء ال جتزئ إال على هذا الوجه كماال جتزئ إال بتقدم اإلميان و الطهارة و ال جيعل هذه األفعال جزءا من 

ة من نفس االسم و كال القولني طرف و خيار األمور أوسطها و هبذا التقرير قول من يقول هي املسمى و ال مفهوم
منقولة اقرب إىل الصواب وكذلك أيضا هبذا التقرير أن معىن النقل ختصيصها ببعض معانيها وهي يف ذلك أبلغ من 

علوما خبالف ما كان من ختصيص أهل العرف االسم ببعض معانيه كالدابة و النجم ألن ذلك التخصيص كان م
خصائص الصوم و الصالة و الزكاة فانه مل يكن معروفا معناه و ال داللة للفظ عليه و قد اتفقوا على إن الصالة 

املشروعة بعد بيان النيب صلى اهللا عليه و سلم صارت يف املفهوم من لفظ الصالة يف الكتاب و السنة و من ادعى 
  جمرد املعىن اللغوي فقد غلط بعد ذلك أهنا بعد ذلك تصرف إىل 

  و الصالة واجبة يف اجلملة قال تعاىل و ما أمروا إال ليعبدوا اهللا 

خملصني له الدين و يقيموا الصالة و يؤتوا الزكاة و قال تعاىل فان تابوا و أقاموا الصالة و آتوا الزكاة فإخوانكم يف 
  و نصوص القرآن اليت فيها ذكر الصالة كثرية جدا الدين و قال إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا 

و كذلك السنة منها حديث عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال بين اإلسالم على مخس شهادة 
  أن ال اله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا و إقام الصالة وإيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان متفق عليه 

ت األمة على أن الصالة واجبة يف اجلملة و أهنا اعظم مباين اإلسالم الفعلية و هي عمود الدين و سنذكر إن و أمجع
  شاء اهللا بعض خصائصها 

مسألة روى عبادة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مخس صلوات كتبهن اهللا على العبد يف اليوم و 
اهللا عهد أن يدخله اجلنة و من مل حيافظ عليهن مل يكن له عند اهللا عهد إن شاء الليلة فمن حافظ عليهن كان له عند 

  عذبه و إن شاء غفر له 
  فالصلوات اخلمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إال احلائض و النفساء 

األمة خلفا أما عدد الصلوات املكتوبات و عدد ركعاهتا يف حق املقيم اآلمن فهو من باب العلم العام الذي توارثته 



عن سلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املبلغ عن اهللا و املبني عنه معاين خطابه و تأويل كالمه الشارع عن 
  اهللا بإذنه و مبا انزل إليه من الكتاب و احلكمة 

قد رواه و قد تواترت األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك مثل احلديث الذي ذكره الشيخ رمحه اهللا و 
امحد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن طلحة ابن عبيد اهللا أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ثائر الرأس فقال يا رسول اهللا اخربين ماذا فرض اهللا علي من الصلوات قال اخلمس إال إن تطوع شيئا فقال 

هر رمضان إال إن تطوع فقال اخربين ماذا فرض اهللا علي من الزكاة اخربين ماذا فرض اهللا علي من الصيام فقال ش
قال فاخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشرائع اإلسالم قال و الذي أكرمك ال أتطوع شيئا و ال انقص مما 
   فرض اهللا علي شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم افلح إن صدق أو دخل اجلنة إن صدق متفق عليه

و عن انس بن مالك قال فرضت الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة اسري به مخسني مث نقصت حىت 
جعلت مخسا مث نودي يا حممد أنه ال يبدل القول لدي و إن لك هبذه اخلمس مخسني رواه امحد و النسائي و 

  الترمذي و صححه 
مثل حديث معاذ بن جبل ملا قال النيب صلى اهللا عليه و و معناه يف الصحيحني من حديث مالك بن صعصعة و غريه 

سلم أعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف اليوم و الليلة و حديث ضمام بن ثعلبة و هي واجبة على كل 
مسلم بالغ ألن هذه شروط التكليف بالشرائع على أي حال كان من صحة أو سقم أو خوف أو إقامة أو سفر و 

  على وجوهبا يف هذه األحوال عموما و خصوصا كما تذكر إن شاء اهللا تعاىل  األدلة الدالة
  إال احلائض و النفساء ملا سبق يف باب احليض أن احلائض مل تكن تؤمر بقضاء الصالة 

  فأما املستحاضة و من به سلس البول فتجب عليهما و جيب عليهما قضاء ما تركاه منها كما تقدم 

  فصل

  فإهنا جتب عليه يف اشهر روايتني  فأما الكافر األصلي
  مبعىن أنه يعاقب على تركها يف اآلخرة و يف الدنيا إذا شاء اهللا تعجيل عقوبته و يذم على ذلك يف الدنيا و اآلخرة 
فأما يف حال كفره فال تصح منه و إذا اسلم مل جيب عليه القضاء باتفاق ألن اهللا تعاىل يقول قل للذين كفروا إن 

هلم ما قد سلف و عن عمرو بن العاص قال ملا جعل اهللا اإلسالم يف قليب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه  ينتهوا يغفر
و سلم فقلت ابسط يدك فألبايعك فبسط ميينه قال فقبضت مييين فقال ما لك يا عمرو فقلت أردت أن اشترط 

له و أن اهلجرة هتدم ما كان قبلها و أن فقال تشترط ماذا قلت يغفر يل قال أما علمت إن اإلسالم يهدم ما كان قب
  احلج يهدم ما كان قبله رواه مسلم 

و يف لفظ ألمحد اإلسالم جيب ما قبله و قوله اإلسالم يهدم ما قبله من ترك الواجبات و فعل احملرمات خبالف اهلجرة 
واجب يقضى ألن النيب صلى اهللا  و احلج فاهنما يهدمان ما فعل من إمث فما بني العبد وبني اهللا تعاىل دون ما ترك من

  عليه و سلم مل يأمر أحدا ممن اسلم أن يقضي صالة و ال 

صوما و ال زكاة و ال يأخذه بضمان دم وال مال وال بشيء من األشياء و هذا ألن الكافر كان منكرا للوجوب و 
تاب من هذا االعتقاد و موجبه للتحرمي فكان الفعل و الترك داخال يف ضمن هذا االعتقاد الباطل و فرعا له فلما 

غفر اهللا له األصل و فروعه و دخلت هذه الفروع فيه يف حال املغفرة كما دخلت فيه يف حال املعصية خبالف من 



تركه معتقدا للوجوب فان الترك هناك غري مضاف إىل غريه بل إىل كسل فالتوبة منه بالنشاط إىل فعل ما ترك و ألن 
جوب و القضاء ال يسقط الواجب كما لو ترك صالة مث حصل جنون أو حيض مث حصل ختلل املسقط بني زمين الو

  الغسل و الطهارة فإنه جيب القضاء 
و ال خياطب الكافر بفعلها إال بعد إن يسلم ملا روى ابن عباس إن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث معاذا إىل 

تدعوهم إليه شهادة أن ال اله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا  اليمن قال له انك تأيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما
فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف يوم و ليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 

و  أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إىل فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فإياك و كرائم أمواهلم
  اتق دعوة املظلوم فانه ليس بينها و بني اهللا حجاب رواه اجلماعة 

و أما الكافر املرتد فاملشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صالة و زكاة و صوم و ال يلزمه قضاء ما تركه 
  يف زمن الردة و هذا هو املنصوص عنه يف مواضع مفرقا بني ما تركه قبل الردة و بعدها 

ي ابن شاقال رواية أنه ال يلزمه شيء من ذلك بناء على أن الردة حتبط العمل لقوله تعاىل لئن أشركت و حك
ليحبطن عملك و قوله و من يكفر باإلميان فقد حبط عمله و قوله و لو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون و 

ىل قوله تعاىل ذلك بأهنم اتبعوا ما اسخط اهللا و قوله تعاىل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى إ
كرهوا رضوانه فاحبط أعماهلم و ألن الكفر الطارئ يهدم ما كان قبله من الصاحلات كما إن اإلميان الطارئ يهدم 

ما كان قبله من السيئات و القضاء إمنا يراد به جرب ما حصل به من اخللل يف العمل فإذا حبط اجلميع فال معىن جلربه 
  مع ظاهر قوله تعاىل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف 

و عنه رواية أخرى أنه يلزمه قضاء اجلميع أما قبل الردة فلوجوبه عليه و أما ما بعد الردة فألنه التزم حكم اإلسالم 
ن دية أو مال على فال يقبل منه الرجوع عنه كاملسلم إذا تركها عامدا و هلذا يضمن ما اتلفه يف حال الردة م

  املنصوص و هلذا ال يقر على دينه بغري جزية و ال فرق 
فإذا مل يقر على االعتقاد مل يقر على موجبه و هو الترك فيكون مطالبا بالفعل يف الدنيا و ألن الدليل يقتضي وجوهبا 

على دين يعتقد صحته  على كل حال و إمنا عفي للكافر األصلي عن القضاء ألن مدة الترك تطول غالبا و قد كان
و مل يعتقد بطالنه و هو مع ذلك مقر عليه جيوز إن يهادن و يؤمن و أن يسترق و يعقد له اجلزية إن كان من أهل 

  ذلك خبالف املرتد 
و وجه املشهور أن ما تركه قبل الردة قد وجب يف ذمته و استقر فال يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف 

نه ترك صالة خياطب بفعلها ابتداء فخوطب بقضائها كالنائم و الناسي و أوىل و ألن ختلل املسقط يسقط باحملرم و أل
بني زمن الوجوب و القضاء ال يسقط الواجب كما لو ترك الصالة مث حصل جنون أو حيض مث حصل العقل و 

  الطهارة فانه جيب القضاء 
وا اآليات فيمن مات على الردة بدليل قوله تعاىل و من و أما حبوط عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا و قال

يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا و اآلخرة و اإلطالق يف اآليات البواقي ال 
  مينع ذلك ألن كل عقوبة مرتبة على كفر فإهنا مشروطة 



  باملوت عليه 
ى الكفر إمنا كان ألنه مرتب علي شيئني و هو حبوط العمل و اخللود يف فان قيل التقييد يف هذه اآلية باملوت عل

  النار 
  و اخللود إمنا يستحقه الكافر و تلك اآليات إمنا ذكر فيها احلبوط فقط فعلم إن جمرد الردة كافية 

ليحبطن قلنا قوله و من يكفر باإلميان فقد حبط عمله و هو يف اآلخرة من اخلاسرين و قوله تعاىل لئن أشركت 
عملك و لتكونن من اخلاسرين ال يكون إال ملن مات مرتدا ألن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم 

القيامة و هذا ليس ملن مات على عمل صاحل ألنه إذا عاد إىل اإلسالم فقد غفر له اإلرتداد املاضي ألن التائب من 
ه و موجباته و حبوط العمل من موجباته يبني هذا أنه لو كان الذنب كمن ال ذنب له و إذا زال الذنب زالت عقوبات

فعل يف حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم او سب أو شرك مل يقم عليه إذا اسلم و ألن الكافر احلريب لو تقرب 
أرأيت  إىل اهللا بأشياء مث ختم له باإلسالم لكانت حمسوبة له بدليل ما روى حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول اهللا

أمورا كنت أحتنث هبا يف اجلاهلية من صالة و عتاقة و صلة هل فيها من اجر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أسلمت على ما سلف لك من خري متفق عليه فإذا كان الكفر املقارن 

ىل ألن بقاء الشيء للعمل ال حيبط إال بشرط املوت عليه فانه ال حيبط الكفر الطارئ إال بشرط املوت أحرى و أو
أوىل من ابتدائه و حدوثه و الدفع اسهل من الرفع و هلذا قالوا الردة و اإلحرام و العدة متنع ابتداء النكاح دون 

  دوامه كيف و تلك األعمال حني عملت عملت هللا سبحانه و قد غفر اهللا ما كان بعدها من الكفر بالتوبة منه 
قا لكن قال اإلحباط هو إحباط الثواب ال إبطال العمل يف نفسه بدليل أنه ال و من أصحابنا من قال حيبط العمل مطل

ينقض ما قبل الردة من األمور املشروطة باإلسالم كاحلكم و الوالية و اإلرث و اإلمامة و الذبح فال تبطل صالة من 
جب الذي مل يفعله فان الردة صلى خلفهم و ال حيرم ما ذحبه قبل الردة واليلزم من بطالن ثوابه مما فعله سقوط الوا

  تناسب التشديد ال التخفيف 
  مث نقول فعل املكتوبة له فائدتان إحدامها أنه يقتضي الثواب 

و الثانية أنه مينع العقاب الواجب بتقدير الترك فإذا ارتد ذهبت فائدة واحدة و هي الثواب و بقيت األخرى و هي 
و حيبط عمله على نفس ما فعله من اخلري و إمنا يعذب على الكفر منع العذاب على الترك حبيث ال يعذب من فعل 

احملبط كما يعذب من مل يفعل و هذا اخللل يتعني جربه و إال عوقب على الترك و هذا معىن ما جييء يف كثري من 
ال السبب األعمال الواجبة أهنا غري مقبولة أي ال ثواب فيها و إن أبرأت الذمة حبيث لوال الفعل لكان مكلفا و لو

املانع من القبول لكان فيها ثواب و هلذا قلنا إذا أتى قبل الردة ما يوجب احلد من زىن أو سرقة و غريمها فانه يقام 
  عليه احلد بعد اإلسالم الثاين نص عليه خبالف من أقيم عليه احلد قبل 

قبل الردة فإمنا ذلك فيما يفعله دون ما الردة فانه ال يقام عليه احلد ثانية فلو فرضنا إن ال فائدة أصال فيما فعله 
يوجب عليه و مل يفعله فانه اآلن قادر على فعله على وجه يربئه فيجب عليه كما جيب عليه قضاء احلقوق اليت 

  كانت واجبة قبل الردة و يثاب على قضائها و إن كان قد بطلت فائدة ما قضاه قبل الردة 
ابتداء و إمنا خياطب أوال باإلسالم فال جيب قضاؤه كالكافر األصلي فان و أما ما قبل اإلسالم فإنه مل خياطب به 

املوجب للسقوط يف أحدمها موجود يف اآلخر و قد ارتد مجاعة يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم و أيب بكر و 
كان يف ضمن  مكث منهم طائفة على الردة برهة من الدهر و مل ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء و ألن الترك هنا



االعتقاد فلما غفر له االعتقاد غفر له ما يف ضمنه و ألن إجياب القضاء هنا قد يكون فيه تنفري عن اإلسالم ال سيما 
  إذا كثرت أعوام الردة و كانت األموال كثرية فإنه قد يعجز عن القضاء فيصر على الكفر فرارا من القضاء 

  ؤه حبال ألن الذمة برئت منه حىت احلج يف إحدى الروايتني فأما ما فعله قبل الردة فال جيب عليه قضا
و عنه إجياب قضاء احلج فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل املاضي حبط بالردة فيجب عليه ما جيب على 

  الكافر األصلي فعلى هذا جيب إعادة ما صلى إذا اسلم و وقته باق و هذه طريقة ابن شاقال و أيب اخلطاب و غريمها 

قال القاضي و اآلمدي و اكثر أصحابه مثل الشريف أيب جعفر جيب إعادة احلج مع القول بأن العمل مل حيبط ألن و 
هذا إسالم جديد و اإلسالم مبين على مخس فال بد فيه من مجيع املباين خبالف ما تكرر وجوبه من الصالة و الزكاة 

ليه حج ثان باإلسالم كالكافر احلريب لو حج مث اسلم و الصوم و ألن اإلحتساب له بذلك احلج ال مينع أن جيب ع
لزمه حج ثان مع أن ذلك احلج حمسوب له و كذلك العبد و الصيب لو حجا قبل الوجوب كتب هلما ثوابه مث 

  يلزمهما بالوجوب حج ثان 
  و إذا اسلم لزمه قضاء ما تركه بعد اإلسالم و إن مل يعلم وجوبه 

  فصل 
  يه قضاء على ما يف ظاهر املذهب نص عليه يف رواية صاحل و أيب داود و غريمها و أما اجملنون فال جيب عل

  و قد روى حنبل عنه أن اجملنون يقضي الصالة و الصيام إذا أفاق كاملغمى عليه 
  و محله بعض أصحابنا على اجلنون العارض دون املطبق لقرب شبهه باإلغماء 

  د الصالة و إن طال ذلك شهرا أو اكثر و قال يف رواية أنه حيتمل احلال كاملربسم بع
و األول هو املذهب ملا روي عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال رفع القلم عن ثالثة عن 
النائم حىت يستيقظ و عن الصيب حىت حيتلم و عن اجملنون حىت يفيق رواه امحد و أبو داود و الترمذي و قال حديث 

ديث ينفي القضاء و األداء لكن وجب القضاء على النائم لقوله من نام عن صالة أو نسيها حسن و هذا احل
  فليصلها إذا ذكرها فبقي اجملنون على اإلطالق كالصيب 

و أما من زال عقله بغري جنون فيجب عليه القضاء سواء كان السبب مباحا أو حمرما من فعله أو من غري فعله 
  نائم و املغمى عليه ملرض أو شرب دواء أو غري ذلك كالسكران ببنج أو مخر و ال

  و قال القاضي إن كان اإلغماء بشرب دواء مباح مل جيب القضاء ألنه 

  لو وجب القضاء المتنع من شرب الدواء خبالف إغماء املريض 
  و املباح هو ما حتصل معه السالمه يف اغلب األحوال و إن كان مسا يف أقوى الوجهي 

  جيوز شرب السم حبال  و يف اآلخر ال
  و األول املذهب ألهنا عبادة تسقط باإلغماء 

و قيل إن كان عقله يزول بالدواء و يطول فهو كاجملنون و إن كان ال يدوم كثريا فهو كاإلغماء يف الصيام و سائر 
  العبادات 

ان بن حصني و هذا قال اإلمام امحد أغمى على عمار بن ياسر ثالثا و روي حنو ذلك عن مسرة بن جندب و عمر
ألن هذه األسباب هي بني حمرم ال يعذر يف شربه و بني مباح تقصر مدته غالبا فأشبه النوم و يفارق اجلنون فانه 



يطول غالبا و ينايف أهلية التكليف و يوجب الوالية على صاحبه و ال جيوز على األنبياء و ألن اإلغماء و النوم و 
عقل الظاهر و إال فيجوز إن يرى رؤيا و يوحى إليه يف حال نومه و إغمائه و حنومها يزيل اإلحساس الظاهر و ال

يكون زوال العقل تبعا لزوال حس الظاهر خبالف اجملنون فإن حسه و إدراكه باق و العقل زائل فهو يف ذلك ليس 
  كالنائم و هلذا النائم و املغمى عليه يندر منهما القول و العمل خبالف اجملنون 

  فصل

  الصيب فال جتب عليه يف اشهر الروايتني و أما 
و عنه أهنا جتب عليه إذا بلغ عشرا اختارها أبو بكر و التميمي ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مروا أبناءكم بالصالة لسبع و اضربوهم عليها لعشر سنني و فرقوا بينهم يف 
د و أبو داود و عن سربة اجلهين قال قال رسول اهللا مروا الصيب بالصالة إذا بلغ سبع سنني و إذا املضاجع رواه امح

بلغ عشر سنني فاضربوه عليها رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن فقد أمر بالعقاب على تركها و ما 
  يعاقب على ترك شيء إال الواجب ال سيما مع رأفة 

لم و رمحته بأمته و ألنه يفهم األمر و يقدر على االمتثال فوجب عليه كالبالغ و هذا ألن النيب صلى اهللا عليه و س
عمدة الوجوب إمنا هي العقل الذي به يعلم و القدرة اليت هبا يفعل و كالمها موجود وألن العشر مظنة االحتالم و 

نوب ال على ما يتركه من الواجب و أول سببه فجاز أن تقوم مقامه و حيمل حديث رفع القلم على ما يفعله من الذ
يؤيد هذا أن املأمورات تصح منه فجاز أن جتب عليه و هلذا صح منه اإلسالم و هو يلزم ألحكام كثرية يف الدنيا و 
اآلخرة و أما املنهيات فإهنا تقع منه باطلة إذا كانت تقبل البطالن فال حترم عليه و هلذا ال تصح تصرفاته بغري إذن 

يع و هبة و يقع كفره و قذفه و زناه و سرقته غري موجب للحد و العقوبة و من قال هذا صحح من نكاح و ب
إسالمه دون ردته كإحدى الروايات و هذا ألن فعل الرب اسهل من ترك اإلمث و هلذا قال سهل بن عبد اهللا أعمال 

  م وجوب الصيام إذا أطاقه الرب يفعلها الرب و الفاجر و ال يصرب عن اآلثام إال صديق و من قال هذا التز
فأما احلج فال جيب عليه قبل اإلحتالم قوال واحدا لقوله أميا صيب حج به أهله مث احتلم فعليه حجة أخرى و هذا 

  يروى مرسال و موقوفا عن 

ابن عباس و كذلك لو بلغ بالسن أو اإلنبات و مل حيتلم مل جيب عليه و لو حج بعد البلوغ بالسن مث احتلم لزمه 
ادة احلج يف رواية منصوصة على ظاهر احلديث الوارد فيه و ألن السن و اإلنبات ليس هو حقيقة اإلدراك ألن إع

اهللا امنا علق األحكام ببلوغ احللم بقوله تعاىل و ابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح و قوله تعاىل و إذا بلغ األطفال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم لكن ملا  منكم احللم و قوله تعاىل حىت يبلغ اشده و قول

كان بلوغ احللم خفيا عن غري احملتلم و كان ذلك غالبا يكون مع بلوغ مخسة عشر و إنبات شعر العانة جعل مظنته 
ر و غري ذلك إذ عالمة قائمة مقامه يف األحكام اليت تتعلق بغري هذا البالغ من احلدود و القصاص و اجلهاد و احلج

كانوا ال يطلقون على احلقيقة غالبا فأما ما بينه و بني اهللا فإنه يعلم وقت احتالمه و ألن هذه األمور تتكرر قبل 
اإلحتالم و بعده فجاز إن جيعل ما يقارب االحتالم يف حكمه احتياطا و عموما خبالف احلج فإنه ال يتكرر و ألنه 

  فعل احلج قبل كمال قواه و بلوغ اشده و لذلك يعيده إذا بلغ احرم حلجه قبل اإلحتالم لكان قد 



و الرواية األخرى اختيار اكثر أصحابنا حىت جعلها القاضي رواية واحدة و كذلك ابن بطة تأول الرواية األوىل ملا 
  تقدم من قوله صلى اهللا عليه و سلم رفع 

حمرم أو ترك واجب كما شاركه يف ذلك اجملنون و  القلم عن الصيب حىت حيتلم و هذا يعم حكم اإلمث احلاصل بفعل
ألهنا عبادة بدنية فلم جتب قبل البلوغ كاحلج و اجلهاد و هذا ألن الصيب يف األصل ملا كان مظنة نقص العقل و 

ضعف البنية جعل الشرع بلوغ األشد حدا للتكليف ألن مظنة استكمال شرائطه غالبا و ألهنا لو وجبت عليه لقتل 
لبالغ و لكان اإلمام هو الذي يقيم عليه احلد و مل يكتف بضربه و مل يفوض ذلك إىل الوايل و هبذا يعلم إن بتركها كا

ضربه عليها ليتمرن عليها ويعتادها وقد جيب ملصاحله وإن مل تكن واجبة عليه كما تضرب البهيمة تأديبا هلا و دواء 
لى حفظ القرآن و السنة و قال رجل للنيب صلى اهللا و كما يضرب اجملنون لذلك و كان ابن عباس يقيد عكرمة ع

عليه و سلم مم اضرب يتيمي قال مما كنت ضاربا منه ولدك و كما يضرب على الكذب و فعل احملرمات ليكف 
  عنها و يعتاد تعظيم احملرمات و إن كان قلمه مرفوعا إمجاعا 

  و على الروايتني فيؤمر هبا إذا بلغ سبع سنني 
هدد على تركها ويضرب عليها إذا بلغ العشر كما يف احلديث و ذلك واجب على وليه و كافله قال أصحابنا و ي

  نص عليه و كما تقدم يف 

احلديث فإن األمر من النيب صلى اهللا عليه و سلم يقتضي الوجوب و قد قال اهللا تعاىل قوا أنفسكم و أهليكم نارا 
  قال علي عليه السالم علموهم و أدبوهم 

ك سبب مصريه إىل النار و ألن هذا من مصاحله فوجب مراعاته كما جيب حفظ ماله و منعه من مجيع و إمهال ذل
  الفواحش و املعاصي و يؤمر مع ذلك بالطهارة و حنوها مما يشترط للصالة ألن الصالة ال تصح بدوهنا 

وجبت عليه و ما تقدم كان نفال فإن بلغ يف أثناء الوقت لزمته الصالة و إن كان قد صالها أو هو فيها ألهنا حينئذ 
  فلم مينع اإلجياب كما لو حج قبل البلوغ مث بلغ 

و لو بلغ يف أثنائها مث خرج الوقت مل جتب عليه لزوال وقت الوجوب هذا هو املذهب املنصوص حىت لو احتلم يف 
  أثناء الليل و قد صلى املغرب و العشاء أعادمها نص عليه 

ب عليه ثانية لكان وجيها ألن تعجيل الصالة و الزكاة قبل وجوهبا إذا كان مشروعا و لو قيل إنه صالها مرة مل جت
  منع الوجوب كما لو صلى الثانية من اجملموعتني يف وقت األوىل أو فعل اجلمعة قبل 

الزوال و كذلك لو عجل زكاة ماله قبل وجوبه و النفل قد مينع وجوب الفرض كما لو صلى العيد أول النهار 
نه اجلمعة و ألن العادة الغالبة إن الصبيان حيتلمون بالليل و مل ينقل عنهم اهنم كانوا يؤمرون بإعادة املغرب سقطت ع
  و العشاء 

  مسألة فمن جحد وجوهبا جبهله عرف ذلك و إن جحدها عنادا كفر 
ن اجلاحد لذلك هذا اصل مضطرد يف مباين اإلسالم اخلمسة و يف األحكام الظاهرة اجملمع عليها من مكلف إن كا

معذورا مثل إن يكون حديث عهد باإلسالم أو قد نشأ ببادية هي مظنة اجلهل بذلك مل يكفر حىت يعرف إن هذا 
دين اإلسالم ألن أحكام الكفر و التأديب ال تثبت إال بعد بلوغ الرسالة ال سيما فيما ال يعلم مبجرد العقل قال اهللا 

و قال تعاىل لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل و قال تعاىل و لو  تعاىل و ما كنا معذبني حىت نبعث رسوال



أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال و قال تعاىل و ما كان ربك مهلك القرى حىت 
غه القرآن بلفظه أو معناه يبعث يف أمها رسوال يتلوا عليهم آياتنا و قال تعاىل ألنذركم به و من بلغ فاإلنذار ملن بل

  فإذا بلغته الرسالة بواسطة أو بغري واسطة قامت عليه احلجة و انقطع عذره 
  فأما الناشىء بديار اإلسالم ممن يعلم أنه قد بلغته هذه األحكام فال 

ن امللة يقبل قوله أي مل اعلم ذلك و يكون ممن جحد وجوهبا بعد إن بلغه العلم يف ذلك فيكون كافرا كفرا ينقل ع
سواء صالها مع ذلك أو مل يصلها و سواء اعتقدها مستحبة أو مل يعتقد و سواء رآها واجبة على بعض الناس دون 

بعضا أو ال وسواء تأول يف ذلك أو مل يتأول ألنه كذب اهللا و رسوله و كفر مبا ثبت إن حممدا صلى اهللا عليه و سلم 
الذين شربوا اخلمر مستحلني هلا اهنم إن اقروا بالتحرمي خلوا و إن  بعث به و هلذا امجع رأي عمر و الصحابة يف إن

  أصروا على االستحالل قتلوا و قالوا و كذلك من تأول تأويال خيالف به مجاهري املسلمني 
و كذلك لو اقر إن اهللا أوجبها و صدق الرسول يف الرسالة و امتنع من قبوهلا باإلجياب و أىب إن يلتزمه و ينقاد هللا و 

رسوله فهو كإبليس فإنه مل ينكر اإلجياب و إمنا استكرب عن القبول فانه يكفر بذلك و يقال له كافر و ال يقال 
  مكذب 

  مسالة و ال حيل تأخريها عن وقتها إال لناو مجعها أو مشتغل عنها بشرطها 
افظوا على الصلوات و أما فعلها يف الوقت املضروب هلا ففرض و تأخريها عنه عمدا من الكبائر لقوله تعاىل ح

الصالة الوسطى و احملافظة عليها فعلها يف الوقت ألن سبب نزول اآلية تأخريالصالة يوم اخلندق دون تركها ألن 
  السلف فسروها بذلك و ألن احملافظة خالف اإلمهال و اإلضاعة و من أخرها عن وقتها فقد أمهلها و مل حيافظ عليها 

ف أضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات و أضاعتها تأخريها عن وقتها كذلك و قوله تعاىل فخلف من بعدهم خل
فسرها ابن مسعود و إبراهيم و القاسم بن حممد و الضحاك و غريهم من غري خمالف هلم قال ابن مسعود إضاعتها 

مصلني الذين صالهتا لغري وقتها ألن الشيء الضائع ليس هو معدوما إمنا هو مهمل غري حمفوظ و قوله تعاىل فويل لل
هم عن صالهتم ساهون واملشهور منها إضاعة الوقت كذلك فسر هذه املواضع مجاهري الصحابة و التابعني و هو 
معقول من الكالم و قال تعاىل إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا و أمر سبحانه اخلائف إن يصلي مع 

  و لو جاز التأخري ملا احتاج ذلك إىل شيء من ذلك و سائر اإلخالل بكثري من األركان و كذلك املتيمم و حنوه 

اآليات املوجبة فعلها يف الوقت احملدود مثل قوله سبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقوله تعاىل أقم 
  الصالة لدلوك الشمس دليل مفصل على ذلك وكذلك األحاديث 

ليه و سلم قال يا أبا ذر إهنا ستكون عليكم أئمة مييتون الصالة عن أيب ذر رضي اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا ع
فان ادركتموهم فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم نافلة رواه امحد ومسلم وعن أيب قتادة قال رسول اهللا 

خرى رواه صلى اهللا عليه و سلم ليس يف النوم تفريط إمنا التفريط يف اليقظة إن يؤخر صالة إىل وقت الصالة األ
  مسلم والنصوص يف ذلك كثرية و هو جممع عليه 

واما الذي يؤخرها ينوي مجعها إىل اليت بعدها حيث جيوز ذلك فهذا يف احلقيقة قد صالها يف وقتها وكذلك يصليها 
  أداء ألن الوقت للصالة هو الذي حده اهللا سبحانه جلواز فعلها و إمنا استثناه الشيخ لسببني 

  هو الوقت املطلق و إمنا هو وقت يف حال العذر خاصة وقد ال يفهم هذا من مطلق الوقت  أحدمها أنه ليس



  الثاين إن التأخري إليه ال جيوز إال بنية العزم على الفعل فلو قصد تركها يف الوقت ومل يقصد فعلها فيما بعد إمث بذلك 
  فأما تأخريها عن أول الوقت إىل آخره فيجوز وهل يشترط له العزم 

  كون بدال عن التعجيل فيه وجهان لي
أحدمها يشترط قاله القاضي وابن عقيل وغريمها ألن الصالة جتب يف أول الوقت وجوبا موسعا واعتقاد الوجوب 

واجب على الفور ومىت وجب االعتقاد وجب العزم ألنه لو جاز التأخري من غري بدل عنه لبطل معىن الوجوب يف ا 
  ترك حرام فإذا مل يكن ذاهال أو ناسيا فال بد من العزم على الفعل أول الوقت وألن العزم على ال

والثاين ال يشترط قاله أبو اخلطاب وغريه وذكره القاضي يف بعض املواضع ألن النصوص الدالة على جواز التأخري 
كان بدال عن  ليس فيها شرط العزم فاشتراطه حتكم والن العزم لو كان بدال عن الفعل فينبغي إن ال جيب الفعل وان

تعجيله فالتعجيل ليس بواجب والن اإلنسان إذا دخل وقت الصالة فإن مل يعلم به بنوم أو غريه فال إمث عليه اتفاقا 
وان علم الوقت وعزم على الترك أمث اتفاقا لكن لنفس العزم على املعصية كما لو عزم على الترك قبل الوقت وان 

وحدث به نفسه فهذا مورد الوجهني أنه ال جيب تأثيمه لقول النيب صلى اهللا  مل يعزم على واحد منهما أو هم بالترك
  عليه و سلم إن اهللا جتاوز المته عما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل به متفق عليه 

  فصل 
الفوات  و إمنا جيوز التأخري من أول الوقت إىل آخره إذا مل يغلب على ظنه الفوات بالتأخري فأما إن غلب على ظنه

بالتأخري أو حدوث أمر مينع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت كمرض يغلب على ظنه املوت أو من 
يقدم للقتل أو امرأة عادهتا حتيض يف أثناء الوقت أو غري ذلك أو أعري سترة يف أول الوقت ومل ميهل إىل آخره أو 

الوقت وال يرجوا وجود املاء مل جيز له التأخري إىل الوقت متوضىء عادم للماء يف السفر ال تبقى طهارته إىل آخر 
الذي يغلب على ظنه فوت ذلك كالتأخري إليه ألنه يفضي إىل تفويت واجب فإنه إذا أخرها يف هذه املواضع فمات 

  مات عاصيا 
الوقت احملدود وان ختلف ظنه أمث وكانت الصالة أداء ألنه تبني إن الوقت الشرعي باق والقضاء فعل العبادات بعد 

بالشرع فلهذا لو نام عنها أو نسيها حىت خرج الوقت صالها قضاء وان مل جيب عليه فعلها إال يف ذلك الوقت وهلذا 
فان ما تقضيه احلائض وحنوها من الصوم يكون قضاء وان مل جيب فعله إال بعد خروج الوقت ومثل هذه الصورة 

ن أول أوقات اإلمكان كانت أداء وان أمث بالتأخري إذ مل يوقت هلا العبادة الواجبة على الفور فإهنا لو أخرت ع
  الشرع وقتا عاما ومما يكون أداء مع اإلمث صالة العصر بعد اإلصفرار والعشاء يف النصف الثاين من الليل 

  ولو أخرها تأخريا جائزا ومات قبل الفعل فقيل ميوت عاصيا ألن التأخري إمنا جاز بشرط سالمة العاقبة 
املشهور أنه ال إمث عليه ألن اشتراط ما ال يعلم وال دليل عليه غري جائز والتأخري هنا له حد ينتهي إليه خبالف و

  الواجب املطلق أن جوزنا تأخريه فإنا نؤمثه إذ ليس للتأخري حد مؤقت 
ة طلعت الشمس واما قوله أو مشتغل بشرطها فمثل أن يستيقظ فيخاف إن توضا أو لبس ثوبه أو إن أزال عنه جناس

فان هذا يفعلها بشروطها وأركاهنا إذ ال يقدر على اكثر من ذلك وليس تضييعا وال تفريطا إذ ليس يف النوم تفريط 
  إمنا التفريط يف اليقظة 

وكذلك الكافر إذا اسلم واجملنون إذا أفاق واحلائض إذا طهرت والصيب إذا بلغ وقد ضاق الوقت عنها وعن 



ن بشرطها وان خرج الوقت ألنه حينئذ أمر بإقامة الصالة وقد أمر اهللا بالوضوء عند القيام إىل شرائطها فاهنم يشتغلو
الصالة وهذا هو الوقت الذي وجب فعلها فيه وان كان بعد خروج الوقت احملدد يف األمر العام وكذلك قال النيب 

  لك وقتها صلى اهللا عليه و سلم من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذ
ومسائل هذا الباب منقسمة إىل ما ترجح فيه الوقت واىل ما ترجح فيه السبب أي الشرط كما يذكر مفصال يف 

  موضعه خبالف من ضاق الوقت عن تعلمه الفاحتة والتشهد فانه يصلي حبسب حاله وال يتعلم ألن 

تغل بتعلمه وليس هو نفس الركن و األول قادر على نفس الشرط مشتغل بفعله وهذا عاجز عن الركن و إمنا يش
أيضا فان حمل الشرط ما قبل الصالة وحكمه مستدام إىل أخرها فإذا اشتغل به يف وقته مل يكن آخر الصالة والقراءة 

  حملها يف نفس الصالة فإذا اشتغل بتعلمها فهو اشتغل يف وقت خطابه بالصالة 
ها وأركاهنا مثل إن تكون عليه جناسة أو هو جنب و و إذا تعمد تأخري الصالة حىت ضاق الوقت عن فعل شروط

آخر الصالة حبيث مىت اشتغل بالطهارة خرج الوقت فعليه إن يشتغل بالطهارة أيضا وهو آمث بفعلها يف غري الوقت 
ألنه كان جيب عليه الطهارة قبل ضيق الوقت والصالة فيه فمىت أخر ذلك فعليه إن يفعله كما وجب عليه مع إمثه 

ري ولو آخر التيمم بالسفر وهو عادم للماء مث وجده قبل خروج الوقت فهنا وجهان والفرق بينهما أنه كان بالتأخ
قد وجب عليه الصالة بتيمم ومل يرخص له يف التأخري إىل إن خيرج الوقت فمىت صلى بالتيمم فقد فعل ما وجب 

وعلم أنه يقدر عليه بعد خروج الوقت عليه وقد تقدم هذا فأما إن عجز يف الوقت عن بعض الشروط واألركان 
كعار يعلم أنه جيد الثياب بعد الوقت أو حمدث يعلم أنه جيد املاء بعد الوقت أو خائف يعلم أنه يأمن بعد الوقت أو 

مريض يعلم أنه يصح بعد الوقت وحنوهم فإنه ال جيوز له التأخري بالنصوص الظاهرة يف وجوب الصالة يف حال 
ي والتيمم واىل غري القبلة وال فرق يف هذا وال بني من يشتغل حتصيل الشرط ويعلم أنه حيصله اخلوف واملرض والعر

  بعد الوقت أو من ينتظر حصوله بعد الوقت ألن 

الشرط مىت طال زمن حصوله سقط وكانت مصلحة الصالة يف الوقت مقدمة على مصلحة حصوله خبالف ما زمنه 
ا يريد إن يشتغل بتحصيل القدرة عليه وهذا غري واجب فال يفوت بسببه قريب وألن الشرط هنا معجوز عنه و إمن

  واجبا وهو الصالة يف الوقت 
مثل هذا لو دخل عليه الوقت والقبلة مشتبهة ال يعلم جهتها إال بعد خروج الوقت فإنه ليس له اإلشتغال بشرط 

  يستغرق الوقت 
تهد فات الوقت فانه يصلي بالتقليد أيضا يف اشهر وان كان اإلجتهاد ممكنا لكن قد ضاق الوقت حبيث إذا اج

الوجهني كما لو مل يكن عاملا بالدليل والوقت ضاق على التعلم واالجتهاد و ألنه ليس مشتغال بشرطها و إمنا هو 
  طالب للتعلم به فأشبه من طلب العلم بالداللة 

  جيتهدا مع ضيق الوقت وسعته ويف اآلخر عليه إن جيتهد مع ضيق الوقت كما على املفيت واحلاكم إن 

مسألة فإن تركها هتاونا استتيب ثالثا فان تاب وإال قتل أما ترك الصالة يف اجلملة فإنه يوجب القتل من غري خالف 
ألن اهللا تعاىل قال فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم و احصروهم إىل قوله فإن 

ة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فأمر بالقتل مطلقا واستثىن منه ما إذا تابوا و أقاموا الصالة و تابوا و أقاموا الصال
آتوا الزكاة فمن مل يفعل ذلك بقي على العموم و ألنه علق ختلية السبيل على ثالثة شروط واحلكم املعلق بشرط 



ب علة له فإذا كان علة التخلية هذه ينعدم عند عدمه وألن احلكم املعلق بسبب عرف أنه يدل على إن ذلك السب
األشياء الثالثة مل جيز إن ختلى سبيلهم دوهنا وال جيوز إن يقال إقامة الصالة هنا املراد له التزامها فإن ختليتهم بعد 
لتزام اإللتزام وقبل الفعل واجبة ألنا نقول املراد به التزامها وفعلها ألن إقامة الصالة وإيتاء الزكاة حقيقة الفعل واإل

إمنا يراد له فإذا التزموا ذلك خليناهم ختلية مراعاة فإن وفوا مبا التزموا وإال أخذناهم وقتلناهم و إمنا خليناهم بنفس 
اإللتزام ألنه أول أسباب الفعل كما خيلى من أراد الوضوء والطهارة فإن أمت الفعل وإال اخذ وحىت لو قيل فإن فعلوا 

  فعلوها فاقتلوهم مث قال ألتزم مل جيب ختلية الصالة فخلوا سبيلهم وان مل ي

سبيلهم كما يف آية اجلزية فإنه مد قتاهلم إىل حني اإلعطاء فإذا التزموا اإلعطاء فهو أول األسباب مبنزلة الشروع يف 
الفعل فإن حققوا ذلك وإال قتلناهم و ألنه لو كان املراد جمرد اإللتزام وان عري عن الفعل مل يكن بني الصالة 

والزكاة وغريمها فرق إذ من مل يلتزم مجيع اإلسالم فإنه يقاتل وأيضا فإن اإللتزام قد ال حيصل لقوله فان تابوا فان 
التائب من الكفر ال يكون تائبا حىت يقر جبميع ما جاء به الرسول ويلتزمه وألن اإللتزام إن أريد به اعتقاد الوجوب 

ه املراد وحده وان أريد به الفعل والوعد به فهذا ال جيب إال إذا وجب واإلقرار به فليس يف اللفظ ما يدل على أن
قتلهم بالترك وإال فلو كان قتلهم بالترك غري واجب وقالوا حنن نعتقد الوجوب وال نفعل حلرم قتلهم وهذا خالف 

إن النيب صلى اهللا  اآلية وأيضا مما هو دليل يف املسألة وتفسري لآلية ما أخرجاه يف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر
عليه و سلم قال أمرت إن أقاتل الناس حىت يشهدوا إن ال اله إال اهللا وان حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم و أمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهللا وليس يف لفظ مسلم إال 

قال ملا تويف النيب صلى اهللا عليه و سلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف  حبق اإلسالم وعن انس بن مالك
تقاتل العرب فقال أبو بكر إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت إن أقاتل الناس حىت يشهدوا إن ال اله 

  على إن إال اهللا وأين رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي فهذا يدل 

القتال مأمور به إىل إن يوجد فعل الصالة والزكاة إذ لو كان جمرد االعتقاد كافيا الكتفي بشهادة إن حممدا رسول 
اهللا فإهنا تنتظم بصدقه جبميع ما جاء به ومل يكن لتخصيص الصالة والزكاة باالعتقاد دون غريمها معىن مث قوله فإذا 

دليل على إن العصمة ال تثبت إال بنفس إقام الصالة وإيتاء الزكاة مع  فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم
الشهادتني مث فهم أبو بكر رضي اهللا عنه منه حقيقة اإلتباع مبوافقة الصحابة له على ذلك حىت قال لو منعوين عقاال 

على جحدها وتعميمه من  أو عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقاتلتهم على منعها ومل يقل
  منعها جاحدا أو معترفا دليل على إن الفعل مراد 

فان قيل فقد روى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرت إن أقاتل الناس حىت يقولوا ال اله إال 
  اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها متفق عليه 

روي فيه حىت يشهدوا إن ال اله إال اهللا وان حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة مث قد قلنا هذا اخلرب قد 
حرم دماؤهم وأمواهلم وحساهبم على اهللا رواه ابن ماجة وابن خزمية يف صحيحه فهذا املقيد يقضي على ذلك املطلق 

صديق لعمر ووافقه عمر وسائر الصحابة على مث لو كان قد قيل مفردا فإن الصالة والزكاة من حقها كما قال ال
  ذلك 



و يكون صلى اهللا عليه و سلم قد قال كال من احلديثني يف وقت فقال أمرت إن أقاتل الناس حىت يقولوا ال اله إال 
اهللا ليعلم املسلمون إن الكافر احملارب إذا قاهلا وجب الكف عنه و صار دمه و ماله معصوما مث بني يف احلديث اآلخر 

إن القتال ممدود إىل الشهادتني و العبادتني ليعلم إن متام العصمة و كماهلا إمنا حتصل بذلك و لئال تقع الشبهة فان 
جمرد اإلقرار ال يعصم على الدوام كما وقعت لبعض الصحابة حىت طالها الصديق مث وافقه و تكون فائدة ذلك أنه 

دمه فيجب الكف عنه فإن متم ذلك حتققت العصمة و إال بطلت و إذا قال ال اله إال اهللا كان قد شرع يف العاصم ل
عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار إن رجال من األنصار حدثه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو يف جملس 

إال اهللا فساره فاستأذنه يف قتل رجل من املنافقني فجهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أليس يشهد إن ال اله 
قال األنصاري بلى يا رسول اهللا و ال شهادة له فقال أليس يشهد إن حممدا رسول اهللا قال بلى و ال شهادة له قال 
أليس يصلي قال بلى و ال صالة له قال أولئك الذين هناين اهللا عن قتلهم رواه الشافعي و امحد يف مسنديهما و لو 

ة مل يسأل عنها و مل يسقها مع الشهادتني مساقا واحدا و قوله بعد كانت الشهادتان موجبة للعصمة مع ترك الصال
  ذلك أولئك الذين هناين اهللا عن 

قتلهم يوجب حصر الذين هني عن قتلهم يف هذا الصنف و عن أيب سعيد يف حديث اخلوارج فقال ذو اخلويصرة 
ست أحق أهل األرض إن يتقي اهللا قال مث التميمي للنيب صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا اتق اهللا فقال ويلك ال

وىل الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول اهللا أال اضرب عنقه فقال ال لعله إن يكون يصلي قال خالد و كم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل أؤمر إن أنقب عن قلوب الناس و ال 

م فلما هنى عن قتله و علل ذلك باحتمال صالته علم إن ذلك هو الذي حقن دمه ال جمرد اشق بطوهنم رواه مسل
اإلقرار بالشهادتني فإنه قد قال يا رسول اهللا و مع هذا مل جيعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك وحده موجبا حلقن 

تعرفون و تنكرون فمن أنكر فقد الدم و عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يستعمل عليكم أمراء ف
برىء و من كره فقد سلم و لكن من رضي و تابع فقالوا يا رسول اهللا أال نقاتلهم فقال ال ما صلوا رواه اجلماعة 

  إال البخاري و النسائي و ألن الصالة أحد مباين اإلسالم اخلمسة فيقتل تاركها كالشهادتني 
  الثة و على هذه الطريقة يقتل تارك املباين الث

  أما الزكاة فإذا غيب ماله و مل يقدر على أخذها منه 
  و أما الصيام فيقتل إذا امتنع منه 

و أما احلج فإذا عزم على الترك بالكلية أو قال ال أحج أبدا بعد وجوبه عليه أو آخره إىل عام يغلب على ظنه موته 
  قبله و هو إحدى الروايتني 

وجوبه على التراخي عند بعض العلماء و ال بالصيام ألنه ميكن استيفاؤه منه  و الرواية األخرى ال يقتل باحلج ألن
بأن حيبس يف مكان و مينع األكل و الشرب و ألن اآلية و األحاديث إمنا هي يف الصالة و الزكاة و ألن الصالة 

  تشبه الشهادتني من حيث ال يدخلها اإلنسان بنفس و ال مال 

ليها فيمتنع ألنه قد يتركها لعذر أو لشبهة عذر أو لكسل يزول قريبا و هلذا أذن فصل و ال جيوز قتله حىت يدعا إ
النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة خلف الذين يؤخرون الصالة حىت خيرج وقتها نافلة و مل يأمر بقتلهم و ال 

  حتقق على الترك قتاهلم حيث ال يصرون على الترك و أما التأخري فإذا دعي فإمتنع من غري عذر يف وقت 



  و يقتل بإصراره على ترك الصالة واحدة يف اشهر الروايتني 
و عنه ال يقتل إال بترك ثالث ألن املوجب الترك عن إصرار و رمبا كان له عذر و كسل يف الصالة أو الصالتني فإذا 

احدة إال إذا كانت أوىل تكرر الترك بعد الدعاء إىل الفعل علم أنه إصرار و روى إسحاق بن شاقال يقتل بترك الو
اجملموعتني و هي الظهر أو املغرب فال يقتل حىت خيرج وقت الثانية ألن وقتها وقت األوىل يف حال اجلمع فصار 

  شبهة 
  وجه األول ما تقدم من األحاديث فإهنا مطلقة و روى معاذ بن جبل 

د برئت منه ذمة اهللا رواه امحد و ألنه إذا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك صالة مكتوبة متعمدا فق
دعي إليها يف الوقت فقال ال اصلي و ال عذر له فقد ظهر إصراره فيجب قتله زجرا له و محال على الفعل إذ ليس 

يف تقدير ذلك نص وال إمجاع وال قياس صحيح و احتمال عوده يقتضي تأخري استيفاء القتل دون عصمة الدم 
  كاملرتد 

  فصل

  عن امحد أنه يقتل بترك صالة واحدة أو بترك ثالث صلوات  املنصوص
فمن أصحابنا من اقر ذلك على ظاهره فقال إذا دعي يف وقت األوىل فلم يصلها حىت فاتت وجب قتله قال و إمنا 

اعترب أصحابنا إن يضيق وقت الثانية يف موضع دعي إىل الصالة بعد فوت األوىل و قد صارت فائتة و ال يقتل بترك 
الفائتة و إمنا يقتل يف تلك الصورة بترك الثانية و هذا ينتقض باعتبارهم ضيق وقت الرابعة مع اهنم ذكروا ذلك إذا 

  دعي يف وقت األوىل أيضا و على مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق وقت األوىل وجب قتله 
تة و قال كثري منهم بل ال بد إن و قال بعضهم بل يقتل بترك األوىل و إن كانت فائتة و كذلك يقتل بترك كل فائ

  يضيق وقت الثانية و الرابعة 

و القتل عندهم وجب بترك الثانية مع ترك األوىل ألننا نستدل على ترك الثانية بترك األوىل وبتحقق الترك ألن ترك 
وام على الترك األوىل ال يتحقق حىت يفوت الوقت فتصري فائتة فال يقتل هبا وحدها فإذا ضاق وقت الثانية حتقق الد

و هذا كما قلنا يف الوعيد أنه ليس بإكراه فإذا عذب و مل يفعل املكره عليه مث توعد صار إكراها معصوما إىل 
  العذاب األول 

و قد أشار امحد إىل هذا فقال إذا ترك الفجر عامدا حىت وجبت عليه أخرى فلم يصلها يستتاب فان تاب و إال 
  ضربت عنقه 

ميكن تعلقها باملاضي فانه فائت و ال باملستقبل ألنه مظنون فال تعلق به و إال أفضى إىل تبطيلها و كذلك األحكام ال 
و قد صرح بعض من سلك هذه الطريقة أنه ال بد أن يترك اليت دعي يف وقتها و يضيق وقت الثانية إلغاء ملا تركها 

  قبل الدعاء 
يها فامتنع إن يصليها يف الوقت و ترك الصالة بعد خروج ومنهم من أطلق الترك وهو ظاهر كالم أمحد وإذا دعي إل

  الوقت قتل أيضا ذكره بعض أصحابنا و حكم بكفره على الترك 
  فصل 

فإذا ترك صالة عمدا و دعي يف وقت الثانية و مل يفعلها حىت ضاق الوقت قتل فصارت ثالثة اوجه إذا قلنا ال يقتل 



  إال بترك فائتة 
يقتل إال بترك ثالث مل يعترب ضيق وقت الرابعة و إن قلنا يقتل بواحدة اعترب ضيق وقت  و األشبه أنا إذا قلنا ال

  الثانية ألنه قال يف إحدى 

  الروايتني إذا ترك صالة و صالتني ينتظر عليه لكن إذا ترك ثالث صلوات 
قال يف األخرى إذا ترك الفجر عامدا حىت وجبت عليه أخرى و مل يصلها يستتاب فان تاب و إال ضربت عنقه و 

  سواء كان الترك قبل دعائه أو بعد دعائه 
  ة حىت خيرج وقتها و يدخل وقت غريها لكن ال يباح إال بعد دعائه و امتناعه إذا ترك صالة واحد

  و الثانية إذا ترك صالتني 
  و الثالثة إذا ترك ثالث صلوات حىت خترج أوقاهتا 

  مسألة و يستتاب بعد وجوب قتله كما يستتاب املرتد ثالثا نص عليه 
  و هل االستتابة واجبة أو مستحبة على روايتني 
جب يف قتل املقدور عليه من اآلدميني و البهائم كاألسري و قاطع و يقتل بالسيف ضربا يف عنقه ألن ذلك هو الوا

  الطريق و املرتد فأما العجوز عنه منهما فيقتل كيف أمكن ألن هذه القتلة أهون على املقتول و أوحى لزهوق النفس 
كل شيء و األصل يف ذلك ما روى شداد بن اوس إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا كتب اإلحسان على 

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة رواه أمحد و مسلم و قال عليه السالم إن اعف الناس قتلة 
  أهل اإلميان و كان صلى اهللا عليه و سلم يأمر بالصدقة و ينهى عن املثلة و هلذا مواضع غري هذا 

  فصل

  و يقتل لكفره يف إحدى الروايتني 
كما يقتل الزاين و احملارب مع ثبوت إسالمه حدا حمضا و هي اختيار ابن بطة و قال هذا هو و يف األخرى يقتل 

املذهب و أنكر خالف هذا ملا روى عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شهد إن ال اله 
لمته ألقاها إىل مرمي و روح منه و إن إال اهللا وحده ال شريك له و إن حممدا عبده و رسوله و إن عيسى عبد اهللا و ك

اجلنة حق و النار حق ادخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل و عن انس إن الرسول صلى اهللا عليه و سلم و معاذ 
رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول اهللا و سعديك قال ما من عبد يشهد إن ال اله إال اهللا و إن حممدا 

  له إال حرمه اهللا على النار قال يا رسول اهللا أفال اخرب الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا و اخرب هبا عبده و رسو

معاذ عند موته تأمثا متفق عليهما و ملا تقدم من حديث عبادة و قوله من مل حيافظ عليها مل يكن له عند اهللا عهد إن 
لى اهللا عليه و سلم قام بآية من القرآن يرددها حىت صلى شاء عذبه و إن شاء غفر له و عن أيب ذر إن رسول اهللا ص

الغداة و قال دعوت ألميت و أوجبت بالذي لو اطلع عليه كثري منهم تركوا الصالة فقال أبو ذر يا رسول اهللا أال 
و  ابشر الناس فقال بلى فانطلق فقال عمر انك إن تبعث إىل الناس هبذا يتكلوا عن العبادة فناداه إن ارجع فرجع

اآلية و إن تعذهبم فإهنم عبادك و إن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم رواه امحد و هذا سياقه و رواه النسائي وابن 
ماجة و ألن الصالة عمل من أعمال اجلوارح فلم يكفر بتركه كسائر األعمال املفروضة و ألن من أصول أهل 



خيرجونه من اإلسالم بعمل خبالف ما عليه اخلوارج و إمنا السنة اهنم ال يكفرون أحدا من أهل السنة بذنب و ال 
الكفر باالعتقادات و قد روى انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من اصل اإلميان الكف عمن 
 قال ال اله إال اهللا ال يكفره بذنب و ال خيرجه من اإلسالم بعمل و اجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل إن تقاتل أميت

  الدجال ال 

يبطله جور جائر و ال عدل عادل و اإلميان باألقدار رواه أبو داود و ذكره اإلمام امحد يف روايه ابنه عبد اهللا و تارك 
  الصالة مع إقراره بالوجوب صحيح اإلعتقاد فال يكفر 

حابه و هو املنقول عن و الرواية األوىل اختيار اكثر األصحاب مثل أيب بكر و ابن شاقال و ابن حامد القاضي و أص
  مجاهري السلف لقول اهللا تعاىل فان تابوا و أقاموا الصالة و آتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين 

فعلق اإلخوة يف الدين على التوبة من الشرك و أقام الصالة و إيتاء الزكاة و املعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن مل 
يف الدين فهو كافر ألن املؤمنني اخوة مع قيام الكبائر هبم بدليل قوله  يفعل ذلك فليس بأخ يف الدين و من ليس بأخ

يف آية املقتتلني إمنا املؤمنون اخوة مع أنه قد مسى قتال املؤمن كفرا و ملا روى جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 
ي و النسائي و يف رواية ملسلم صلى اهللا عليه و سلم بني الرجل و بني الكفر ترك الصالة رواه اجلماعة إال البخار

  بني الرجل و بني الشرك ترك 

الصالة و يف رواية صحيحة ألمحد ليس بني العبد و الكفر إال ترك الصالة و عن بريدة االسلمي قال مسعت رسول 
وابن اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول العهد الذي بيننا و بينهم الصالة فمن تركها فقد كفر رواه امحد و النسائي 

ماجة و الترمذي وصححه و هو على شرط مسلم و عن ثوبان قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
بني العبد و بني الكفر و اإلميان الصالة فإذا تركها فقد أشرك رواه هبة اهللا الطربي و قال إسناد صحيح على شرط 

هللا عليه و سلم فقال ال تشركوا باهللا شيئا و ال تتركوا مسلم و عن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول اهللا صلى ا
الصالة تعمدا فمن تركها تعمدا فقد خرج من امللة رواه ابن أيب حامت يف سننه و حنوه من حديث معاذ و أيب الدرداء 

ما تفقدون و قال اإلمام امحد يف رسالته رسالته يف الصالة جاء احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أول 
  من دينكم األمانة و آخر ما تفقدون منه 

الصالة قال اإلمام امحد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب مجيعه و عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم رأس األمر اإلسالم و عموده الصالة و ذروة سنامه اجلهاد رواه الترمذي و صححه و مىت وقع عمود 

مجيعه و مل ينتفع به و ألن هذا إمجاع الصحابة قال عمر رضي اهللا عنه ملا قيل له و قد خرج إىل  الفسطاط وقع
الصالة نعم و ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة و قصته يف الصحيح و يف رواية عنه قال ال إسالم ملن مل يصل رواه 

  النجاد و هذا قاله مبحضر من الصحابة و قال علي 

مل يصل فهو كافر رواه البخاري يف تارخيه و ذكر ابن عبد الرب مثله عن أيب الدرداء و ابن عباس و  عليه السالم من
جابر و قال عبد اهللا بن مسعود من ترك الصالة فهو كافر و يف رواية عنه يف إضاعة الصالة قال هو إضاعة مواقيتها 

صالة له و ال صالة ملن ال وضوء له روامها البخاري و و لو تركوها لكانوا كفارا و قال أبو الدرداء ال إميان ملن ال 
هبة اهللا الطربي و غريمها و رأى حذيفة رجال يصلي و هو ال يتم ركوعه و ال سجوده فقال ملا قضى صالته ما 

  صليت و لو مت مت على غري الفطرة اليت فطر اهللا عليها حممدا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري 



عباس رضي اهللا عنهما قال قال له طبيب حني وقع يف عينه املاء استلق سبعة أيام ال تصل قال  و عن عكرمة عن ابن
ابن عباس من ترك الصالة كفر رواه النجاد و قال عبد اهللا بن شقيق كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم ال 

   يرون شيئا من األعمال تركه كفر إال الصالة رواه الترمذي و قال احلسن بلغين

إن أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم كانوا يقولون بني العبد و بني إن شرك فيكفر إن يترك الصالة من غري عذر 
  رواه النجاد و هبة اهللا الطربي 

فإن قيل هذا حممول على كفر دون كفر كما قال ابن عباس يف قوله تعاىل و من مل حيكم مبا انزل اهللا فأولئك هم 
كم مبا انزل اهللا فأولئك هم الظاملون فأولئك هم الفاسقون إنه كفر دون كفر و ظلم دون ظلم الكافرون و من مل حي

و فسق دون فسق و كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم و الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل و فسره 
الرياء هو الشرك األصغر و  بالرياء و كما قال من صام يرائي فقد أشرك و من صلى يرائي فقد أشرك و كما قال

  قال من حلف بشيء 

  دون اهللا فقد أشرك رواه امحد و كقوله صلى اهللا عليه و سلم ليس من رجل ادعى إىل غري أبيه و هو يعلمه إال كفر 
و قال سباب املسلم فسوق و قتاله كفر و قال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليهن و 

  الناس مها هبم كفر الطعن يف النسب و النياحة على امليت رواه  قال اثنتان يف

مسلم و قال أميا عبد ابق من مواليه فقد كفر و قال ال إميان ملن ال أمانة له و ال دين ملن ال عهد له روامها امحد و 
و يف رواية و قال ثالث من كن فيه كان منافقا من إذا حدث كذب و إذا وعد اخلف و إذا اؤمتن خان متفق عليه 

إن صام و صلى و زعم أنه مسلم و كما قال ابن أيب مليكة أدركت ثالثني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
كلهم خياف النفاق على نفسه و كما خاف حنظلة االسدي إن يكون نافق بنسيانه الذكر و اختالف حاله عند النيب 

  مسلم و هذا باب واسع متسع  صلى اهللا عليه و سلم و أهله و احلديث يف صحيح
  و رمبا قال بعض الناس حيمل على كفر النعمة أو على املبالغة 

و التغليظ يف الشرك ألن الكفر الناقل عن امللة و الشرك الذي ال يغفره اهللا و النفاق املوجب للدرك األسفل من 
ج و املعتزلة الذين تأولوا ظاهر هذا النار ال يثبت مبجرد هذه األفعال عند أحد من أهل السنة لكن عند اخلوار

  الكالم على وفق رأيهم و اعرضوا عما سواه مما يفسره و يبني معناه الذي هو خالف اإلميان 
قيل الكفر املطلق ال جيوز إن يراد به إال الكفر الذي هو خالف اإلميان ألن هذا هو املعىن الشرعي و ال سيما إذا 

ذلك مث لو صح هذا يف بعض املواضع فهنا إمنا أراد به الكفر املخالف لإلميان كما  قوبل باإلميان فإنه جيب محله على
  نص عليه يف احلديث و كما سيأيت تفسريه إن شاء اهللا تعاىل 

و أما تأويله بكفر النعمة فساقط يف مجيع هذه املواضع و لذلك مل ينقل هذا عن السلف ألن كفر النعمة إن أريد به 
ه فهذا كفر صريح مع إن هذه املواضع ليس فيها ما يتضمن جحد اإلنعام خبصوصه و إن أريد به جحد انعام اهللا علي

التقصري يف الشكر فليس بعض األعمال هبذا أوىل من بعض بل كل من ترك شيئا من الفرائض فقد قصر يف شكر 
كثر هذه املواضع ملن تدبره من نعمة اهللا فينبغي إن يسمى كافرا على هذا الوجه مث إنه ال مناسبة بني ذلك و بني ا

  الدالالت الكثرية يف الكتاب و السنة 
و اإلمجاع على ثبوت اصل اإلميان مع وجود هذه األعمال و رمبا محله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك و من الناس 



كر لعموم من حيمل الترك عمن تركها جاحدا غري مقر بوجوهبا و ال يستلزمها يف اجلملة و يكون ختصيصها بالذ
  فرضها زمانا و مكانا و حاال و حماال 

و أما قول من يقول هو على سبيل املبالغة و التغليظ فلعمري أي مبالغة أو تغليظ لكن على الوجه احملدود من غري 
جمازفة و ال جماوزة و من اعتقد إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميدح عمال على سبيل الترغيب أو يذمه على 

الترهيب مبجاوزة يف موضعه و زيادة يف نعته فقد قال قوال عظيما بل قد كفر باهللا و رسوله إن فهم مضمون سبيل 
كالمه و أصر عليه و هلذا ملا هنت قريش عبد اهللا بن عمرو إن يكتب ما يسمع من النيب صلى اهللا عليه و سلم تومها 

لذي نفسي بيده ما خرج بينهما إال حق كيف و هو أنه قد يقول يف الغضب ما ال يقوله يف الرضا قال اكتب و ا
صلى اهللا عليه و سلم ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى نعم هو صلى اهللا عليه و سلم يرغب يف الشيء 

بذكر احسن صفاته من غري جماوزة حده و يذم الفعل القبيح ببيان اقبح صفاته من غري جماوزة أيضا إمنا جيوز أن يظن 
الزائدة عن احلد بسائر الناس الذين ال حيفظون منطقهم و ال يعصمون يف كالمهم ال سيما الشعراء و حنوهم املبالغة 

و هلذا زجر اإلمام امحد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأوهلا املرجئة على أشياء خيرجها عن مقصود الرسول كما 
  خيرجها عن مقصوده  تأولت اجلهمية و القدرية األحاديث املخالفة ألهوائهم تأويال

و أما محله على مفر دون كفر فهذا محل صحيح و حممل مستقيم يف اجلملة يف مثل هذا الكالم و هلذا جاء عن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه و التابعني يف كثري من املواضع مفسرا لكن الكفر الوارد يف الصالة هو الكفر 

  األعظم لوجوه 

لق هو الكفر األعظم املخرج عن امللة فينصرف اإلطالق إليه و إمنا صرف يف تلك املواضع إىل أحدها إن الكفر املط
غري ذلك لقرائن انضمت إىل الكالم و من تأمل سياق كل حديث وجده معه و ليس هنا شيء يوجب صرفه عن 

  ظاهره بل هنا ما تقرره على الظاهر 
كفر مها هبم كفر و قوله كفر باهللا و شبه ذلك و هنا عرف بالالم  الثاين إن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله و قتاله

بقوله ليس بني العبد و بني الكفر أو قال الشرك و الكفر املعروف ينصرف إىل الكفر املعروف و هو املخرج عن 
  امللة 

و بني الكفر و هذا  الثالث إن يف بعض األحاديث فقد خرج عن امللة و يف بعضها بينه و بني اإلميان و يف بعضها بينه
  كله يقتضي إن الصالة حد تدخله إىل اإلميان إن فعله و خترجه عنه إن تركه 

الرابع إن قوله ليس بني العبد و بني الكفر إال ترك الصالة و قوله كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم ال 
  يرون شيئا من األعمال تركه كفر إال الصالة 

لكفر األعظم ألن بينه و بني غري ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثرية و ال يقال فقد خيرج عن ال جيوز إن يراد به إال ا
امللة بأشياء غري الصالة ألنا نقول هذا ذكر يف سياق ما كان من األعمال املفروضة و على العموم يوجب تركه 

  الكفر و ما سوى ذلك من االعتقادات فإنه ليس من األعمال الظاهرة 
خرج هذا الكالم خمرج ختصيص الصالة و بيان مرتبتها على غريها يف اجلملة و لو كان ذلك الكفر اخلامس أنه 

  فسقا لشاركها يف ذلك عامة الفرائض 
  السادس أنه بني أهنا آخر الدين فإذا ذهب آخره ذهب كله 



وا داخلني فيها و اقتضى السابع أنه بني أن الصالة هي العهد الذي بيننا و بني الكفار و هم خارجون عن امللة ليس
ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر كما أن من أتى به فقد دخل يف الدين و ال يكون هذا إال يف الكفر املخرج 

  عن امللة 
الثامن إن قول عمر ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة أصرح شيء يف خروجه عن امللة و كذلك قول ابن مسعود 

جها عن الوقت ليس هو الكفر و إمنا هو الترك بالكلية و هذا ال يكون إال فيما خيرج عن و غريه مع أنه بني إن إخرا
  امللة 

التاسع ما تقدم من حديث معاذ فإن فسطاطا على غري عمود ال يقوم كذلك الدين ال يقوم إال بالصالة و يف هذه 
  الوجوه يبطل قول من 

ون شيئا من األعمال تركه كفر و قوله ليس بني العبد و بني محلها على من تركها جاحدا و أيضا قوله كانوا ال ير
الكفر و غري ذلك مما يوجب اختصاص الصالة بذلك و ترك اجلحود ال فرق فيه بني الصالة و غريها و ألن اجلحود 
 نفسه هو الكفر من غري ترك حىت لو فعلها مع ذلك مل ينفعه فكيف يعلق احلكم على ما مل يذكر و ألن املذكور هو
الترك و هو عام يف من تركها جحودا أو تكاسال و ألن هذا عدول عن حقيقة الكالم من غري موجب فال يلتفت 

  إليه 
  و أما األحاديث املطلقة يف الشهادتني فعنها أجوبة 

أحدها إن الزهري يقول كان هذا قبل إن تنزل الفرائض مث نزلت فرائض نرى إن األمر انتهى إليها فمن استطاع أال 
  غتر فال يغتر ي

الثاين أهنا مطلقة عامة و أحاديث الصالة مقيدة خاصة فيقضي املطلق على املقيد و كما روى اإلمام امحد يف مسنده 
عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من لقي اهللا ال يشرك به شيئا يصلي اخلمس و 

اهللا قال دعهم يعملوا و حيقق هذا إن من جحد آية من كتاب اهللا يصوم رمضان غفر له قلت أبشرهم يا رسول 
  تعاىل أو علما ظاهرا من أعالم الدين فهو كافر و إن اندرج يف هذه العمومات 

  الثالث أنه صلى اهللا عليه و سلم قصد بيان األمر الذي ال بد منه يف مجيع األشياء 

لشهادتان فإن الصالة قد ال جتب على اإلنسان إذا اسلم و و الذي قد يكتفى به عن غريه يف مجيع اخللق و هو ا
  مات قبل الوقت و رمبا أخرها ينوي قضاءها و مات قبل ذلك 

الرابع إن هذا كله حممول على من يؤخرها عن وقتها و ينوي قضاءها أو حيدث به نفسه كاألمراء الذين كانوا 
بني إن تأخريها عن وقتها من الكبائر و إن تركها  يؤخرون الصالة حىت خيرج الوقت و كما فسره ابن مسعود و

بالكلية كفر و كذلك أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالكف عن قتال هؤالء األئمة ما صلوا فعلم اهنم لو تركوا 
على الصالة لقوتلوا و اإلمام ال جيوز قتاله حىت يكفر و إال فبمجرد الفسق ال جيوز قتاله و لو جاز قتاله بذلك لقوتل 

تفويتها كما يقاتل على تركها و هذا دليل مستقل يف املسألة و حيمل أيضا على من خيل ببعض فرائضها ببعض 
األوقات و شبه ذلك فأما من ال يصلي قط يف طول عمرة و ال يعزم على الصالة و مات على غري توبة أو ختم له 

فهم منه فعلها مع اإلخالل باحملافظة و مثل ذلك ما بذلك فهذا كافر قطعا و كذلك قوله من مل حيافظ عليها فإنه ي
روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أول ما حياسب به العبد يوم 

  القيامة الصالة املكتوبة فإن أمتها و إال قيل انظروا هل من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعه مث يفعل بسائر 



املفروضة مثل ذلك رواه امحد و أبو داود و ابن ماجة و الترمذي و قال حديث حسن و أيضا فان اإلميان  األعمال
عند أهل السنة و اجلماعة قول و عمل كما دل عليه الكتاب و السنة و امجع عليه السلف و على ما هو مقرر يف 

العمل بالكلية مل يكن مؤمنا و القول  موضعه فالقول تصديق الرسول و العمل تصديق القول فإذا خال العبد عن
  الذي يصري به مؤمن قول خمصوص و هو الشهادتان فكذلك العمل هو الصالة 

و أيضا ما احتج به ابن شاقال و يذكر عن اإلمام امحد إن إبليس بامتناعه عن السجود آلدم قد لزمه الكفر و اللعنة 
ر لو كان جمرد اجلحد أو إظهار اجلحد ملا كان إبليس كافرا إذ فكيف من ميتنع عن السجود هللا تعاىل و هذا ألن الكف

  هو خالف نص القرآن 
و أيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة و اإلنقياد و ذلك إمنا يتم بالفعل ال بالقول فقط فمن مل يفعل هللا شيئا فما دان 

  هللا دينا و من ال دين له فهو كافر 
  ن فقد ذكر أبو بكر عن امحد أنه يصبح مرتدا بترك األركان اخلمسة فأما قياس الصالة على غريها من األركا

  و عنه أنه بترك الصالة و الزكاة فقط 
  و عنه بترك الصالة و الزكاة إذا قاتل اإلمام عليها 

و عنه بترك الصالة فقط و بكل حال فالصالة هلا شأن انفردت به على سائر األعمال و تبني ذلك من وجوه نذكر 
  انتزعه اإلمام امحد و غريه  بعضها مما

أحدها إن اهللا مسى الصالة إميانا بقوله وما كان اهللا ليضيع إميانكم يعين صالتكم إىل بيت املقدس ألن الصالة تصدق 
عمله و قوله و حتصل طمأنينة القلب و استقراره إىل احلق و ال يصح إن يكون املراد به جمرد تصديقهم بفرض 

زلت فيمن صلى إىل بيت املقدس ومات ومل يدرك الصالة إىل الكعبة وول كان جمرد الصالة ألن هذه اآلية ن
التصديق لشركهم يف ذلك كل الناس ويف يوم القيامة فإهنم مصدقون بأن الصالة إىل بيت املقدس إذ ذاك كانت 

غريه من الفرائض  حقا و مل يتأسفوا على تصديقهم بفرض معني مل يترك كما مل يتأسفوا على ترك تصديقهم باحلج و
و مل يكن اعتماد تصديقهم بالصالة فقط أوىل من تصديقهم جبميع ما جاء به الرسول هذا مع أنه خروج عما عليه 

أهل التفسري و عما يدل عليه كالم الباري ألن اهللا افتتح أعمال أعمال املفلحني بالصالة فقال قد افلح املؤمنون 
  بالصالة فقال و الذين هم على صالهتم حيافظون و كذلك يف قوله إال الذين هم يف صالهتم خاشعون و ختمها 

املصلني الذين هم على صالهتم دائمون إىل قوله و الذين هم على صالهتم حيافظون و هاتان اآليتان مجعتا خصال 
  أهل اجلنة و مالكها 

اتباعه و العمل مبا فيه من مجيع شرائع  الثاين إن اهللا تعاىل قال لنبيه اتل ما أوحى إليك من الكتاب و تالوة الكتاب
الدين مث قال و أقم الصالة فخصها بالذكر متييزا هلا فسبحانه خصها باألمر بعد دخوهلا يف عموم املأمور به و كذلك 
قوله و أوحينا إليهم فعل اخلريات و إقام الصالة و إيتاء الزكاة خصها بالذكر مع دخوهلا يف مجيع اخلريات و كذلك 

تعاىل إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات و يدعوننا رغبا و رهبا و كذلك قوله تعاىل فإذ مل تفعلوا و تاب اهللا قوله 
عليكم فأقيموا الصالة و آتوا الزكاة و أطيعوا اهللا و رسوله فان يف طاعة اهللا و رسوله فعل مجيع الفرائض وخص 

رك مبا يقولون فسبح حبمد ربك و كن من الساجدين و الصالة و الزكاة بالذكر و قوله و لقد نعلم انك يضيق صد
اعبد ربك حىت يأتيك اليقني تعم مجيع الطاعات و قد خصت الصالة بذلك األمر واالصطبار عليها و كذلك 

  اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا اخلري و كذلك قوله و استعينوا بالصرب 



املكروهات فإن فيه فعل مجيع العبادات و كذلك قوله قد افلح من و الصالة فان الصرب و إن كان هو احلبس عن 
تزكى و ذكر اسم ربه فصلى فان الصالة تعم العمل الصاحل كله و إن خص بالصدقة و غريها و كذلك قوله تعاىل 

خص الصالة إنين أنا اهللا ال اله إال أنا فاعبدين و أقم الصالة لذكري فان عبادة اهللا تعم مجيع األعمال الصاحلة مث 
بالذكر و قوله لبين إسرائيل و أوفوا بعهدي ينتظم مجيع الفرائض مث قال و أقيموا الصالة و آتو الزكاة و اركعوا مع 

  الراكعني 
الثالث أن كل عبادة من العبادات فإن الصالة مقرونة هبا فإن العبادة تعم مجيع الطاعات و قد خصت الصالة بذلك 

ذا ذكرت الزكاة قيل أقيموا الصالة و آتوا الزكاة و إذا ذكرت املناسك قيل فصل لربك األمر و االصطبار عليها فإ
و احنر إن صاليت و نسكي و إن ذكر الصوم قيل استعينوا بالصرب و الصالة و أهنا لكبرية إال على اخلاشعني فان 

  الثة أيام من كل شهر الصرب املعدود يف املثاين هو الصوم قال صلى اهللا عليه و سلم صوم شهر الصرب و ث

الرابع أن اهللا أمر نبيه إن يأمر أهله بالصالة فقال و أمر اهلك بالصالة و اصطرب عليها ال نسألك رزقا مع أنه مأمور 
  باالصطبار على مجيع العبادات لقوله و اصطرب لعبادته و بإنذارهم جبميع األشياء لقوله و انذر عشريتك األقربني 

  ليلة اإلسراء و أمر هبا نبيه بال توسط رسول و ال غريه  اخلامس أن اهللا فرضها
السادس أنه أوجبها على كل حال و مل يعذر هبا مريضا و ال خائفا و ال مسافرا و ال منكسرا به و ال غري ذلك بل 

  وقع التخفيف تارة يف شرائطها وتارة يف عددها و تارة يف أفعاهلا و مل تسقط مع ثبات العقل 
  ترط هلا اكمل األحوال من الطهارة و الزينة باللباس و االستقبال مما مل يشترط يف غريها السابع أنه اش

  الثامن أنه استعمل فيها مجيع أعضاء اإلنسان من القلب و اللسان و سائر اجلوارح و ليس ذلك بغريها 
  التاسع أنه هنى إن يشتغل فيها بغريها حىت باخلطرة و اللفظة و الفكرة 

  أول ما جيب من األعمال و آخر ما يسقط وجوبه العاشر أهنا 
احلادي عشر أهنا دين اهللا الذي يدين به أهل السماوات و األرض و هي مفتاح شرائع األنبياء كلهم فان كل من 

  دان هللا من العقالء فان عليه 

 عليه و سلم ملا اشترطوا الصالة و مل يبعث نيب إال بالصالة خبالف الصوم و احلج و الزكاة و هلذا قال النيب صلى اهللا
  إال حييوا مبعىن ال يركعوا ال خري يف دين ال حتية فيه 

الثاين عشر أهنا مقرونة بالتصديق بقوله فال صدق و ال صلى و لكن كذب و توىل و قوله و الذين يؤمنون باآلخرة 
أن أقيموا الصالة و اتقوه و  يؤمنون به و هم على صالهتم حيافظون و قوله تعاىل و امرنا لنسلم لرب العاملني و

  خصائص الصالة كثرية جدا فكيف تقاس بغريها 
  فصل 

  قال أصحابنا حيكم بكفره يف الوقت الذي يباح فيه دمه و هو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم 
 قال اإلمام امحد إذا قال ال اصلي فهو كافر نص على أنه ال يرث و ال يورث و يكون حكمه حكم املرتد يف مجيع

أموره حبيث ال يغسل و ال يصلى عليه و ال يدفن يف مقابر املسلمني إال أنه ال يسقط عنه شيء من الصلوات و إن 
  أسقطناها عن املرتد ألنه كفر بتركها فلو سقطت 



عنه لزال سبب الكفر و إذا صلى بعد االمتناع عاد بذلك إىل اإلسالم من الردة و صحت صالته و إن كان الكافر 
 تصح صالته قبل الشهادتني ألن هذا كفره بترك الفعل فإذا فعله عاد إىل اإلسالم كما إن من كفره بترك األصلي ال

  اإلقرار إذا أتى باإلقرار عاد إىل اإلسالم 
فان قيل فاملرتد غري هذا ال يصح إسالمه حىت يأيت بالشهادتني كيف ما كانت ردته قبل ذلك ألنه جاحد فال بد أن 

  اإلقرار اليت تتضمن مجيع التصديق و االعتراف و هذا معترف فيكفيه الفعل يأيت بأصل كلمة 
فأما إذا مل يدع و مل ميتنع فهذا ال جيري عليه شيء من أحكام املرتدين يف شيء من األشياء و هلذا مل يعلم امن أحدا 

ه و ال إهدار دمه بسبب ذلك من تاركي الصالة ترك غسله و الصالة عليه و دفنه مع املسلمني و ال منع ورثته مرياث
مع كثرة تاركي الصالة يف كل عصر و األمة ال جتتمع على ضاللة و قد محل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على 

  هذا الضرب 
فإن قيل فاألدلة الدالة على التكفري عامة عموما مقصودا و إن محلتموها على هذه الصورة كما قيل قلت فائدهتا و 

  ظم و ليس يف شيء منها هذه القيود إدراك مقصودها األع
قلنا الكفر على قسمني قسم تنبين عليه أحكام الدنيا من حترمي املناكح و الذبائح و منع التوارث و العقل و حل الدم 

و املال و غري ذلك فهذا إمنا يثبت إذا ظهر لنا كفره إما بقول االمتناع عن الصالة و شبه يوجب التكفر أو عمل 
لصنم وإىل غري القبلة ذلك فهذا النوع ال نرتبه على تارك الصالة حىت يتحقق امتناعه الذي هو الترك مثل السجود ل

  جلواز إن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر و شبه ذلك 

 و الثاين ما يتعلق بأحكام اآلخرة و االحنياز عن أمة حممد و اللحاق بأهل الكفر و حنو ذلك فهذا قد جيوز على كثري
ممن يدعي اإلسالم و هم املنافقون الذين أمرهم بالكتاب و السنة معلوم الذين قيل فيهم يوم يقول املنافقون و 

املنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إىل قوله أمل نكن معكم قالوا 
ر أن يصلي قط و مات على ذلك من غري توبة فهذا تارك بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم اآلية فمن مل يصل و مل ي

  الصالة مندرج يف عموم األحاديث و إن مل يظهر يف الدنيا حكم كفره 
و من قال من أصحابنا ال حيكم بكفره إال بعد الدعاء و االمتناع فينبغي إن حيمل قوله على الكفر الظاهر فأما كفر 

  سائر أصحابنا مل يشترطوا حلقيقة الكفر هذا الشرط املنافقني فال يشترط له ذلك فان امحد و 
فأما إن أخرها عن وقتها و فعلها فيما بعد فمات أو كان ممن يلزمه إن يفعلها فيما بعد فمات فهذا مع أنه فاسق من 

أهل الكبائر ليس بكافر كاألمراء الذين يؤخرون الصالة حىت خيرج الوقت و لذلك امرنا النيب صلى اهللا عليه و 
لم إن نصلي معهم النافلة و لذلك قال ابن مسعود الذين هم يف صالهتم ساهون أخروها حىت خيرج وقتها و لو س

  تركوها لكانوا كفارا 
  و هذا الضرب كثري يف املسلمني و هم من أهل الكبائر الذين ادخرت هلم 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن مل الشفاعة و ما جاء من الرجاء ملن يتهاون يف الصالة فإليهم ينصرف و هلذا قال 
حيافظ عليها مل يكن له عند اهللا عهد و نفي احملافظة ال ينفي الفعل خبالف من مل فانه يكون تاركا بالكلية كما تقدم و 

  كذلك من أخل مبا يسوغ فيه اخلالف من شرائطها و أركاهنا 
الف فهذا مبنزلة التارك هلا فيما ذكره أصحابنا وأما من أخل بشيء من شرائطها و أركاهنا اليت ال يسوغ فيها اخل

كما تقدم من حديث حذيفة و ألن هذه الصالة وجودها كعدمها يف منع االكتفاء هبا فأشبه من آمن ببعض الكتاب 



  و كفر ببعض 
ي فأما من يترك الصالة بعض األوقات ال يقضيها و ال ينوي قضاءها أو خيل ببعض فرائضها و ال يقضيها و ال ينو

قضاءها فمقتضى ما ذكره كثري من أصحابنا أنه يكفر بذلك فإن دعي إليها و امتنع حكم عليه بالكفر الظاهر و إال 
حلقه حكم الكفر الباطن بذلك مث إذا صلى األخرى صار مؤمنا كما دل على ذلك قوله من ترك صالة العصر 

مة و ال يلزم ذلك أحكام الكفر يف حقه متعمدا حبط عمله و قوله من ترك الصالة عمدا فقد برئت منه الذ
  كاملنافقني 

و األشبه يف مثل هذا أنه ال يكفر بالباطن أيضا حىت يعزم على تركها بالكلية كما مل يكفر يف تأخريها عن وقتها كما 
و جمرد تقدم من األحاديث و ألن الفرائض جترب يوم القيامة بالنوافل و ألنه مىت عزم على بعض الصالة فقد أتى مبا ه

  إميان 

  باب األذان و اإلقامة 
األذان مصدر أذن يؤذن تأذينا و أذانا و إيذانا و هو اإلعالم الرفيع املدرك بالسمع و منه قوله تعاىل مث أذن مؤذن 
أيتها العري إنكم لسارقون و قوله تعاىل و آذان من اهللا و رسوله إىل الناس يوم احلج األكرب مسي بذلك ألن املؤذن 

الناس مبواقيت الصالة و يسمى النداء من قولك ناديت فالنا إذا دعوته دعاء رفعت به الصوت ألن املؤذن يعلم 
  يدعو الناس إىل الصالة 

و اإلقامة أيضا تسمى األذان الثاين و النداء الثاين و إمنا مسيت إقامة ألن إقامة الصالة تفسر فعل الصالة من قوهلم 
الشيء إذا أيت به تاما كامال فهو قائم خبالف ما مل يقم فانه يكون ناقصا و أول ما قامت احلرب و قامت السوق ألن 

  يشرع يف إقامة الصالة إذا نوي النداء الثاين إذ األول إعالم بالوقت و الثاين إعالم بالفعل 

  مسألة و مها مشروعان للصلوات اخلمس دون غريها للرجال دون النساء 
  يف هذا الكالم فصول 

ن األذان مشروع للصلوات اخلمس بالكتاب و هو قوله تعاىل و إذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا و لعبا األول أ
الصالة هنا هي الصالة املعهودة و هي اخلمس ألن اهللا سبحانه اخرب عن ندائهم إىل الصالة ألهنم كانوا ينادون إىل 

ة و قوله سبحانه و من احسن قوال ممن دعا إىل اهللا و اخلمس و قد قال يف اجلمعة إذا نودي للصالة من يوم اجلمع
قوله تعاىل و قد كانوا يدعون إىل السجود و هم ساملون و يف السنة املتواترة أنه كان ينادى للصلوات اخلمس على 

  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبإمجاع األمة و عملها املتوارث خلفا عن سلف 
ؤيا عبد اهللا بن زيد كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل و قد رضي ذلك و اقرهم حيث و أول ما شرع األذان عن ر

أنزل به كتابه و قال بعض العلماء كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة فرضت عليه الصلوات اخلمس قد أمر 
يه يف املدينة و كان من باألذان يف السماء و أذن بعض املالئكة و مل يظهره يف مكة من اجل الكفار فلما احتاجوا إل

رؤيا عبد اهللا بن زيد ما كان ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم تأذين امللك فقال أهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا تعاىل و 
روى النجاد بإسناده عن العالء قال قلت إلبن احلنفية كنا حندث أن األذان رؤيا رآها رجل من األنصار ففزع و 

  كم فزعمتم أنه قال عمدهتم إىل احسن دين



كان رؤيا هذا و اهللا هو الباطل و لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا عرج به انتهى إىل مكان يف السماء توقف 
و بعث اهللا إليه ملكا ما رآه أحد يف السماء قبل ذلك اليوم علمه األذان فقال اهللا اكرب قال اهللا صدق عبدي و أنا 

اهللا قال صدق عبدي و أنا اهللا ال اله إال أنا قال اشهد أن حممدا رسول اهللا قال صدق  اكرب قال اشهد أن ال اله إال
عبدي أنا أرسلته و اخترته قال حي على الصالة قال صدق عبدي دعا إىل فريضيت و من أتاها حمتسبا كانت كفارة 

قد قامت الصالة قال لكل ذنب فلما قال حي على الفالح قال صدق عبدي هي الفالح و هي النجاح فلما قال 
صدق عبدي أنا أقمت حدودها و فريضتها قال فأم أهل السماء فتم له شرفه على مجيع خلق اهللا و روي حنو ذلك 

  من وجوه مسندة 
و النيب صلى اهللا عليه و سلم هو الذي أمر بذلك و سنه و شرعه بأذن اهللا له إن يشرع و يسن و رؤيا صاحب 

إذا عرضها على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأقرها كانت مثل رؤيا النيب صلى اهللا عليه النيب عليه السالم يف زمانه 
و سلم يف أهنا حق كما إن رؤيا األنبياء وحي ألن اهللا سبحانه و تعاىل يبني لنبيه احلق من الباطل مبا يقذفه يف قلبه من 

  نوره 

  الفصل الثاين

مس فال تشرع لعيد و ال كسوف و ال استسقاء و ال غري ذلك فأما أنه ال يشرع األذان و اإلقامة إال للصلوات اخل
اجلمعة فإهنا إما ظهر ذلك اليوم أو بدل عن الظهر أو معينة عن الظهر فآذاهنا هو آذان الظهر ألن النيب صلى اهللا 

بغري  عليه و سلم مل يكن يؤذن على عهده إال للصلوات اخلمس و قد نقل الناس صلواته غري اخلمس إمنا كانت
آذان ا و ال إقامة و يف الصحيحني عن جابر و ابن عباس أنه مل يكن يؤذن يوم الفطر و ال يوم األضحى و قال جابر 
بن مسرة صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العيد مرة أو مرتني بغري آذان و ال إقامة رواه امحد و مسلم و 

  أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن صحيح 
كذلك نقلوا يف غري العيد على ما يذكر يف موضعه و ألن هذا األذآن صار شعار الصلوات اخلمس املكتوبات و  و

اإلعالم مبواقيتها و الدعاء إليها فال يشرع لغريها و ألن هذا الدعاء إعالم بالوقت احملدود و هذا إمنا هو للمكتوبات 
  لى األعيان و هذا خيص اخلمس و ألنه نداء إىل الصالة اليت جتب اإلجابة إليها ع

  فأما النداء بغري األذان فالسنة إن ينادى لكسوف الشمس الصالة 

جامعة ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبعث 
 بن عمرو عن النيب صلى مناديا الصالة جامعة فقام فصلى أربع ركعات يف ركعتني و أربع سجدات و عن عبد اهللا

  اهللا عليه و سلم مثل ذلك متفق عليهما 
و كذلك العيد و االستسقاء عند اكثر متأخري أصحابنا ألهنا صالة ذات ركوع و سجود يشرع هلا االجتماع و هلا 

يب وقت تنفرد به فأشبهت الكسوف و أوىل ألن االجتماع هلا أكد و قد روى النجاد بإسناده عن الزهري إن الن
صلى اهللا عليه و سلم نادى يوم عيد الصالة جامعة و قد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد إن جيمع أصحابه 
ألمر خيطبهم له بعث مناديا ينادي الصالة جامعة كما يف حديث اجلساسة و كما اخربهم عن الفنت يف بعض أسفاره 

  و غري ذلك 
  لإلستسقاء و قد قال اإلمام  و قال بعضهم ال يسن النداء للعيد و ال



امحد صالة العيد ليس فيها آذان و ال إقامة هكذا السنة إذا جاء اإلمام قام الناس و كرب اإلمام و ظاهره موافق هلذا 
القول ألنه قد تكرر تعييده و قد استسقى و مل ينقل عنه فيه نداء كما نقل عنه يف الكسوف مع أن صالة الكسوف 

ذلك معلوما من فعله لنقل كما قد نقل غريه بالروايات املشهورة و القياس هنا فاسد الوضع و كانت اقل و لو كان 
االعتبار ألنه موضوع يف مقابلة النص و ذاك أن تركه صلى اهللا عليه و سلم سنة كما أن فعله سنة و ليست الزيادة 

النداء يف قوله الصالة جامعة إمنا كان  على املسنون يف املخالفة بدون نقص من املسنون و أما فساد االعتبار فإن
ليجمع الناس و يعلمهم بأنه قد عرض أمر الكسوف فال يلحق هبذا إذ مل يستعدوا لالجتماع له فأما العيد فيوم 
معلوم جمتمع له و كذلك االستسقاء قد اعدوا له يوما فأغىن اجتماعهم له عن النداء و مل يبق للنداء فائدة إال 

دخول يف الصالة و هذا حيصل بالتكبري و املشاهدة و ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث املنادي اإلعالن بنفس ال
يف الطرقات للكسوف الصالة جامعة و يف العيد و االستسقاء ال يبعث مناديا ينادي يف الطرقات و إمنا ينادي عند 

اس عليه ألن نداءه لصالة الكسوف مبنزلة اجتماعهم عند من يقول هي مبنزلة اإلقامة للصالة وهذا ال أصل له يق
  األذان ال مبنزلة اإلقامة 

و هلذا ال يشرع النداء للجنازة ألن ذلك مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال أصحابه إذ لو كان لنقل 
  لكثرة وقوع اجلنائز على عهده 

  و كذلك أيضا ال يشرع إن ينادي للتراويح بشيء يف املنصوص عنه 
  و قيل له الرجل يقول بني التراويح الصالة قال ال تقل الصالة 

  كرهه سعيد بن جبري و أبو قالبة و كذلك قال كثري من أصحابنا 
و قال القاضي و اآلمدي و غريمها ينادى هلا كذلك ألهنا عبادة حمضة أو ذات ركوع و سجود تسن هلا اجلماعة 

  فيسن هلا النداء كالكسوف 
مل ينقل ذلك عن السلف الصاحل و ال هو يف معىن املنقول ألن التراويح تفعل بعد العشاء تبعا و األول اصح حيث 
  فيكفيها نداء العشاء 

  فأما ما ال يشرع له االجتماع فال يشرع فيه النداء بال تردد 

  الفصل الثالث

روت أمساء بنت يزيد قالت  أن النساء ال يشرع هلن آذان و ال إقامة سواء صلت املرأة منفردة أو أمت النساء ملا
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس على النساء آذان و ال إقامة رواه حرب يف مسائله و النجاد و 

  قال 

املصنف مضت السنة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس على النساء آذان و ال إقامة يف حضر و ال سفر و 
ليس على النساء آذان و ال إقامة روامها حرب و عن انس مثله ذكره إن املنذر و  عن ابن عمر و ابن عباس قاال

ألن التأذين إمنا شرع يف األصل بصوت رفيع و املرأة ليست أهال لرفع الصوت فإن ذلك عورة منها و لذلك ال 
أمر النيب صلى اهللا عليه  ترفع صوهتا بالتلبية و ألنه مشروع يف األصل لصالة اجلماعة و ليس على النساء مجاعة و ملا

  و سلم أم ورقة إن تؤم أهل دارها جعل مؤذنا من الرجال 



و ال بأس إن تؤذن نص عليه ملا روى النجاد عن ابن عمر قال ال أهنى عن ذكر اهللا قال أصحابنا هذا إذا مل ترفع 
  ب أن حيرم صوهتا فان رفعته كره و ينبغي أنه إن كان هناك من يسمع صوهتا من الرجال و األجان

وإال فال وهل تستحب هلا اإلقامة على روآيات اشهرها ال تستحب ملا روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال املرأة ال 
تؤم وال تؤذن وال تنكح وال تشهد النكاح والن اإلقامة يف اجلملة مظنة رفع الصوت فلم تستحب هلا كاآلذان وألنه 

  لزيادة على التلبية مل يرد به الشرع يف احملل فلم تستحب كا
واألخرى تستحب ملا روي عن جابر أنه قيل له أتقيم املرأة قال نعم ذكره ابن املنذر وألنه ذكر هللا فاستحب هلا 

  كالتلبية والن من السلف من يأمرها باإلقامة ويكره هلا تركها ففي اإلقامة خروج من اخلالف 
ا فعلت فان شاءت اقتصرت على اإلقامة وان شاءت أذنت وأقامت والثالثة أهنا ختري بني الفعل والترك قال امحد إذ

قال إذا أذن وأقمن فال بأس وان مل يفعلن فجائز قال و سئل ابن عمر عن ذلك فغضب وقال أنا أهني عن ذكر اهللا 
  تعاىل وقد روى النجاد عن 

ال يؤمر به وهو ذكر اهللا تعاىل فال عائشة أهنا كانت تؤذن وتقيم والن ذلك مل يأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم ف
  ينهى عنه كسائر األذكار 

  فأما األذان فال يستحب هلا بل األفضل تركه يف املشهور عنه وعنه أهنا ختري بني فعله وتركه 

  مسألة واألذان مخس عشرة مجلة ال ترجيع فيه واإلقامة إحدى عشرة 

قات ويستحب إن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل مسألة وينبغي إن يكون املؤذن أمينا صيتا عاملا باألو
  القبلة فإذا بلغ احليعلة التفت ميينا ومشاال وال يزيل قدميه وجيعل إصبعيه يف أذنيه ويترسل يف األذان وحيدر اإلقامة 

ين رسول اهللا مسألة ويقول يف آذان الصبح الصالة خري من النوم مرتني بعد احليعلة وذلك ملا روي عن بالل قال امر
صلى اهللا عليه و سلم أن ال أثوب إال يف الفجر رواه امحد ورواه ابن ماجة ولفظه امرين أن أثوب يف الفجر وهناين أن 

أثوب يف العشاء والترمذي ولفظه قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تثوبن يف شيء من الصالة إال يف صالة 
نه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤذنه بصالة الفجر فقيل له هو نائم فقال الفجر وعن سعيد بن املسيب عن بالل أ

الصالة خري من النوم مرتني فأقرت يف تأذين الفجر فثبت األمر على ذلك رواه ابن ماجة وقد تقدم يف آذان أيب 
النوم الصالة خري من حمذورة إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له فإن كان يف صالة الصبح قلت الصالة خري من 

  النوم اهللا اكرب اهللا اكرب ال اله إال اهللا رواه امحد وأبو داود والنسائي والدارقطين وعن 

انس بن مالك قال من السنة إذا قال املؤذن يف صالة الفجر حي على الفالح قال الصالة خري من النوم الصالة خري 
يف رواية كان التثويب يف صالة الفجر إذا قال املؤذن حي على الفالح من النوم اهللا اكرب اهللا اكرب ال اله إال اهللا و

قال الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم رواه سعيد وحرب وابن املنذر والدارقطين وقال عمر ملؤذنه إذا 
اه الشافعي يف بلغت حي على الفالح يف الفجر فقل الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم رواه الدارقطين ورو

القدمي عن علي مثل ذلك وال يعرف عن صحايب خالف ذلك وهذا ألن الصبح مظنة نوم الناس يف وقتها فاستحب 



  زيادة ذلك فيها خبالف سائر الصلوات وسواء أذن مغلسا أو مسفرا ألنه مظنة يف اجلملة 
  فأما التثويب يف غريها أو التثويب بني الندائني مثل إن يقول إذا 

طأ الناس حي على الصالة حي على الفالح أو الصالة خري من النوم يف الفجر أو غريها أو يقول الصالة اإلقامة استب
أو الصالة رمحكم اهللا عند اإلقامة أو بني النداءين فمكروه سواء قصد ذلك نداء األمراء أو نداء أهل السوق أو غري 

حياء فنودي بالصبح يف مسجد أولئك احلي فخرج إليهم ذلك ملا روي عن ابن عمر أنه نزل الكوفة يف بعض األ
ليصلي معهم فلما ثوبوا قال أليس قد نودي للصالة قالوا بلى قال فما يقول هذا قالوا إن هذا شيء يصنعونه عند 

ضوء الصبح إذا أضاء هلم فقال إن هؤالء قد ابتدعوا ال نصلي معهم فانصرف إىل منزله فصلى فيه رواه سعيد وعن 
لعالية قال كنا مع ابن عمر يف سفر ونزلنا بذي اجملاز على ماء لبعض العرب فحضرت الصالة فأذن مؤذن ابن أيب ا

عمر مث أقام الصالة فقام رجل فعال على رحل من رحاالت القوم مث نادى بأعلى صوته الصالة يا أهل املاء الصالة 
ر من الصائح بالصالة قالوا أبو عامر يا أبا عبد فجعل ابن عمر يسبح يف صالته حىت إذا قضت الصالة قال ابن عم

الرمحن فقال له ابن عمر ال صليت وال تليت أي شيطانك أمرك هبذا أما كان يف اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
والصاحلني ما أغىن عن بدعتك هذه إن الناس ال حيدثون بدعة وان رأوها حسنة إال أماتوا سنة فقال رجل من القوم 

نه ما أراد إال خريا يا أبا عبد الرمحن فقال ابن عمر لو أراد خريا ما رغب بنفسه عن سنة نبيه والصاحلني من عباده إ
  رواه ابن بطة يف جزء 

صنفه يف الرد على من صاح عند األذان الصالة اإلقامة وعن جماهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل يف الظهر أو 
بدعة رواه أبو داود يف سننه وعن جماهد قال ملا قدم عمر مكة فأذن أبو حمذورة مث  العصر فقال اخرج بنا فإن هذه

أتى عمر فقال الصالة يا أمري املؤمنني حي على الصالة حي على الفالح قال عمر أما كان يف دعائك الذي دعوتنا 
كانوا قد مسعوا النداء األول فأن مل  إليه أوال ما كفاك حىت تأتينا ببدعة حتدثها لنا رواه سعيد وابن بطة وهذا كله إذا

يكن اإلمام أو البعيد من اجلريان قد مسع النداء األول فال ينبغي إن يكره تنبيهه ملا تقدم عن بالل أنه أتى النيب صلى 
اهللا عليه و سلم ليؤذنه بصالة الفجر بعد األذان فقيل أنه نائم فقال الصالة خري من النوم قال ابن عقيل فان تأخر 

إلمام األعظم أو إمام احلي أو أماثل اجلريان فال بأس إن ميضي إليه منبه يقول له قد حضرت الصالة ألن النيب صلى ا
اهللا عليه و سلم قصده بالل ليؤذنه بالصالة وهو مريض فقال مروا أبا بكر إن يصلي بالناس وذكر احتمال إن نداء 

  األمراء ليس ببدعة 

له اقتدى به يف ذلك يف حديث بالل لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بالال ألنه فعل على عهد معاوية و لع
  ينادي بليل فكلوا و اشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم 

فأما قصد اإلمام الستئذانه يف اإلقامة فال بأس به ألن بالال كان جييء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يستأذنه يف 
  ك يف اإلقامة اإلقامة ألن اإلمام امل

  فصل



و يكره إن يوصل األذان بذكر قبله مثل قراءة بعض املؤذنني قبل األذان و قل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا اآلية و 
قول بعض من يقيم الصالة اللهم صل على حممد و على آل حممد و حنو ذلك ألن هذا حمدث و كل بدعة ضاللة ال 

  ذلك إن وصله بذكر بعده سيما و هو تغيري للشعار املشروع و ك

مسألة و ال يؤذن قبل الوقت إال هلا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بالال يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حىت 
  يؤذن ابن أم مكتوم 

أما غري صالة الفجر فال جيوز و ال جيزىء األذان هلا إال بعد دخول الوقت فإن أذن قبله أعاد إذا دخل الوقت ألن 
قصود باألذان اإلعالم بدخول الوقت و دعاء الناس إىل الصالة و هذا ال يكون إال يف الوقت و ألن األذان معترب امل

للصالة فال بد من حصوله يف وقتها كسائر أسباهبا من الشرائط و األركان فإن الشرط و إن جاز فعله قبل الوقت 
  ى فال بد من بقائه حكما إىل آخر الصالة و األذان ال يبق

و يستحب إن يكون األذان يف أول الوقت ملا روي جابر بن مسرة قال كان بالل يؤذن إذا زالت الشمس ال خيرم 
  مث ال يقيم حىت خيرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا خرج أقام حني يراه رواه امحد و مسلم و أبو داود و النسائي 

ابن عمر و عائشة رضي اهللا عنهم إن النيب صلى اهللا عليه و سلم و أما الفجر فيجوز األذان هلا قبل وقتها ملا روي 
قال إن بالال يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليهما و يف رواية للبخاري فانه ال يؤذن 

  حىت يطلع الفجر و عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

م من سحوركم آذان بالل و ال الفجر املستطيل و لكن الفجر املستطري يف األفق رواه اجلماعة إال البخاري ال مينعك
و ابن ماجة و عن عبد اهللا ابن مسعود إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال مينعن أحدكم آذان بالل من 

م رواه اجلماعة إال البخاري و الترمذي فقد نبه سحوره فانه يؤذن أو قال ينادي بليل لريجع قائمكم و يوقظ نائمك
صلى اهللا عليه و سلم على حكمة تقدمي األذان يف الفجر و ذلك ألن آخر الليل مظنة نوم النائم و قيام القائم 

للصالة فإذا أذن قبل الفجر استيقظ النائم و تأهب للصالة بالتخلي و التطهر و اللباس ليتمكن من الصالة يف أول 
و لذلك خصت بالتثويب فيها خبالف سائر الصلوات فان الناس عند النداء هبا يكونون إيقاظا و أهبة للصالة الوقت 

  إذ ذاك فكانت خفيفة على أكثرهم و أما القائم فانه يعلم دنو الفجر فيبادر الفجر بالوتر 

  فصل 
بل الفجر و اآلخر بعده كما كان و يستحب األذان قبل الفجر ملا تقدم و يستحب إن يكون مؤذنان أحدمها يؤذن ق

النيب صلى اهللا عليه و سلم و ليحصل اإلعالم بدخول الوقت فان أذن املؤذن مرتني فقال اآلمدي هو مستحب أيضا 
كاملؤذنني و إن أذن واحد جاز ملا روى احلارث بن زياد الصدائي قال ملا كان آذان الصبح امرين النيب صلى اهللا 

ت أقول أقيم أقيم يا رسول اهللا فجعل ينظر إىل ناحية املشرق فيقول ال حىت إذا طلع عليه و سلم فناديت فجعل
الفجر نزل فتربز مث انصرف إيل و قد تالحق أصحابه فتوضأ فأراد بالل إن يقيم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن 

  ماجة  أخا صداء قد أذن و من أذن فهو يقيم قال فأمت رواه أبو داود و الترمذي و ابن
و يستحب أن يكون التأذين قريب الفجر ليحصل املقصود و هو إيقاظ النائم و رجع القائم فإنه ال يقصد قبل ذلك 

  و يف الصحيحني أنه مل يكن بني آذان بالل و ابن أم مكتوم إال إن ينزل هذا و يرقى هذا 



طرب على الناس أمر الوقت و مل و يستحب إن يكون األذان يف وقت واحد ألنه إذا قدم تارة و آخر أخرى اض
ينتفع بآذانه بل قد يتضرر به فأشبه من عادته األذان أول الوقت فأذن يف أثنائه و على ذلك ما محل بعض أصحابنا 

ما روى محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إن بالال أذن قبل طلوع الفجر فأمره النيب صلى اهللا عليه و 
ال إن العبد نام فرجع فنادى إال إن العبد نام رواه أبو داود و قال الترمذي هو غري حمظوظ سلم إن يرجع فينادي إ

وقال الدارقطين الصواب عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنا لعمر أذن قبل الصبح فأمره إن يرجع فينادي و كذلك ما 
له ال تؤذن حىت يستبني لك  روى شداد موىل عياض بن عامر عن بالل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال

الفجر هكذا و مد يديه عرضا رواه أبو داود و قال هو منقطع ألن شدادا مل يدرك بالال فان صحا محال على نوبة 
بالل فإنه كان تارة يؤذن قبل أيب حمذورة و تارة بعده كذلك رواه امحد و النسائي عن حبيب بن عبد الرمحن عن 

  اهللا عليه و سلم قالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم  عمته و كانت حجت مع النيب صلى

  يقول إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا و اشربوا حىت ينادي بالل 
و روى امحد عن عائشة قالت كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مؤذنان بالل و عمرو بن أم مكتوم فقال 

كلوا و اشربوا فإنه رجل ضرير و إذا أذن بالل فارفعوا أيديكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أذن عمرو ف
فان بالال ال يؤذن حىت يصبح قال ابن خزمية إن األذان كان نوبا بني بالل و ابن أم مكتوم فكان يتقدم بالل و 

  يتأخر عمرو و يتقدم عمرو و يتأخر بالل 
ر قال ألنه مينع الناس من السحور يعين إذا مل يكن فأما يف شهر رمضان فقد كره اإلمام امحد األذان قبل طلوع الفج

مؤذنان كما كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانه ال بأس به حينئذ و الكراهة املطلقة من اإلمام 
  حتمل على التحرمي أو التنزيه فيه وجهان 

  و ذكر اآلمدي يف جواز األذان يف رمضان قبل الفجر روايتني 
  جيوز ملا فيه من منع الناس من السحور املشروع إحدامها ال 

  و حترمي ما أباح اهللا هلم 
  و الثانية جيوز ألنه إذا علم أنه يؤذن قبل الوقت مل يقلد يف ذلك 

  فصل

و ليس عن امحد نص يف أول الوقت الذي جيوز فيه التأذين إال أن أصحابنا قالوا جيوز بعد منتصف الليل كما جتوز 
فة و رمي اجلمرة و الطواف و حلق الرأس بعد ذلك قالوا ألن النصف الثاين هو التابع لليوم الثاين اإلفاضة من مزدل

خبالف األول و ألنه حينئذ يكون قد ذهب معظم الليل فيشبه ذهاب مجيعه و ألن النصف األول وقت للعشاء يف 
فينبغي أن يكون الليل الذي يعترب نصفه  حال االختيار فلو جاز األذان فيه الشتبه على السامع األذانان و على هذا

أوله غروب الشمس و آخره طلوعها كما لو كان النهار املعترب نصفه أوله طلوع الشمس و آخره غروهبا النقسام 
الزمان إىل ليل و هنار و إن كان يف غري التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر و هو أول النهار و لعل قول النيب 

سلم يف أحد احلديثني ينزل ربنا إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يعين الليل الذي ينتهي  صلى اهللا عليه و
  بطلوع 



الفجر و يف اآلخر حني ميضي نصف الليل يعين الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس فإنه إذا انتصف الليل الشمسي 
 نصف الليل تارة و إىل ثلثه أخرى من هذا الباب يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبا و لو قيل حتديد وقت إىل

  و أنه إذا مضى ثلث الليل الشمسي فقد قارب مضي نصف الليل الفجري لكان متوجها 

مسألة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا احلديث أخرجه اجلماعة عن أيب 
و سلم قال إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن وعن عبد اهللا بن عمرو سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فانه من 
تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وارجوا أن صلى علي صلى اهللا عليه هبا عشرا مث سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال 

أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه اجلماعة إال البخاري وابن ماجة وعن عمر بن اخلطاب 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال املؤذن اهللا اكرب اهللا اكرب فقال أحدكم اهللا اكرب اهللا 

مث قال اشهد أن ال اله إال اهللا قال اشهد أن ال اله إال اهللا مث قال اشهد أن حممدا رسول اهللا قال اشهد أن حممدا اكرب 
رسول اهللا مث قال حي على الصالة قال ال حول وال قوة إال باهللا مث قال حي على الفالح قال ال حول وال قوة إال 

له إال اهللا من قلبه دخل اجلنة رواه امحد ومسلم وأبو داود وعن بعض باهللا مث قال اهللا اكرب اهللا اكرب مث قال ال ا
  أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أن بالال اخذ يف اإلقامة فلما أن قال قد قامت الصالة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أقامها اهللا وأدامها وقال يف 
وجاء ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب  سائر اإلقامة بنحو حديث عمر يف األذان رواه أبو داود

هريرة وعمرو بن العاص وابنه وأيب رافع ومعاوية وغريهم وعن سعد بن أيب وقاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم أنه قال من قال حني يسمع املؤذن وأنا اشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وان حممدا عبده ورسوله 

  يت باهللا ربا ومبحمد رسوال وباإلسالم دينا غفر له ذنبه رواه اجلماعة إال امحد والبخاري رض

وهذا الذكر مستحب استحبابا مؤكدا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر به واقل أحوال األمر االستحباب حىت 
ها بل إذا دخل املسجد ومسع املؤذن إنه إذا مسعه مل يشتغل عنه بصالة نافلة من حتية مسجد وال سنة راتبة وال غري

  بدأ بإجابته قبل التحية نص عليه 
ويستحب أن ال يقوم إذا اخذ املؤذن يف األذان لسبب آخر وهو أن الشيطان إذا مسع النداء أدبر وله ضراط حىت ال 

فيتطوع إذا أذن يسمع التأذين ففي التحرك عند مساع النداء تشبه بالشيطان قال امحد رمحه اهللا يف الرجل يقوم 
املؤذن فقال ال يقوم أول ما يبدأ ويصرب قليال وقال أيضا يستحب له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ أو يقرب من 
الفراغ ألنه يقال إن الشيطان يدبر حني يسمع النداء وعلى هذا فيستحب ملن كان قاعدا أن ال يقوم عند مساع 

جيبه وان مسعه وهو يف قراءة أو دعاء قطع ألن إجابة املؤذن تفوت فان األذان سواء أجابه يف حال قيامه ومشية أم مل 
كان يف صالة مل يقله ألن يف الصالة لشغال وهلذا ال يستحب له أن يؤمن على دعاء غريه وال أن يصلي على النيب 

ه يقتضي أنه صلى اهللا عليه و سلم عند ذكره وهو يف الصالة ويقوله إذا فرغ من الصالة ذكره القاضي وكالم غري
ال يستحب ألنه سنة فات حملها فأشبه صالة الكسوف بعد التجلي وحتية املسجد بعد اخلروج منه وألنه ذكر معلق 

بسبب فلم يشرع بعد انقضاء السبب كالذكر املشروع عند دخول املسجد واخلروج منه واألكل والشرب واخلالء 
  الصالة مل ودعاء االستفتاح واالستعاذة وغري ذلك فان قاله يف 



تبطل ألنه ذكر هللا إال أن يقول حي على الصالة حي على الفالح فإهنا تبطل ألنه خطاب آلدمي و هلذا كان املسنون 
أن يقول كما يقول املؤذن إال يف احليعلة فإنه يقول ال حول و ال قوة إال باهللا كما جاء مفسرا يف رواية عمر و غريه 

  نص عليه 
  جيمع بني ذلك و بني احليعلة أخذا بظاهر القول فقولوا مثل ما يقول مع أمره باحلوقلة و استحب بعض أصحابنا إن 

و الصحيح األول ألن الروآيات املفسرة من أمره و قوله تبني الرواية املطلقة و ألن كلمات األذان كلها ذكر هللا 
  سبحانه فاستحب ذكر اهللا سبحانه عند ذلك 

الصالة و سامع املؤذن ال يدعو أحدا فلم يستحب أن يتكلم مبا ال فائدة فيه لكن ملا  أما احليعلة فإهنا دعاء للناس إىل
كان هو من مجلة املدعوين شرع له أن يقول ما يستعني به على أداء ما دعي إليه و هو ال حول و ال قوة إال باهللا 

عمال و القوي عليها فجمعت مجيع فإهنا كنز من كنوز اجلنة و هبا يقتدر اإلنسان على كل فعل إذ معناها خالق األ
  احلركات و القدرة اليت هبا تكون احلركات يف السماوات و األرض 

  و قيل ال حول عن معصية اهللا إال مبعونة اهللا و ال قوة على طاعة اهللا إال 

  بتوفيق اهللا و املعىن األول امجع و أشبه 
  وم صدقت و بررت أو حنو هذا قال بعض أصحابنا و يقول إذا قال املؤذن الصالة خري من الن

و قد قال امحد بن مالعب مسعت أبا عبد اهللا ما ال أحصيه و كان يكون هو املؤذن فإذا قال اهللا اكرب اهللا اكرب قال 
قليال اهللا اكرب اهللا اكرب إىل آخر اآلذان قال أصحابنا فيستحب للمؤذن إن يقول سرا مثل ما يقول عالنية و قوله 

لم إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول كقوله إذا قال اإلمام و ال الضالني فقولوا آمني و قوله صلى اهللا عليه و س
إذا قال مسع اهللا ملن محده ربنا و لك احلمد و هذا ألنه ذكر يقتضي جوابا فاستحب له إن جييب نفسه كما استحب 

ن بذكر اهللا سرا و عالنية و ألن السر ذكر حمض لغريه إن جييبه كالتأمني و التحميد و ألنه بذلك جيمع له بني اجري
خبالف العالنية فإنه يقصد به اإلعالم و ألنه يستحب أن يفصل بني كلمات األذان فاستحب له أن يشغلها بذكر اهللا 

  سبحانه 
واالستحباب يف حق غريه أوكد وبكل حال فهو مستحب حىت لو تركه أو اشتغل عنه بصالة أو قراءة مل يكن عليه 

  ء نص عليه و قال أيضا إذا دخل املسجد و املؤذن يؤذن استحب له أن يقول مثل ما يقول شي

  املؤذن و إن مل يقل و افتتح الصالة فال بأس و قال اآلمدي يكره أن يشرع يف النافلة إذا مسع التأذين 
و غريه و لقوله عليه و املستحب أن يقول مثل ما يقول املؤذن كلمة كلمة فال يسبقه بالقول كما يف حديث عمر 

  السالم إذا مسعتم املؤذن فقولو مثل ما يقول و ألنه بذلك حيصل له اجر استماع األذان و موافقة املؤذن 
قال أصحابنا و يستحب إذا مسع اإلقامة إن يقول مثل ما يقول املؤذن ملا تقدم فإذا قال املؤذن قد قامت الصالة قال 

  أقامها اهللا و أدامها 
  دي باإلقامة فال يستحب له إن يقول سرا ما يقول عالنية ألن اإلقامة حتدر و ال حيصل بينها سكوت فأما املنا

و إذا أقيمت الصالة و هو قائم فيستحب له إن جيلس و إن مل يكن صلى حتية املسجد قال ابن منصور رأيت أبا عبد 
 اإلقامة فجلس ملا روى عبد الرمحن بن أيب اهللا امحد خيرج عند املغرب فحني انتهى إىل موضع الصف اخذ املؤذن يف

ليلى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جاء و بالل يف اإلقامة فقعد رواه اخلالل و رواه أبو حفص و لفظه دخل رسول 



اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بالل يؤذن فجلس و ألن القيام قبل الشروع يف الصالة غري مشروع و حتية املسجد قد 
  قامة فإهنا إذا أقيمت الصالة فال صالة إال اليت أقيمت سقطت باإل

  فصل 
و يستحب إن يدعو إذا فرغ من األذان و اإلقامة نص عليه و كان إذا أقيمت الصالة رفع بكفيه و جعل يدعو ملا 

حني  روى سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنتان ال تردان الدعاء عند النداء و عند البأس
يلحم بعضهم بعضا رواه أبو داود و عن عبد اهللا بن عمرو إن رجال قال يا رسول اهللا إن املؤذنني يفضلوننا فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه رواه أمحد وأبو داود و عن انس بن مالك 
 يرد بني األذان واإلقامة قالوا فما نقول يا رسول اهللا قال سلوا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدعاء ال

اهللا العافية يف الدنيا و اآلخرة رواه امحد و الترمذي و أبو داود و هذا لفظه و عن أم سلمة قالت علمين رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم إن أقول عند 

  ات دعاتك فاغفر يل رواه أبو داود آذان املغرب اللهم هذا إقبال ليلك و إدبار هنارك و أصو
و ينبغي إن يقدم إمام الدعاء لنفسه الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل ينبغي إن يقرن ذلك بإجابة 
املؤذن و إن مل يدع لنفسه كما تقدم يف حديث عبد اهللا بن عمرو و ملا روى جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما إن 

 عليه و سلم قال من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة آت رسول اهللا صلى اهللا
حممدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما حممودا الذي وعدته حلت له شفاعيت يوم القيامة رواه اجلماعة إال مسلما 

   خزايا و ال ناكثني برمحتك زاد بعض أصحابنا و اسقنا بكأسه من حوضه مشربا هنيئا سائغا رويا غري

  فصل

  السنة إن يقيم من أذن ملا روى زياد بن احلارث الصدائي قال كنت 

مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرين فأذنت فأراد بالل إن يقيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أخا 
السنة إن يتوالمها رجل واحد مل مينع املؤذن  صداء أذن و من أذن فهو يقيم رواه اخلمسة إال النسائي و لوال إن

الراتب من حقه و هو اإلقامة ملا حضر و عن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت أبا حمذورة جاء و قد أذن أنسان قبله 
فأذن مث أقام رواه أبو حفص و احتج به امحد و لوال إن ذلك سنة عندهم الكتفى بتأذين الرجل و ألن ذلك اقرب 

م الناس إن الثاين إقامة و ليس بأذان آخر و ألهنما فصالن من الذكر يتقدمان الصالة فكانت السنة أن إىل إن يعل
  يتوالمها واحد كاخلطبتني 

  فان أذن غري املؤذن الراتب فإما أن يقيم من أذن كما فعل زياد أو يعيد الراتب األذان كما صنع أبو حمذورة 
  زأ ألن املقصود قد حصل فان أقام غري من أذن كره نص عليه و اج

و لو تناوب اثنان على آذان واحد فقال هذا كلمة و هذا كلمة أو بىن الرجل على آذان غريه مل جيز لعذر و ال 
لغريه بل ال بد من آذان رجل واحد و إن جوزنا اخلطبة من اثنني ألنه ذكر واحد خيتلف مقصوده باختالف 

  األصوات خبالف اخلطبة 



ن اإلمام فإن أمر الصالة إليه قال علي رضي اهللا عنه املؤذن املك باألذان و اإلمام املك باإلقامة و ال يقيم إال بإذ
  رواه سعيد و أبو حفص 

و السنة إن يكون األذان و اإلقامة يف موضع واحد فإذا أذن يف مكان استحب إن يقيم فيه ال يف املوضع الذي 
عن بالل رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا ال تسبقين بآمني رواه امحد و يصلي فيه ملا احتج به اإلمام امحد رمحه اهللا 

أبو داود و قال اسحق بن راهويه و كذلك أبو هريرة و غريه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا ألئمتهم 
عها الغائبون عن و لو كانت اإلقامة موضع الصالة مل خيشوا إن يسبقوا بآمني فعلم إن اإلقامة كانت حيث يسم

املسجد إما موضع األذان أو قريبا منه و كذلك قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل 
الصالة و عليكم بالسكينة متفق عليه و قد تقدم قول ابن عمر رضي اهللا عنه كنا إذا مسعنا اإلقامة توضأنا مث خرجنا 

  ندائني فاستحب إىل الصالة و ألن اإلقامة أحد ال

أمساعها للغائبني كاآلذان و ألن املقصود هبا اإلعالم بفعل الصالة ملنتظرها يف املسجد و غريه فان شقت اإلقامة قريبا 
من موضع األذان بأن يكون األذان يف املنارة أو يف موضع بعيد من املسجد فانه يقيم يف غريه حبيث يعلم الغائبني 

  شقيق قال األذان يف املنارة و اإلقامة يف املسجد و قال هي السنة رواه سعيد أيضا ملا روى عبد اهللا بن 
  فصل 

و إذا أذن قريبا من املسجد جاز و إن كان بينهما طريق كما جيوز األذان يف منارة املسجد كما تقدم من حديث 
  بالل أنه كان يؤذن على سطح امرأة من األنصار 

ال امحد معاذ اهللا ما مسعنا إن أحدا يفعل هذا ألن املؤذن يدعو الناس إىل و إن أذن يف مكان بعيد من املسجد فق
  الصالة فال بد أن يكون نداؤه قريبا من موضع الصالة ليقصده الناس 

  فأما إن أذن لغري املسجد بل لإلعالم بالوقت فال بأس بذلك بكل موضع 

  فصل

ألنه ذكر جمموع فوجب إن يؤتى به على وجهه كقراءة  و ال يصح األذان إال مرتبا متواليا على ما جاءت به السنة
  الفاحتة و ألنه بدون ذلك خيتل املقصود به من اإلعالم و الدعاء فإن نكسه مل يصح حبال 

و إن فرق بني كلماته بسكوت يسري أو كالم يسري مباح مل يقطعه لكنه إن كان لغري حاجة كره و هو يف اإلقامة 
  أشد كراهة من األذان 

كان حلاجة مثل إن يرد على من سلم عليه أو يأمر بعض أهله حباجة أو يأمر مبعروف أو ينهى عن منكر بكالم و إن 
قليل مل يكره ملا ذكره اإلمام امحد عن سليمان بن صرد و كانت له صحبة أنه كان يأمر غالمه باحلاجة و هو يؤذن و 

الفالح إال صلوا يف الرحال متفق عليه و ألن ذلك ال  أمر ابن عباس مؤذنه إن يقول يف يوم مطري بعد قوله حي على
  خيل مبقصود األذان و به إليه حاجة فأشبه العمل اليسري يف الصالة 

  و عنه إن ذلك يكره مطلقا 
  و على الروايتني فاألفضل إن ال يتكلم برد سالم يف األذان و ال غريه 

  يقطع ذلك  فأما اإلقامة فال يتكلم فيها ألن السنة حدرها و الكالم



  فأما إن طال الكالم أو السكوت استأنف ألن ذلك خيل مبقصود اإلعالم فأشبه التنكيس 
  و إن فصل بينه بكالم يسري حمرم كالسب و القذف فهل يبطل على وجهني و من أصحابنا من حيكيها على روايتني 

رم مناف له و رمبا ظن متالعبا ال إحدامها يبطل قال اآلمدي و هو الصحيح ألنه ذكر حمض جمموع و الكالم احمل
  مؤذنا إذا خلط احلق بالباطل 

  و يف األخرى ال يبطل ألهنا عبادة ال تبطل بالكالم املباح فكذلك باحملرم كالصوم و احلج 
  فأم الكالم بني األذانني فال يكره ألن الفصل بينهما مشروع بعمل أو جلوس و الكالم من مجلة الفواصل 

ء األذان بطل ألهنا عبادة واحدة فبطلت بالردة يف أثنائها كسائر العبادات فلو عاد إىل اإلسالم يف و لو ارتد يف أثنا
  احلال استأنف 

  و لو جن أو نام أو أغمى عليه مث أفاق يف احلال بىن ألنه مل خيرج عن كونه من أهل العبادة 
  و قال اآلمدي إذا أغمى عليه بطل األذان كما يبطل بالكالم الكثري 

  و لو ارتد بعد األذان ففيه وجهان 
أحدمها يبطل قاله القاضي و اآلمدي و غريمها كما تبطل الطهارة بالردة و هذا إذا كانت الردة بني األذان و الصالة 

  فأما إن كانت بعد الصالة 

  مل يبطل حكم األذان قوال واحدا و كذلك إن كان بعد الشروع يف الصالة 
مر على ردته و هو اصح قاله طائفة من أصحابنا ألهنا عبادة قد انقضت فلم تبطل بالردة و الثاين ال يبطل و إن است

كسائر العبادات خبالف الطهارة فان حكمها باق و ألنه ال يبطل بعد فراغه شيء من املبطالت فلم تبطل بالردة 
  دم يف الطهارة كالصالة وأوىل و عكسه الطهارة و هذا ألن إحباط العمل ال يلزم منه بطالنه كما تق

  فصل 
يستحب أن يفصل بني األذان و اإلقامة للمغرب جبلسة بقدر ركعتني قال يف رواية املروذي بني األذانني جلسة يف 

املغرب وحدها ألن يف حديث األنصاري الذي رأى األذان رأيت رجال كان عليه ثوبني أخضرين فقام على املسجد 
واه امحد وأبو داود و يف رواية قال رأيت الذي أذن يف املنام أذن املغرب و فأذن مث قعد قعدة مث قام فقال مثلها ر

  قعد بني األذان و اإلقامة قعدة رواه حرب و عن أيب بن كعب قال قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بالل اجعل بني أذانك و إقامتك نفسا يفرغ األكل من أكل طعامه يف مهل و 
 مهل رواه عبد اهللا بن امحد يف املسند قال اسحق بن راهويه ال بد من القعدة يف الصلوات يقضي املتوضىء حاجته يف

كلها حىت يف املغرب ملا صح عن بالل حيث علمه النيب صلى اهللا عليه و سلم األذان فأمره إن ينتظر بني األذان و 
أقام مرة مرة و قعد قعدة و عن جماهد قال  اإلقامة قدر ما يستيقظ النائم و ينتشر املنتشر للصالة فأذن مثىن مثىن و

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أذن املؤذن فال يقيم حىت جيلس 
و عن ابن عباس قال ينتظر املؤذن يف الصالة كلها بني األذان و اإلقامة قدر ما يغتسل الرجل و يف املغرب قدر ما 

د بركعتني ألن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يصلون يتوضأ رواه الشالنجي و إمنا قدرها اإلمام أمح
بني األذانني للمغرب ركعتني و قد قال صلى اهللا عليه و سلم بني كل أذانني صالة و ألنه بالفصل يتأهب إىل الصالة 

و يدركون من ليس على أهبة و يصلي من يريد الصالة و يدرك اكثر اجلماعة حد الصالة و هو تكبرية اإلحرام 
  التأمني 



  و ذلك مقصود للشارع و فيه اجر عظيم جاءت به األحاديث 
و أما القعود فليفصل بني األذانني و ليكون قائما إىل اإلقامة قياما مبتدأ و ألهنما فصالن من الذكر يتقدمان الصالة 

  ا يفصل بينهما جبلسة كاخلطبتني و إمنا خصت املغرب بذلك لضيق وقتها و كراهة تأخريه
  فأما سائر الصلوات فالفصل بني الصالتني حيصل بأسباب أخرى من الصالة و غريها 

فإن تأخرت اجلماعة اكثر من قدر ركعتني استحب له انتظارهم ما مل خيف خروج الوقت قال مهنا سألت امحد عن 
  إمام أذن لصالة املغرب فرأى أن ينتظر القوم إىل إن يتوضأ ما مل خيف فوت الوقت 

أنه إمنا استحب انتظارهم بالقدر املتقدم قال يف رواية حنبل ينبغي للمؤذن إذا أذن إن ال يعجل باإلقامة و  و عنه
  يلبث حىت يأتيه أهل املسجد و يقضي املعتصر حاجته جيعل بني آذانه و إقامته نفسا و هذا أشبه بالروايتني 

  و فيما إذا أسفر اجلريان يغلس أو يسفر على روايتني 
ذن مث خرج من املسجد أو ذهب إىل منزله حلاجة مثل أن يتوضأ مل يكره و إن كان لغري حاجة كره ألن و لو أ

اخلروج من املسجد بعد األذان منهي عنه لغري املؤذن فاملؤذن أشد إال أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فال يكره 
  اخلروج نص على ذلك كله ألن وقت الصالة مل يدخل و ال جتب 

  ابة إليها أال بعد الوقت اإلج

  فصل

األذان من افضل األعمال فانه ذكر اهللا على وجه اجلهر و يفتح أبواب به السماء و هترب منه الشياطني و تطمئن به 
القلوب و هو إظهار لشعار اإلسالم و أعالم للناس بوقت الصالة و دعاء إليها و مراعاة الشمس و القمر و الظالل 

م امحد األذان احب إيل من اإلمامة ألن اإلمام ضامن لصالة من خلفه و املؤذن يغفر له مد صوته لذكر اهللا قال اإلما
  و هذا اختيار اكثر أصحابنا 

و روي عنه أن اإلمامة افضل و هذا اختيار أيب عبد اهللا ابن حامد و أيب الفرج ابن اجلوزي ألن اإلمامة توالها صلى 
فاؤه الراشدون و وكلوا األذان إىل غريهم و كذلك ما زال يتوالها أفاضل اهللا عليه و سلم هو بنفسه و كذلك خل

املسلمني علما و عمال و ألن اإلمامة يعترب هلا من صفات الكمال اكثر مما يعترب لألذان و ألن اإلمامة واجبة يف كل 
أتى النيب صلى اهللا عليه  مجاعة و األذان إمنا جيب مرة يف املصر و قد روي عن داود بن أيب هند قال حدثت أن رجال

  و سلم فقال مرين بعمل اعمله قال كن إمام قومك قال فان مل اقدر قال 

  فكن مؤذهنم رواه سعيد 
و األول اصح ملا تقدم من قوله صلى اهللا عليه و سلم اإلمام ضامن و املؤذن مؤمتن اللهم ارشد األئمة و اغفر 

املدعو له باملغفرة افضل من املدعو له بالرشد ألن املغفرة هناية اخلري و  للمؤذنني و منزلة األمانة فوق منزلة الضمان و
هلذا أمر اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باالستغفار بقوله إذا جاء نصر اهللا و الفتح و قد غفر له ما تقدم من 

االستغفار باألسحار و  ذنبه و ما تأخر و كان ذلك خصوصا خصه به دون سائر األنبياء و ندب قوام الليل إىل
الرشد مبتدأ اخلري فإنه من مل يرشد يكن غاويا و الغاوي املتبع للشهوات املضيع للصلوات و ألن األذان له خصائص 

  ال توجد يف اإلمامة 
  منها أنه يغفر له مد صوته 



  و أنه يستغفر له كل رطب و يابس 
د له يوم القيامة و قد تقدم ذلك و عن أيب هريرة عن و أنه ال يسمع صوت املؤذن جن و ال انس و ال شيء أال شه

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو يعلم الناس ما يف النداء و الصف األول مث ال جيدوا أال أن يستهموا عليه 
  الستهموا عليه متفق عليه و عن معاوية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املؤذنون 

امة رواه امحد و مسلم و عن الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املؤذن أطول الناس أعناقا يوم القي
يغفر له مد صوته و يصدقه من يسمعه من رطب و يابس و له مثل اجر من صلى معه رواه امحد و النسائي و عن 

سنني كتبت له براءة من  ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أذن حمتسبا سبع
النار و عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أذن اثنيت عشرة سنة و جبت له اجلنة و كتب له 
بتأذينه كل يوم ستون حسنة و يف كل إقامة ثالثون حسنة روامها ابن ماجة و مل جيىء يف فضل اإلمامة مثل هذا و 

الوالية إذ هي اإلمامة الصغرى و لذلك قال عثمان البن عمر اقض بني الناس ألن اإلمامة من باب اإلمامة و 
فاستعفاه و قال ال اقضي بني اثنني و ال أؤم رجلني رواه امحد و هي فتنة ملا فيها من الشرف و الرئاسة حىت رمبا كان 

لدين و قد روى كعب بن طلبها مثل طلب الوآليات و اإلمارات الذي هو من إرادة العلو يف األرض و هذا مضر با
  مالك عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص 

املرء على املال و الشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح و ألنه خياف على صاحبها انتفاخه بذلك و 
إماما مث قال لتصلن وحدانا أو لتلتمسن لكم إماما  اختياله و أن يفنت باشتهاره و لذلك صلى حذيفة بن اليمان مرة

غريي فإين ملا أممتكم خيل إيل أنه ليس فيكم مثلي و قيل حملمد بن سريين يف بعض املرات أال تؤم أصحابك فقال 
كرهت أن يتفرقوا فيقولوا أمنا حممد بن سريين و ألن اإلمام يتحمل صالة املأمومني الذي دل عليه حديث الضمان 

ذان سليم من هذه املخاوف كلها بل رمبا زهد الشيطان فيه و ثبط عنه حىت يفوض إىل أطراف الناس و لذلك و األ
قال عمر رضي اهللا عنه لبعض العرب من يؤذن لكم قالوا عبيدنا قال ذلك شر لكم و أما إمامته صلى اهللا عليه و 

لقضاء و ذلك أن الواليات و أن كانت خطرة لكن سلم و إمامة اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم فمثل اإلمارة و ا
إذا أقيم أمر اهللا فيها مل يعدهلا شيء من األعمال و إمنا يهاب الدخول فيها أوال خشية أن ال يقام أمر اهللا فيها لكثرة 

 نوائبها و خشية أن يفنت القلب بالوالية ملا فيها من الشرف و العز و يكره طلبها ألنه من حب الشرف و إرادة
العلو يف األرض يكون يف الغالب و ألنه تعرض للمحنة و البلوى فإذا ابتلي املرء هبا صار القيام هبا فرضا عليه و 

  كذلك إذا تعينت عليه فإمامته و إمامة اخللفاء الراشدين كانت متعينة عليهم فإهنا 

حقهم افضل من األذان خلصوص  وظيفة اإلمام األعظم و مل ميكن اجلمع بينها و بني األذان فصارت اإلمامة يف
أحواهلم و إن كان ألكثر الناس األذان افضل و هلذا قال عمر رضي اهللا عنه لوال اخلليفي ألذنت رواه سعيد و هذا 

كاإلمارة نفسها و كما أن مقامهم باملدينة لكوهنا دار هجرهتم كان افضل من مقامهم مبكة بل كان حيرم عليهم 
فقود يف غريهم و كذلك صوم يوم وفطر يوم هو افضل الصيام و كان النيب صلى استيطان مكة و هذا الوصف م

اهللا عليه و سلم يصوم غريه ألنه كان يضعفه عما هو افضل منه فصار قلة الصوم يف حقه افضل و نظائر هذا كثرية 
ح لألذان كثري نعم نظري هذا أن يكون يف القوم رجل ال يصلح لإلمامة أال هو و هو أحقهم باإلمامة و من يصل

فتكون إمامته هبم إذا قصد وجه اهللا هبا و إقامته هذا الفرض و اتقى اهللا فيها افضل ملا ذكرناه و على هذا حيمل 



حديث داود بن أيب هند و قد روى عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة على كثبان 
ق مواليه و رجل أم قوما و هم به راضون و رجل ينادي بالصلوات املسك يوم القيامة عبد أدى حق اهللا و ح

  اخلمس يف كل يوم و ليلة رواه الترمذي و قال حديث حسن غريب 

  فصل 
و إذا تشاح نفسان يف األذان قدم أكملهما يف اخلصال املطلوبة يف املؤذن و هي الصوت و األمانة و العلم باألوقات 

وقات و يقدم أكملهما يف عقله و دينه ملا تقدم فان استويا يف ذلك قدم اعمرمها بأن يكون أندى صوتا أو اعلم باأل
  للمسجد و أكثرمها مراعاة له و أقدمهما تأذينا فيه 

و ال يقدم أحدمها بكون أبيه كان هو املؤذن فان استويا يف ذلك قدم من يرتضيه اجلريان أو أكثرهم فان انقسموا 
وا أحدمها أو مل يكن للمسجد جريان اقرع بينهما لقوله لو يعلم الناس ما يف النداء و طائفتني متساويتني أو مل خيتار

الصف األول مث مل جيدوا أال أن يستهموا عليه الستهموا عليه و ألن الناس تشاحوا يف األذان بالقادسية فاقرع بينهم 
  سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه ذكره اإلمام امحد و غريه 

  ن ذلك اقرب لرضاهم و انتظام أمرهم و لذلك اعترب ذلك يف اإلمامة و األول اصح أل

  فصل 
قال القاضي يستحب االقتصار على مؤذنني و إن اقتصر على واحد أجزأه إقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فانه 

اثنني  كان له مؤذنان بالل و ابن أم مكتوم و كذلك قال اآلمدي يستحب أن ال ينقص يف مسجد اجلماعة عن
لدعوى احلاجة إليهما كالواحد يف غري مسجد اجلماعة و معىن هذا أنه يرتب للمسجد مؤذنان إن غاب أحدمها 

حضر اآلخر و أما تأذين واحد بعد واحد فعلى ما ذكره القاضي يستحب و على ما ذكره غريه ال يستحب ذلك 
  إال يف الفجر 

أن ترتيب األربعة ورزقهم جائز من غري كراهة خبالف الزيادة قال القاضي و ال يستحب أن يزيد على أربعة يعين 
على األربعة و كذلك قال اآلمدي ال يرزق اكثر من أربعة ألن عثمان رضي اهللا عنه اختذ أربعة من املؤذنني و ألنه 

  إذا زاد على أربعة فأذن واحد بعد واحد فات فضيلة أول الوقت فال يزاد على اإلثنني أال حلاجة 
احتيج إىل اكثر من أربعة كانت الزيادة مشروعة و هذا ظاهر املذهب ذكر أبو بكر عن امحد أنه قال يف رواية و إذا 

  امحد بن سعيد و يقيم اإلمام من املؤذنني ما أراد و يرزقهم من الفيء 

  فصل

ن مؤذين و إذا أذن مجاعة فاألفضل أن يؤذن واحد بعد واحد إن كان املسجد صغريا و اإلبالغ حيصل بذلك أل
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يؤذن أحدمها بعد اآلخر 

فان أذنوا مجيعا من غري حاجة فقال اآلمدي يكره و ذلك ملا فيه من اختالط األصوات على املستمع حىت ال يفهم ما 
املقصود إمساع أماكن يقولون مع ما فيه من خمالفة السنة و إن كان املسجد كبريا ال حيصل التبليغ بأذان الواحد و 

ال يبلغهم صوت الواحد فال بأس باذاهنم مجيعا نص عليه و قال إذا أذن يف املنارة عدة فال بأس ألن املقصود باألذان 
  اإلبالغ و ذلك حيصل باجتماع األصوات ما ال حيصل بتفريقها 

يؤذن أحدمها يف طرف و اآلخر  و إن أذنوا يف وقت واحد متفرقني فان كان كل واحد يستمع آذانه أهل ناحية بأن



  يف طرف بعيد منه فهو حسن 
و إن أدنوا يف مكان واحد فهذا أوىل بالكراهة من اذاهنم مجيعا يف املكان الصغري ملا فيه من اختالط األصوات قال 

  بعض أصحابنا و إن خافوا من تأذين واحد بعد واحد فوات أول الوقت أذنوا دفعة واحدة 
  ن املؤذن الراتب أال أن يغيب و خياف فوت وقت التأذين فأما مع حضوره فال و ال يؤذن قبل تأذي

  باب شروط الصالة

  مسألة و هي ستة 
شرائط الصالة ما جيب هلا قبلها و يستمر حكمه إىل انقضائها و كذلك كل متقدم على الشيء يسمى شرطا 

  كشروط الطالق و منه أشراط الساعة 
  ستة يعين شرائط املكتوبات و هي الطهارتان و االستقبال و الوقت و النية  و قد ذكر الشيخ رمحه اهللا أهنا

و بعض أصحابنا يضم إىل ذلك املوضع ألن الصالة ال تصح أال يف موضع مستقر و ألن األماكن املنهي عن الصالة 
املستقر يف الغالب فيها ال تصح الصالة فيها على ظاهر املذهب مع طهارهتا و لعل الشيخ ترك ذلك ألن املكان غري 

مينع تكميل الصالة فتكون العلة نقص األركان و كذلك األماكن املنهي عنها معللة عنده بكوهنا مظنة النجاسة 
  فيدخل يف قسم الطهارة 

  مسألة أحدمها الطهارة من احلدث لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال صالة ملن احدث حىت يتوضأ 
  و قد مضى ذكرها 

هارة من احلدث فهي شرط جلميع الصلوات فرضها و نفلها و ملا جيري جمرى الصالة و هو الطواف و ملس أما الط
  املصحف و وجوهبا ثابت بالكتاب و السنة و اإلمجاع و قد تقدم ذلك 

  مسألة الثاين الوقت 
الطواف املذكور هنا هو شرط للصلوات املكتوبات خاصة فأما سواها فمنها ما يصح يف كل وقت كركعيت 

والفوائت ومنها ما يصح يف غري أوقات النهي كالنوافل املطلقة ومنها ما هو مؤقت أيضا كالرواتب والضحى ومنها 
ما هو معلق بأسباب كصالة الكسوف واالستسقاء ومعىن كونه شرطا للصالة أن الصالة ال تصح قبله وال ينتقض 

  النهار فإن ذلك وقت هلا أي وقت جلواز فعلها  هذا باجملموعة إىل ما قبلها واجلمعة إذا صليت يف صدر
ومع كون الوقت شرطا فإنه موجب للصالة فإن الصالة ال جتب قبله وليس يف الشرائط ما هو سبب لوجوب 

  الصالة أال الوقت 
لكن الوقت املوجب للصالة قد يكون هو الوقت املشروط لصحتها كالزوال للظهر والغروب للمغرب وقد يكون 

وال للجمعة ومصري الظل مثل الشخص للعصر يف حق املعذور فإن هذا الوقت ليس شرطا للصحة وهو غريه كالز
سبب الوجوب والوقت شرط مع العلم واجلهل والعمد والنسيان فمىت صلى قبل الوقت لزمته اإلعادة يف الوقت 

   لكن إن كان معذورا مثل املطمور واملغيم عليه فال إمث عليه وان فعل ذلك عمدا أمث

  مسألة وقت الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل كل شيء مثله 
بدأ الشيخ رمحه اهللا بالظهر وكذلك مجاعة من أصحابنا منهم اخلرقي والقاضي يف بعض كتبهم ألن جربيل ملا أقام 



بن عمرو وأيب للنيب صلى اهللا عليه و سلم املواقيت بدأ هبا وكذلك تسمى األوىل وألنه بدا هبا يف حديث عبد اهللا ا
  هريرة فأقتدي به يف ذلك 

وقال بعض أصحابنا هي أول ما فرض اهللا من الصلوات والن اهللا سبحانه بدأ هبا يف قوله أقم الصالة لدلوك الشمس 
  إىل غسق الليل وقرآن الفجر 

ألن الصالة ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أيب موسى وأيب اخلطاب والقاضي يف بعض كتبه وهذا أجود إن شاء اهللا 
الوسطى هي صالة العصر وإمنا تكون وسطى إذا كانت الفجر األوىل والن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املغرب 
وتر النهار فاوتروا صالة الليل رواه امحد من حديث ابن عمر فجعل مجيع الصلوات موتورة فلو كانت الظهر هي 

  نهار أو وتر الليل وذلك ال جيوز والن الفجر هي األوىل خلرجت الفجر عن أن تكون داخلة يف وتر ال

  املفعولة يف أول النهار فحقيقة االبتداء موجود فيها 
والن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بني املواقيت يف املدينة بفعله يف حديث أيب موسى وبريدة وجابر ووصيته ملعاذ 

مبكة ويف هذا جواب عن االحتجاج بقصة جربيل  بدأ بالفجر وهذا متأخر عن حديث جربيل وناسخ له إذ كان
والن بيان جربيل للمواقيت كان صبيحة ليلة اإلسراء وهو صلى اهللا عليه و سلم مل خيرب الناس هبا حىت اصبح وفات 
الفجر فلعله أخر البيان إىل وقت الظهر ليعلم املسلمون ويأمتوا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث كان يأمت هو 

يل وألن اكثر آيات القرآن بدأت بالفجر مثل قوله وأقم الصالة طريف النهار وقوله وسبح حبمد ربك قبل طلوع جبرب
الشمس وقبل غروهبا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار وقوله وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 

  الغروب 
بحان هللا حني متسون وحني تصبحون اآلية فتارة يبدأ أول وإمنا بدأ بالظهر تارة كما بدا يف املغرب يف قوله تعاىل فس

النهار وتارة بأوسطه وتارة بأول الليل والن النائم إذا استيقظ بأول النهار كان مبنزلة اخللق اجلديد فإن االنتباه حياة 
  بعد املوت ونشور بعد السكون فما فعله حينئذ كان أول أعماله وهبذا يتبني أن 

ة ألعمال الليل وان أعمال النهار فواتيح وأعمال الليل خواتيم وان كان الليل هو املتقدم على اعمال النهار سابق
  النهار خلقا وإبداعا 

  فصل

  الظهر أربع ركعات بالنقل العام املستفيض واإلمجاع املستيقن يف حق املقيم فأما املسافر فيذكر إن شاء اهللا يف موضعه 
ول وقتها هو زوال الشمس عن كبد السماء وهذا مما أمجعت عليه األمة وتسمى الظهر و اهلجري و األوىل وأ

وجاءت به السنة املستفيضة من ذلك ما روى جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جاءه جربيل فقال قم 
له مث فصله فصلى الظهر حني زالت الشمس مث جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حني صار كل ظل شيء مث

جاء املغرب فقال قم فصله فصلى املغرب حني وجبت الشمس مث جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حني 
غاب الشفق مث جاء الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حني برق الفجر أو قال سطع مث جاءه من الغد للظهر فقال 

فقال قم فصله فصلى حني صار ظل كل شيء قم فصله فصلى الظهر حني صار ظل كل شيء مثله مث جاءه العصر 
مثليه مث جاءه املغرب وقتا واحدا مل يزل عنه مث جاءه العشاء حني ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى 

  العشاء مث جاءه حني أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر مث قال ما بني هذين وقت 



ح شيء يف املواقيت وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و رواه امحد والنسائي والترمذي وقال البخاري هو اص
سلم قال أمين جربيل عند البيت مرتني فصلى الظهر يف األوىل منهما حني كان الفيء مثل الشراك مث صلى العصر 

حني صار ظل كل شيء مثله مث صلى املغرب حني وجبت الشمس وافطر الصائم مث صلى العشاء حني غاب الشفق 
الفجر حني برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى املرة الثانية الظهر حني صار ظل كل شيء مثل مث صلى 

لوقت العصر باألمس مث صلى العصر حني صار ظل كل شيء مثليه مث صلى املغرب لوقته األول مث صلى العشاء 
ل فقال يا حممد هذا وقت اآلخرة حني ذهب ثلث الليل مث صلى الصبح حني أسفرت األرض مث التفت إىل جربي
  األنبياء من قبلك الوقت فيما بني هذين الوقتني رواه امحد وأبو داود والترمذي وقال 

حديث حسن وقد دل على ذلك قوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس وقوله حني تظهرون وقوله تعاىل أطراف 
  النهار 

ل زالت وزاغت ودلكت ودحضت ويعرف ذلك ومعىن زوال الشمس أن حتاذي رأس املصلي مث متيل عنه يقا
بازدياد الظل بعد كمال نقصانه وذلك أن الشمس ما دامت مرتفعة يف رأي العني فان الظل ينقص ويتقلص فإذا 

وقفت يف رأي العني فان الظل يبقى على حاله فإذا أخذت يف االحنطاط اخذ الظل يف الزيادة فإذا جئت إىل شاخص 
و نصبت عودا وأعلمت رأس ظله مث نظرت بعد ذلك فان وجدته قد نقص فالشمس مل من جبل أو شجر أو جدار أ

  تستوي ومل تزل وان وجدته قد زاد فقد زالت الشمس 
وكذلك إن وجدته على حاله ألنه يكون قد تكامل نقصه مث اخذ يف الزيادة فعاد إىل حاله األوىل ألن الشمس ال 

  تقف أبدا 
اإلنسان حني تزول الشمس باإلقدام يف شهور السنة وهذا مع أنه تقريب إذ وقد ذكر بعض أهل العلم قدر ظل 

الزوال ال يكون يف يومني متواليني على حد واحد وال يستمر يف مجيع األمصار وإمنا ضبط يف األصل لبعض البلدان 
  كالكوفة والبصرة 

  وأما آخر وقتها فانه بصريورة ظل كل شخص مثله بعد ظله حني الزوال 

ها بعد ذلك من غري نية مجع كان قاضيا ال مؤديا و هذا ملا تقدم من حديث جربيل فان معىن قوله يف اليوم فمن صال
  الثاين فصلى يب الظهر حني صار ظل كل شيء مثله أي فرغ منها حني صار ظل كل شيء مثله 

ها حينئذ ألن املراد حتديد و معىن قوله يف العصر يف اليوم األول أنه صالها حني صار ظل كل شيء مثله أنه ابتدأ
الوقت و ضبطه و إمنا يقع حد آخره بوقوع حد آخر الصالة فيه كما يقع حد أوله بوقوع أول الصالة فيه و قد 

جاء ذلك مفسرا فيما رواه عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت 
يء كطوله ما مل حتضر العصر ووقت العصر ما مل تصفر الشمس ووقت الظهر إذا زالت الشمس و كان ظل كل ش

املغرب ما مل يغب الشفق و وقت العشاء إىل نصف الليل األوسط و وقت الفجر من طلوع الفجر ما مل تطلع 
الشمس رواه امحد و مسلم و هذا أمت أحاديث املواقيت بيانا ألنه من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ليس 

حبكاية فعل و قد روي حنوه من حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم أن للصالة أوال و آخرا و أن أول وقت صالة الظهر حني تزول الشمس و آخر وقتها حني 

حني تصفر الشمس و أن أول وقت  يدخل وقت العصر و أن أول وقت العصر حني يدخل وقتها و أن آخر وقتها
  املغرب حني تغرب الشمس و أن آخر وقتها حني 



يغيب األفق و أن أول وقت العشاء حني يغيب األفق و إن آخر وقتها حني ينتصف الليل و إن أول وقت الفجر 
عن  حني يطلع الفجر و إن آخر وقتها حني تطلع الشمس رواه امحد و الترمذي أال إن حممد بن فضيل رواه

األعمش هكذا و غريه يرويه عن األعمش عن جماهد مرسال و مراسيل جماهد حسنة ال سيما و قد روي مسندا من 
وجوه صحيحة و كذلك أيضا يف حديث السائل عن مواقيت الصالة قد بني أنه آخر الظهر حىت كان قريبا من 

فريط يف اليقظة إن تؤخر صالة حىت يدخل وقت وقت العصر و قال ملا ناموا عن الصالة ليس يف النوم تفريط إمنا الت
  األخرى 

فهذا كله يبني أنه إذا صار الظل مثل الشاخص خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وإمنا يعترب مساواة الظل 
لشخصه بعد فيئه حني الزوال ألن الظل حني الزوال قد يكون مثل الشاخص أو أطول ال سيما يف البالد الشمالية 

ء فلو اعترب إن يكون الظل مثل الشاخص مطلقا لتداخل الوقتان أو استحال ذلك و إمنا أطلق يف يف زمن الشتا
  األحاديث ألنه قصد إن يبني إن وقت الظهر بزيادة الظل عن مثل شخصه و ألن الظل وقت 

يكون الزوال يكون مستقيما فإذا احنرف بقدر الشاخص فهو آخر وقت الظهر و ألنه يف الصيف يف ارض احلجاز 
الظل وقت الزوال شيئا يسريا ال عربة به فبمجرد كون الظل مثل الشاخص يكفي يف التقريب و هلذا قال يف 

  احلديث ملا كان الفيء مثل الشراك 

مسألة ووقت العصر و هي الوسطى من آخر وقت الظهر إىل إن تصفر الشمس مث يذهب وقت االختيار و يبقى 
  وقت الضرورة إىل غروب الشمس 

  هذا الكالم ثالثة فصول يف 
أحدها إن العصر هي الصالة الوسطى املعنية يف قوله تعاىل حافظوا على الصلوات و الصالة الوسطى و هذا مما ال 

خيتلف املذهب فيه قال اإلمام امحد تواطأت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و عن أصحابه إن صالة 
أيضا اكثر األحاديث على صالة العصر و خرج فيها حنوا من مائة و عشرين العصر هي الصالة الوسطى و قال 

حديثا و ذلك ملا روى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يوم األحزاب مأل 
محد و مسلم اهللا قبورهم و بيوهتم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت غابت الشمس متفق عليه و يف لفظ أل

  و أيب داود شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر و عن عبد اهللا بن مسعود 

رضي اهللا عنه قال حبس املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة العصر حىت امحرت الشمس و 
ا اهللا اجوافهم و اصفرت فقال شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا أجوافهم و قبورهم نارا أو حش

قبورهم نارا رواه امحد و مسلم و ابن ماجة و عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الوسطى 
صالة العصر رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح و عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

ي و قال حديث حسن صحيح و يف رواية ألمحد إن النيب صلى اهللا قال يف الصالة الوسطى صالة العصر رواه الترمذ
عليه و سلم قرأ حافظوا على الصلوات و الصالة الوسطى و مساها لنا أهنا صالة العصر و عن الرباء بن عازب قال 

على نزلت هذه اآلية حافظوا على الصلوات و الصالة العصر فقرأناها ما شاء اهللا مث نسخها اهللا فنزلت حافظوا 
الصلوات و الصالة الوسطى فقال رجل فهي أذن صالة العصر فقال قد أخربتك كيف نزلت و كيف نسخها اهللا و 



اهللا اعلم رواه امحد و مسلم و هذا يدل على أهنا العصر ألن ختصيصها باألمر باحملافظة متيقن بالقراءة األوىل و تبديل 
  فظني واحد فال يزول اليقني بالشك اللفظ ال يوجب املعىن إذا أمكن إن يكون معىن الل

فإنه قيل فقد روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قرأت حافظوا على الصلوات و الصالة الوسطى و صالة العصر و 
قوموا هللا قانتني وقالت مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه اجلماعة أال البخاري و ابن ماجة و هذا 

  ا ألن املعطوف غري املعطوف عليه يقتضي إن يكون غريه
قلنا العطف قد يكون للتغاير يف الذوات و قد يكون للتغاير يف األمساء و الصفات كقوله سبح اسم ربك األعلى 
الذي خلق فسوى و الذي قدر فهدى و الذي اخرج املرعى و هو سبحانه واحد و إمنا تعددت أمساؤه و صفاته 

فها بشيئني بأهنا وسطى و بأهنا هي العصر و هذا أجود من قول طائفة من فيكون العطف يف هذه القراءة لوص
أصحابنا أن الواو تكون زائدة فان ذلك ال اصل له يف اللغة عند أهل البصرة و غريهم من النحاة و إمنا جوزه بعض 

  أهل الكوفة و ما احتج به ال حجة فيه على شيء من ذلك 
  و القنوت إمنا هو يف الفجر فان قيل فقد قال و قوموا هللا قانتني 

قلنا القنوت هو دوام الطاعة و الثبات عليه و ذلك واجب يف مجيع الصلوات كما قال تعاىل يا مرمي اقنيت لربك و 
  اسجدي 

و قال و له من يف السماوات و األرض كل له قانتون و قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما فجعله قانتا يف 
امه و قال إن املسلمني و املسلمات و املؤمنني و املؤمنات و القانتني و القانتات أراد به الصالة و حال سجوده و قي

  مل يرد به جمرد الدعاء يف القيام و الصاحلات قانتات أي مطيعات ألزواجهن 
ية سيقت و ال جيوز إن يراد هبذه اآلية الدعاء يف صالة الفجر ألن ذلك لو كان مشروعا لكان سنة حقيقية و اآل

لبيان ما جيب فعله و يتوكد يف حال اخلوف و غريه فال وجه لتخصيص الدعاء يف حال القيام دون غريه بالذكر و 
إمنا يكون ذلك باالشتغال بالصالة عن غريها و لذلك ملا نزلت أمروا بالسكوت و هنوا عن الكالم ولو فرض أن 

ب إن ذلك يف الصالة الوسطى ال حقيقة و ال جمازا فال جيوز محل املراد به الدعاء يف القيام فليس يف الكالم ما يوج
الكالم عليه بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب إن يكون يف مجيع الصلوات على ما جاءت به السنة عند 

  احلوادث و النوازل و ألن األمر باحملافظة عليها خصوصا بعد دخوهلا يف العموم 

ر من تضييعها و العصر حمفوفة بذلك ملا روى أبو بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول يوجب االعتناء هبا و التحذي
اهللا صلى اهللا عليه و سلم العصر باملخمص فقال إن هذه الصالة عرضت على من قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها 

و النسائي و قال علي كان له اجره مرتني و ال صالة بعدها حىت يطلع الشاهد و الشاهد النجم رواه امحد و مسلم 
بن أيب طالب رضي اهللا عنه هي الصالة اليت عقر سليمان اخليل من اجلها ملا فاتته فبني صلى اهللا عليه و سلم إن من 

قبلنا ضيعوها و ما هذا شأنه فهو جدير إن يؤمر باحملافظة عليه و إن لنا اجرين هبذه احملافظة و مها و اهللا اعلم 
قوله تعاىل اتقوا اهللا و آمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته و يف املثل املضروب لنا و ألهل األجران املشار إليهما ب

الكتاب و هو ما رواه اجلماعة من الصحابة منهم ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا بقاؤكم فيما 
أهل الكتابني كمثل رجل استأجر  سلف قبلكم من األمم كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس و مثلكم و مثل

أجراء فقال من يعمل يل من غدوة إىل نصف النهار على قرياط فعملت اليهود مث قال من يعمل يل من نصف النهار 



إىل صالة العصر فعملت النصارى مث قال من يعمل يل من العصر إىل مغيب الشمس على قرياطني فأنتم هم فغضبت 
  كثر عمال و اقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا ال قال فذلك فضلي اليهود و النصارى قالوا كنا ا

أوتيه من أشاء رواه امحد والبخاري و الترمذي و صححه و ذلك إمنا استحققنا األجربني حبفظ ما ضيعوه و هو 
ملا صلى  صالة العصر و ألن املسلمني كانوا يعرفون فضلها على غريها من الصلوات حىت علم منهم الكفار و هلذا

النيب صلى اهللا عليه و سلم بأصحابه صالة الظهر بعسفان قال املشركون قد كانوا على حالة لو أصبنا غرهتم قالوا 
يأيت عليهم اآلن صالة هي احب إليهم من أبنائهم و أنفسهم فأنزل اهللا عز و جل صالة اخلوف فكانت صالة العصر 

وا من تفويتها يف اجلماعة و ألن يف تفويتها من الوعيد ما ليس يف هي السبب يف تزول صالة اخلوف اليسري ملا خاف
غريها فروى ابن عمر إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله و ماله رواه 

  اجلماعة و عن أيب بكرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك صالة العصر حبط عمله رواه 

محد و البخاري و ألن أول الصلوات هي الفجر كما تقدم فتكون العصر هي الوسطى و كذلك قال بعض السلف ا
و امسك أصابعه اخلمس فوضع يده على اخلنصر فقال هذه هي الفجر مث وضعها على البنصر و قال هذه الظهر مث 

بع اخلمس بالصلوات اخلمس على وضعها على الوسطى و قال هذه الوسطى و كذلك أهل العبارة يعتربون األصا
هذا الوجه و ألن الصلوات غريها يقع يف وقت الفراغ فان الفجر تكون عند االنتباه و العشائني يكونان عند 

السكن و الرجوع إىل املنازل و انقطاع الشغل و الظهر يف وقت القائلة و إمنا يقع الشغل أول النهار و آخره لكن 
وضة فيقع العصر وقت اشتغال الناس و لذلك ضيعها أهل الكتاب و ألن آخر النهار ليس يف صدر النهار صالة مفر

افضل من أوله فان السلف كانوا آلخر النهار أشد تعظيما منه ألوله و هو وقت تعظمه أهل امللل كلها و لذلك امر 
نهار و اجتماع مالئكة اهللا بتحليف الشهود بعد الصالة يعين صالة العصر و ألن آخر النهار وقت ارتفاع عمل ال

الليل و النهار و إمنا األعمال باخلواتيم فتحسني خامتة العمل أوىل من حتسني فاحتته و صالة الفجر و إن كان يرفع 
عندها عمل الليل لكن ليس يف عمل الليل من الذنوب و اخلطايا يف الغالب ما حيتاج إىل حمو مثل عمل النهار و هلذا 

  و اهللا 

موجبا حلبوط العمل يعين و اهللا اعلم عمل يومه فان األعمال باخلواتيم و ألن وقتها ليس متميزا يف  اعلم جعل تركها
النظر متييزا حمدودا مثل مواقيت سائر الصلوات فان وقت الفجر يعرف بظهور النور و وقت الظهر يعرف بزوال 

صر فان حال الشمس ال ختتلف الشمس و وقت املغرب يعرف بغروهبا و وقت العشاء مبغيب الشفق وأما الع
بدخول وقتها اختالفا ظاهرا و إمنا يعرف بالظالل أو حنو ذلك فلما كان وقتها قد يشتبه دخوله كان التضييع هلا 

  أكثر نت التضييع لغريها فكان ختصيصها باألمر باحملافظة عليها مناسبا لذلك 

  الفصل الثاين

  الذي توارثته األمة خلفا عن سلف أهنا أربع ركعات يف حق املقيم بالنقل العام 
و وقتها من حني يصري ظل كل شيء مثله فإذا صار ظل الشخص مثله و زاد أدىن زيادة فقد دخل وقت العصر و 

  ميتد وقتها إىل إن يتغري لون الشمس و تصفر على هذا اكثر الروآيات عن أيب عبد اهللا 



هي اختيار اخلرقي و طائفة من أصحابنا ملا تقدم من إمامة و عنه أنه ميتد إىل إن يصري ظل كل شيء مثليه فقط و 
  جربيل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فانه 

  صلى العصر يف اليوم الثاين حني صار ظل كل شيء مثليه و قال الوقت ما بني هذين 
اهللا بن عمرو  و األول اصح ملا تقدم من قوله صلى اهللا عليه و سلم وقت العصر ما مل تصفر الشمس من رواية عبد

و غريه و ملا روى أبو موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أتاه سائل سأله عن مواقيت الصالة فلم يرد عليه 
شيئا و امر بالال فأقام الفجر حني انشق الفجر و الناس ال يكاد يعرف بعضهم بعضا مث أمره فأقام الظهر حني زالت 

أو مل ينتصف و كان اعلم منهم مث أمره فأقام العصر و الشمس مرتفعة مث الشمس و القائل يقول انتصف النهار 
أمره فأقام املغرب حني وقعت الشمس مث أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق مث آخر الفجر من الغد حىت انصرف 

العصر منها و القائل يقول طلعت الشمس أو كادت و آخر الظهر حىت كان قريبا من وقت العصر باألمس مث آخر 
فانصرف منها و القائل يقول امحرت الشمس مث آخر املغرب حىت كان عند سقوط الشفق و آخر العشاء حىت كان 

ثلث الليل األول مث اصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بني هذين رواه امحد و مسلم و أبو داود و النسائي و 
  هذه األحاديث أوىل من حديث جربيل عليه السالم لوجوه 

  دها إن فيه زيادة منطوقة فتقدم على ما ليس فيه تلك الزيادة و إمنا تنفيها بطريق املفهوم أح
الثاين أهنا متأخرة ألهنا كانت باملدينة فان السائل الذي سأله إمنا كان باملدينة و بالل يؤذن له بل رواهتا أبو موسى و 

ء مل يصحبوه أال باملدينة و أبو موسى و أبو هريرة عبد اهللا بن عمرو و أبو هريرة و بريدة بن احلصيب و كل هؤال
إمنا صحباه بعد خيرب و حديث جربيل كان قبل اهلجرة بأكثر من سنة و إمنا يؤخذ باآلخر فاآلخر من امر رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم ألنه يكون هو الناسخ لألول إن كان بينهما تعارض 
  هريرة قول مبني و هو أمت حتديدا و أصرح داللة من حكاية الفعل  الثالث إن حديث عبد اهللا بن عمرو و أيب
  الرابع أهنا اكثر واصح من حديث جربيل 

اخلامس إن فيها زيادات يف وقت العصر و املغرب و الفجر و يف بعضها العشاء و قد وجب العمل هبا يف تلك 
  املواضع ملا صاحبها من الدالئل فكذلك ها هنا 

ىل قال و سبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروهبا و كذلك قوله طريف النهار لكن إذا السادس إن اهللا تعا
  تغري لون الشمس فقد أخذت الشمس يف التحول و الغروب فيبقى ما قبل ذلك على عموم اآلية 

ك السابع إن من الناس من يقول ال يدخل وقت العصر حىت يصري ظل كل شيء مثليه فان مل يكن فعلها يف ذل
  الوقت هو األفضل خروجا من اخلالف فال اقل من إن يكون جائزا من غري كراهة 

الثامن إن التحديد بالشمس نفسها أوىل من مقدار الظل بدليل سائر الصلوات و إمنا ترك يف أول صالة العصر إذ 
  ليس يف الشمس عالمة ظاهرة خبالف آخره 

  الفصل الثالث

مجيع الشمس و معىن ذلك إن أهل الضرورة و العذر الذين ال ميكنهم الصالة إن وقت الضرورة يبقى إىل إن تغيب 
قبل تغري الشمس مثل احلائض تطهر و اجملنون و املغمى عليه يفيقان و النائم ينتبه و الصيب يبلغ بعد اصفرار الشمس 



ان موجودا فيه و إن يصلوهنا أداء يف هذا الوقت من غري إمث و كذلك الكافر يسلم ألن املنع من صحة الصالة ك
كان على احلقيقة ليس بذي بعذر و لكن احلق هبم ألنه غفر له تأخريها إذ اإلسالم جيب ما قبله فأما من متكنه 

الصالة قبل هذا الوقت فال جيوز له تأخريها البتة فان آخرها و صالها فهي أداء مع كونه إمثا فأما املريض يربا فقد 
ألن من يقدر على الصالة فانه ال حيل له تأخريها عن وقت االختيار أال أن يكون  احلق بالقسم األول و هذا اشهر

  مغلوبا على عقله كما قالوا يف املسافر ال جيوز له تأخريها إىل حني االصفرار إذا علم أنه جيد املاء 

  حينئذ بل يصلي وقت االختيار بالتيمم 
ة فألن النيب صلى اهللا عليه و سلم بني املواقيت يف حديث جربيل أما أنه ال حيل له تأخريها البتة ملن يقدر على الصال

عليه السالم و السائل و ذكرها بكالمه و يف مجيعها إن وقت العصر ما مل تصفر الشمس أو ما مل يصر ظل كل شيء 
ه انس مثليه و قال الوقت فيما بني هذين فلو جاز تأخريها عن ذلك لبينه و قد ذم من يؤخرها عن ذلك فيما روا

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تلك صالة املنافق جيلس يرقب الشمس حىت إذا كان بني قرين 
الشيطان قام فنقرها أربعا ال يذكر اهللا فيها أال قليال رواه امحد و مسلم و أبو داود و الترمذي و صححه والنسائي 

نه إمنا ذمه على اجملموع و لو مل يكن للتأخري مدخل يف استحقاق الذم و ال يقال إمنا ذمه على النقر و قلة ذكر اهللا أل
  ملا ذكره كمن نقرها يف أول الوقت 

وأما كون وقت اإلدراك و الضرورة باقيا فلما روى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدرك 
عة من الفجر قبل إن تطلع الشمس فقد أدركها ركعة من العصر قبل إن تغرب الشمس فقد أدركها و من أدرك رك

  متفق عليه 

و قال مأل اهللا قبورهم و بيوهتم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر حىت غابت الشمس متفق عليه و 
قوله إمنا التفريط يف اليقظة إن يؤخر صالة حىت يدخل وقت الصالة األخرى هذا مع ظاهر قوله تعاىل و سبح حبمد 

ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و قد فسرها النيب صلى اهللا عليه و سلم بصاليت الفجر و العصر يف حديث 
جرير حديث الرؤية و قوله طريف النهار يدل على بقاء الوقت و حصول اإلدراك بالصالة فيه و أهنا ال تفوت حىت 

  حلقه الذم كما تقدم تغيب الشمس فاملعذور صالها يف الوقت فال يلحقه ذم و القادر 
  فان قيل كيف يكون مؤديا هلا يف الوقت مع أنه مذموم 

قلنا كما ميدح إذا قضاها بعد خروج الوقت و هو معذور لنوم أو نسيان و ذلك ألن األداء فعل العبادة يف الوقت 
و إن مل يقدر على املضروب هلا يف اجلملة وكونه يف بعض األوقات والقضاء فعلها بعد خروج الوقت املضروب هلا 

  غريه 
و قال اآلمدي يكره إن يؤخرها إىل وقت الضرورة من غري عذر و ظاهر هذا أنه مكروه غري حمرم و املذهب ما 

  قدمناه 

  مسألة و وقت املغرب من الغروب إىل مغيب الشفق األمحر 
ك املقيم و املسافر فإهنا وتر املغرب ثالث ركعات بإمجاع األمة و نقلها العام املتوارث خلفا عن سلف سواء يف ذل

صالة النهار فلو ثنيت أو ربعت لبطل معىن الوتر و تسميتها باملغرب افضل من العشاء فان مسيت العشاء أحيانا مع 
تقييدها مبا يدل على أهنا املغرب فال بأس ما مل يهجر اسم املغرب ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسى العشاء 



و حديث اثقل صالة على املنافقني و اقر على تسميتها بذلك لسائل سأله و مساها أصحابه  اآلخرة يف حديث جربيل
بذلك يف عدة أحاديث و قوهلم اآلخرة دليل على العشاء األوىل و إمنا كان تسميتها املغرب افضل ملا روى عبد اهللا 

تكم املغرب قال واألعراب تقول بن مغفل إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تغلبنكم األعراب على اسم صال
هي العشاء متفق عليه و ألن اهللا تعاىل قال و من بعد صالة العشاء و أراد بذلك صالة العتمة فعلم إن العشاء 

  املطلقة هي العشاء اآلخرة و ألن تسميتها بالعشاء دائما يشعر 

لوجه الذي يأيت ذكره يكره تسميتها بتأخريها خبالف تسميتها باملغرب فإنه يشعر بفعلها عند الغروب و على ا
  بالعشاء لظاهر احلديث 

و أول وقتها إذا غاب قرص الشمس و حينئذ يفطر الصائم و يزول وقت النهي و ال اثر ملا يبقى يف األفق من 
احلمرة الشديدة يف شيء من األحكام و كذلك يف حديث بريدة اآليت ذكر أنه صلى اهللا عليه و سلم امر باملغرب 

  غاب حاجب الشمس حني 
و ميتد وقتها إىل مغيب الشفق األمحر ألهل األعذار و غريهم فمن صالها قبل ذلك كان مؤديا بغري إمث من غري 
خالف يف املذهب ملا سبق يف حديث عبد اهللا بن عمرو من قوله صلى اهللا عليه و سلم وقت املغرب ما مل يغب 

ب الشفق و يف حديث أيب موسى يف جواب السائل أنه أخرها يف الشفق و يف حديث أيب هريرة آخر وقتها حني يغي
اليوم الثاين حىت كان عند سقوط الشفق و عن بريدة بن احلصيب إن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله 

عن مواقيت الصالة فقال اشهد معنا الصالة فأمر بالال فأذن بغلس فصلى هبم الصبح حني طلع الفجر مث أمره 
ظهر حني زالت الشمس عن بطن السماء مث أمره بالعصر و الشمس مرتفعة مث أمره باملغرب حني وجبت الشمس بال

مث أمره بالعشاء حني وقع الشفق مث أمره الغد فنور بالصبح مث أمره بالظهر فأبرد مث أمره بالعصر و الشمس بيضاء 
  نقية مل 

أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه فلما اصبح قال  خيالطها صفرة مث أمره باملغرب قبل أن يقع الشفق مث
أين السائل قال ما بني ما رأيت وقت رواه اجلماعة أال البخاري و ألنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 

قت فعلم قرأ فيها باألعراف فرقها يف ركعتني و ال جيوز مد الصالة إىل إن خيرج وقتها إليقاع شيء منها خارج الو
  إن وقتها ميتد بقدر قراءة سورة األعراف 

و صح عنه من وجوه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صالة املغرب و ال تعجلوا عن 
  عشائكم و صح عنه إن أصحابه كانوا يصلون 

يء من ذلك و ألهنا إحدى الصلوات حبضرته ركعتني بني األذانني و لو مل جيز تأخريها عن أول الوقت مل جيز ش
اخلمس فاتسع وقتها كغريها و ألهنا جتمع إىل ما بعدها فاتصل وقتها الذي يليها كالظهر فان جواز اجلمع جيعل 

الوقتني وقتا واحدا و الصالتني كالصالة الواحدة و الصالة الواحدة ال يكون هلا وقتان متباينان و عكسه الفجر و 
  مل جيز تأخريها عمدا إىل وقت اليت تليها مل مل جتمع معها العصر و العشاء ملا 

فان قيل هذا معارض حبديث جربيل فانه صلى املغرب يف اليومني لوقت واحد حني غربت الشمس و ذلك يقتضي 
أنه جيب املبادرة إليها حني الغروب وروى أبو أيوب إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بادروا بصالة املغرب قبل 

لوع النجم وعن مرثد بن عبد اهللا الزين قال قدم علينا أبو أيوب غازيا و عقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر ط



املغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصالة يا عقبة قال شغلنا قال أما و اهللا ما يب أال إن يظن الناس انك رأيت 
ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تزال أميت خبري أو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع هذا أما مسع

  على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب إىل إن تشتبك النجوم روامها امحد 

و عن عقبة بن عامر مثله رواه امحد و أبو داود و عن عبد الرمحن الصناحبي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ها ما مل يعملوا بثالث ما مل يؤخروا املغرب انتظار الظالم مضاهاة اليهود و ما مل سلم لن تزال أميت يف مسكة من دين

يؤخروا الفجر حماق النجوم مضاهاة النصرانية و ما مل يكلوا اجلنائز إىل أهلها رواه امحد و ألن النيب صلى اهللا عليه و 
فيجب تقريبها من النهار و إن تكون عقيبه  سلم قال املغرب وتر صالة النهار و معلوم أهنا تفعل بعد انسالخ النهار

ليتحقق صعوده مع عمل النهار و ألن املسلمني يف مجيع األعصار و األمصار ما زالوا يعجلوهنا و لو كان تأخريها 
  جائزا لصنعوا فيها ما يصنعون يف غريها 

ف بقية الصلوات و كذلك نقول و قلنا هذا يفيد إن السنة فيها التعجيل و إن املداومة على تأخريها منهي عنه خبال
هلذا مل ينكر أبو أيوب على عقبة جمرد التأخري لكن خاف إن يظن الناس إن السنة التأخري و قد ورد مثل هذا الكالم 

  إن تعجيل الفطور و تأخري السحور سنة مع أنه ليس بواجب 

هة يف املداومة عليها أوال و اخرا مث هو و هكذا اجلواب عن حديث جربيل فانه لعله قصد تبيني املواقيت اليت ال كرا
حديث متقدم كان مبكة و األحاديث املدنية الصحاح الصرائح قاطعة يف جواز التأخري فان كان معارضا هلا كانت 

هي الناسخة له كما تقدم و مرجحة بصحة أسانيدها و كثرة رواهتا و كوهنا وتر النهار و ال مينع تأخريها فإهنا و إن 
ة الليل كما قد نص عليه اإلمام امحد رمحه اهللا لكن احلمرة يف األفق هي من توابع الشمس فجاز إن كانت من صال

تلحق بالنهار من هذا الوجه كما أن الفجر من صلوات النهار و جهر فيها بالقراءة تبعا لصالة الليل لبقاء الظلمة 
  قبل طلوع الشمس 

  فصل

م من هذه األحاديث و يدخل به وقت والعشاء ملا تقدم من حديث و مغيب الشفق خيرج به وقت املغرب ملا تقد
جربيل أنه صلى العشاء حني غاب الشفق و كذلك يف حديث السائل أنه صلى العشاء حني غاب الشفق و يف 

حديث أيب هريرة وقت العشاء من حني يغيب األفق و كذلك حديث عبد اهللا بن عمرو ملا قال وقت املغرب ما مل 
  و وقت العشاء إىل ثلث الليل يدل على تواصل الوقتني مع قوله يغب الشفق 

  و إمنا التفريط يف اليقظة و هو إن يؤخر الصالة حىت يدخل وقت اليت تليها مع إن هذا مما امجع عليه 
و الشفق الشفق شفقان امحر و هو األول و األبيض و هو الثاين و العربة مبغيب الشفق األمحر فإذا غاب دخل وقت 

  عشاء ال
و استحب أبو عبد اهللا إن يؤخر العشاء يف احلضر إىل إن يغيب الشفق األبيض ليستدل مبغيبه على مغيب الشفق 
  األمحر ألن احلمرة قد تكون باقية و يواريها اجلدران فيظن أهنا قد غابت و هي باقية و ألن اسم الشفق يقع عليها 

  لبياض خرج من الشك و االختالف و قد قال بعضهم أنه البياض فإذا صلى بعد مغيب ا
فان صلى يف احلضر بعد إن غاب األمحر و قبل إن يغيب األبيض صحت صالته نص عليه و نص يف مواضع كثرية 



على أنه ال يصلي أال بعد مغيب األبيض فجعل القاضي و أصحابه و كثري من أصحابنا املسألة رواية واحدة باجلواز 
ستحباب ال على الوجوب و قال ابن أيب موسى مل خيتلف القول عنه إن الشفق يف و محلوا بقية الروآيات على اال

  السفر احلمرة و اختلف قوله يف احلضر على روايتني 
  إحدامها أنه احلمرة يف احلضر و السفر 

  و األخرى أنه البياض يف احلضر فإذا غاب فقد وجبت فأما يف 

  األحاديث أنه كان يصلي العشاء يف السفر قبل مغيب الشفق السفر فال شيء يواريها و اجلمع جائز فيه لصحة 
و ذلك ملا رواه اإلمام امحد يف مسنده و مسائل ابنه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال سأل رجل النيب صلى 
مث  اهللا عليه و سلم عن وقت الصالة فقال صل معي فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح حني طلع الفجر

صلى الظهر حني زاغت الشمس مث صلى العصر حني كان يفء اإلنسان مثله مث صلى املغرب حني وجبت الشمس مث 
صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق مث صلى الظهر حني كان يفء اإلنسان مثله مث صلى العصر حني كان يفء اإلنسان 

هم ثلث الليل و قال بعضهم شطره و معلوم أنه ما مثليه مث صلى املغرب قبل غيبوبة الشفق مث صلى العشاء قال بعض
صلى العشاء قبل الشفق األمحر فعلم أنه صالها قبل مغيب األبيض و عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه 

و سلم قال وقت املغرب ما مل يسقط ثور الشفق رواه امحد و مسلم و النسائي و أبو داود و لفظه فور الشفق و 
ق ثوران محرته و فوره فورانه و سطوعه و هذا إمنا يكون يف الشفق األمحر و ألن األمحر أظهر يف ثور الشف

اإلستعماملن الشفق األبيض قال الفراء مسعت بعض العرب يقول عليه ثوب كأنه الشفق و كان امحر و هلذا فسر 
  اكثر الناس 

فهم اكثر الصحابة و أكابرهم من الشفق احلمرة قال  قوله تعاىل فال اقسم بالشفق باحلمرة و ما قبلها من النهار و
عمر و ابن عمر و ابن عباس و أبو هريرة رضي اهللا عنهم الشفق احلمرة و قال عبادة بن الصامت و شداد بن اوس 
الشفق شفقان احلمرة و البياض فإذا غابت احلمرة حلت الصالة و إمنا نقل خالف هذا عن انس و أيب هريرة أيضا 

نوران يتبعان الشمس فتعلق الوقت بأقرهبما إىل الشمس كالفجرين و هذا ألن البياض الذي ميتد يف املغرب  و ألهنما
  يف األفق بعد مغيب احلمرة نظري البياض الذي يستطيل يف املشرق قبل طلوع الفجر الثاين و ذلك مل يتعلق به حكم 

  ورة إىل طلوع الفجر الثاين مسألة و وقت العشاء من ذلك إىل نصف الليل و يبقى وقت الضر
  أما أول وقتها فقد تقدم و أما آخر وقتها يف حال االختيار ففيه روايتان 

إحدامها إىل ثلث الليل و هو اكثر الروآيات عنه واختارها اخلرقي و القاضي و غريمها ألنه كذلك يف حديث جربيل 
ابر شك فيها قال بعضهم ثلث الليل و قال و يف حديث السائل أيضا من رواية أيب موسى و بريدة و رواية ج

بعضهم شطره فتحمل رواية من روى على نصف الليل على أنه قال بالتحري و االجتهاد و روى النسائي عن 
  عائشة إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صلوها ما بني إن يغيب الشفق إىل ثلث الليل أو أراد مقاربة نصف الليل 

 نصفه اختارها طائفة من أصحابنا ألن يف حديث عبد اهللا بن عمرو املتقدم وقت صالة العشاء و الرواية الثانية إىل
إىل نصف الليل األوسط و هو أبني شيء يف املواقيت و كذلك يف حديث أيب هريرة و إن آخر وقتها حني ينتصف 

  الليل و عن أيب برزة إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال 



اء إىل نصف الليل رواه مسلم و عن انس قال آخر النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة العشاء إىل يبايل بتأخري العش
نصف الليل مث صلى مث قال قد صلى الناس و ناموا أما أنكم يف صالة ما انتظرمتوها متفق عليه و ملسلم حىت كان 

 عليه و سلم ليلة صالة العشاء حىت قريبا من نصف الليل و عن أيب سعيد اخلدري قال انتظرنا رسول اهللا صلى اهللا
ذهب حنو من شطر الليل فجاء فصلى بنا و قال لوال ضعف الضعيف و سقم السقيم و حاجة ذي احلاجة ألخرت 

  هذه الصالة إىل شطر الليل رواه امحد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
سواه من احلكايات احملتملة و يف هذه األحاديث و هذا كالم مفسر من النيب صلى اهللا عليه و سلم يقضي به على ما 

زيادة فيجب األخذ بالزائد و حيمل قول من روى على ثلث الليل أنه أراد ثلث الليل املمتد إىل طلوع الشمس فان 
ما بعد طلوع الفجر قد جيعل ليال و هلذا يسمى وقت الزوال نصف النهار يف كثري من األحاديث اليت تقدمت و إمنا 

ف النهار إذا كان أوله من حني طلوع الشمس كما يقوله بعض أهل اللغة و احلساب و الفقه و إذا كان يكون نص
الغالب على لسان الشرع انتهاء الليل إىل طلوع الفجر و ابتداء النهار من حينئذ و ثلث الليل هبذا االعتبار اكثر 

  من ثلثه باالعتبار األول فإذا انضم إىل 

  إخباره باملستيقن جاز إن يسمى ما يقارب النصف ثلثا هذا احتياط الراوي و 
  فصل 

وأما وقت اإلدراك و الضرورة فيمتد إىل طلوع الفجر الثاين ملا روى حيىي بن آدم عن ابن عباس قال ال يفوت وقت 
الظهر حىت يدخل وقت العصر و ال يفوت وقت العصر حىت يدخل وقت املغرب و ال يفوت وقت املغرب إىل 

ال يفوت وقت العشاء إىل الفجر و روى اخلالل أيضا عن ابن عباس ال يفوت وقت العشاء إىل الفجر و  العشاء و
سنذكر إن شاء اهللا عن عبد الرمحن بن عوف و أيب هريرة و ابن عباس اهنم قالوا يف احلائض إذا طهرت قبل طلوع 

  الفجر صلت املغرب و العشاء 
تابعون على إن العشاء جتب بالطهر قبل الفجر مع قوله يف حديث أيب و مل ينقل عن صحايب خالفه بل وافقهم ال

قتادة ملا ناموا أما أنه ليس يف النوم تفريط إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت األخرى رواه امحد و 
  مسلم و أبو داود فانه يقتضي امتداد كل صالة 

لظهور وقتها و ظاهر القران يف قوله تعاىل زلفا من الليل و قوله سبحانه  إىل وقت اليت تليها و إمنا استثىن منه الفجر
  إىل غسق الليل و قوله تعاىل و من اناء الليل فسبح يعم ذلك اجلملة 

  و تأخري الصالة إىل هذا الوقت لغري عذر ال جيوز كما تقدم يف صالة العصر 
  و هذه الصالة أربع ركعات بالنقل العام 

قوله تعاىل من بعد صالة العشاء و هو افضل من تسميتها بالعتمة وإن ميت العتمة مل يكره أال إن و تسمى العشاء ل
يهجر اسم العشاء ألن يف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لو يعلمون ما يف العتمة و 

وعائشة و جابر بن مسرة اهنم  الصبح ألتومها و لو حبوا و قد صح من وجوه كثرية عن أيب موسى و ابن عباس
  مسوها العتمة و ألن ذلك نسبة 

إىل وقتها فأشبه املغرب و الفجر و إمنا كره ترك ذلك االسم ملا روى ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
لم و و سلم يقول ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم أال أهنا العشاء و هم يعتمون باإلبل رواه امحد و مس



النسائي و ابن ماجة و ملسلم ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم العشاء فإهنا يف كتاب اهللا العشاء و أهنا تعتم 
  حبالب اإلبل 

  و فيه وجه ثان أنه يكره إن تسمى بالعتمة لظاهر احلديث و محال ألحاديث الرخصة على أهنا منسوخة ذكره االمدي 

  طلوع الشمس مسألة و وقت الفجر من ذلك إىل 
و تسمى هذه الصالة الفجر لقوله تعاىل و قران الفجر و قوله من قبل صالة الفجر و قوله اخليط األبيض من اخليط 

  األسود من الفجر و الصبح لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم من أدرك ركعة من الصبح 
ء و صالة الغداة ما فيهما ألتومها و لو حبوا و و صالة الغداة لقوله عليه السالم لو يعلم املتخلفون عن صالة العشا
  قال الرجل له إين ألتأخر عن صالة الغداة من اجل فالن مما يطيل بنا 

  و املستحب تسميتها الفجر و الصبح و ال يكره تسميتها بالغداة يف املشهور 
  و يف اآلخر يكره ألنه يقال أهنا تسمية األعراب 

ملتوارث بينها و هي من صالة النهار نص عليه و جعلت ركعتان من اجل طول و هي ركعتان بنقل األمة العام ا
  القراءة فيها و كأنه عوض بتطويل القراءة عن تكثري الركعات 

و أول وقتها من طلوع الفجر الثاين كما تقدم يف أحاديث املواقيت كلها مع قوله طريف النهار و قوله و قران الفجر 
  قبل طلوع الشمس و قبل غروهبا و غري ذلك  و قوله و حني تصبحون و قوله

و مها فجران فاألول املستدق املستطيل يف طول السماء كذنب السرحان و هو الذئب و يسمى الفجر األول و ال 
عربة به يف شيء من األحكام مث يسود األفق بعده مث يطلع الفجر الصادق بعده معترضا يف األفق منتشرا ال ظلمة 

صلى اهللا عليه و سلم ال مينعنكم من سحوركم أذان بالل و ال الفجر املستطيل و لكن الفجر بعده و لذلك قال 
املستطري يف األفق و قد تقدم و قد روى أبو حفص و الدارقطين عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

و حيل فيه الطعام أما الذي يكون الفجر فجران فجر حتل فيه الصالة و حيرم فيه الطعام و فجر حترم فيه الصالة 
كذنب السرحان فال حتل الصالة فيه و ال حيرم فيه الطعام و أما الذي يذهب مستطيال يف األفق فانه حيل الصالة و 

  حيرم الطعام 
و ميتد وقتها يف حال االختيار و االضطرار إىل طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر 

  نصوص عنه املذهب و هو امل

و قال بعض أصحابنا إذا أسفر ذهب وقت االختيار و يبقى وقت الضرورة إىل طلوع الشمس كالعصر و العشاء 
ألن جربيل عليه السالم ملا صلى بالنيب صلى اهللا عليه و سلم صلى به يف اليوم الثاين حني أسفرت األرض و قال 

  الوقت فيما بني هذين الوقتني 
ديث عبد اهللا بن عمرو وقت الفجر ما مل تطلع الشمس و يف لفظ ما مل يطلع قرن الشمس و األول اصح ألن يف ح

األول هذا لفظ مسلم و قد تقدم و كذلك يف حديث أيب هريرة إن آخر وقتها حني تطلع الشمس و ال جيوز محل 
و كذلك قال يف هذا على وقت اإلدراك و الضرورة ألنه إمنا ذكر فيه وقت االختيار إذ اإلطالق يقتضي ذلك 

العصر ما ال تصفر الشمس و يف العشاء إىل نصف الليل فلم يدخل وقت الضرورة يف هذا احلديث و ألن يف حديث 



السائل أنه انصرف من الفجر يف اليوم الثاين و القائل يقول طلعت الشمس أو كادت و قد تقدم من رواية أيب 
  تغرب بني قرين شيطان فإذا اصفرت أخذت يف الغروب فلذلك  موسى و مل يتبني أال أوقات االختيار و ألن الشمس

امر إن ال تؤخر الصالة إىل ذلك الوقت عمدا و يف الفجر ال يقارهنا الشيطان حىت يطلع حاجبها فإذا مل تطلع 
فالوقت مبقى على حاله فال وجه للكراهية فيه و حديث جربيل قد جاء فيه أنه أسفر جدا و ظاهره أنه سلم قبيل 

وع الشمس فتحمل الرواية األخرى على ذلك و إن كان قد سلم قبل بساعة فهو حديث متقدم قد تبني فيه طل
  األفضل كما مضى 

  فصل

إذا نام قبل العشاء و مل يوكل به من يوقظه كره له ذلك ألنه خياف إن يدوم النوم فيفضي إىل فوت الوقت أو فوت 
  اجلماعة و إن وكل به من يوقظه مل يكره 

  فصل 
و أما احلديث بعدها فان كان وحده أو كان يتحدث مع غريه يف علم أو مصلحة مل يكره و إليناس الضيف و إن 

  كان حديثا ال فائدة فيه كره له ذلك 

  مسألة و من كرب للصالة قبل خروج وقتها فقد أدركها 
ف يف املذهب و سواء يف أما إذا صلى ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت فانه يكون مدركا للصالة من غري خال

ذلك الفجر و غريها ملا روى أبو هريرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أدرك من ركعة الصبح قبل إن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل إن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه اجلماعة 

  أال الترمذي 
إن يكرب و يركع أو يركع و يسجد سجدة أو يكرب لإلحرام فقط فهل يكون مدركا  و إن صلى دون الركعة مثل

  للصالة على روايتني 
إحدامها يكون مدركا كما ذكره الشيخ و هي اختيار اكثر أصحابنا ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت قال 

أو من الصبح قبل إن تطلع  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدرك من العصر سجدة قبل إن تغرب الشمس
  الشمس فقد أدركها رواه أمحد ومسلم و النسائي و ابن ماجة 

و للبخاري يف حديث أيب هريرة إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة العصر قبل إن تغرب الشمس فليتم صالته و 
  ك إذا أدرك سجدة من صالة الصبح قبل إن تطلع الشمس فليتم صالته و هذا املنطوق أوىل من ذل

  املفهوم و ألن بعض الصالة قد وجد يف الوقت حقيقة فال ميكن إن جنعلها فائتة كما لو صلى ركعة 
و الرواية الثانية ال يكون مدركا هذا قويل اخلرقي و ابن أيب موسى و هو أشبه باحلديث املفهوم حديث أيب هريرة و 

كثري يف احلديث تسمى السجدة الثانية ركعة تعبريا  قوله يف الرواية األخرى سجدة املراد به الركعة بكماهلا و هذا
عنها بركنها و ذلك أنه ال يصح حىت يقع الركوع و سجدتان فإذا قيل قد صلى ركعة أو سجدة علم أنه قد كمل 

ركعة بسجدتيها و منه قول زيد ملروان أمل أرك قصرت سجديت املغرب يعين ركعيت اجلهر رأيت رسول اهللا صلى اهللا 
م يقرأ فيها باألعراف و قول عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بعد الوتر سجدتني تعين عليه و سل



فيها الركعتني اللتني كان يصليهما و هو قاعد و قول علي كان إذا قام من السجدتني رفع يديه كذلك و كرب و يف 
ا قام من السجدتني كرب و رفع يديه حىت حياذي حديث أيب هريرة إذا قام من الركعتني و يف حديث أيب محيد حىت إذ

  هبما منكبيه كما صنع حني افتتح الصالة و هذا كما تسمى 

  الصالة قياما تعبريا عنها بركنها 
و تسمى قرآنا تعبريا عنها بركنها و ال جيوز محله على السجدة األوىل من الركعة إذ ليس يف تعليق احلكم هبا فائدة 

إدراكها و إدراك الركوع وحده أو الركوع و االعتدال و لو أريدت السجدة بعينها مل يدل أصال حيث ال فرق بني 
على ثبوت اإلدراك مبا دوهنا و ألنه إدراك للصالة فلم يتعلق مبا دون الركعة كاجلمعة و ملن نصر األوىل إن يقول 

عصر مل مينع أن يثبت يف ذلك املغرب والعشاء تقييد احلكم بالركعة ال مينع ثبوته مبا دوهنا كما أنه ملا قيد بالفجر وال
واهللا أعلم إمنا قيده بذلك ألن آخر وقت الفجر و العصر حمدود و مرئي بالعني و الركعة جزء من الصالة معلوم 

  خبالف ما دون ذلك فانه ال ينضبط فعله قبل خروج الوقت و املسألة حمتملة 
  ل خارج الوقت هل يكون أداء أو قضاء على وجهني و إذا أدرك بعض الصالة يف الوقت فبعضها املفعو

اشهرمها تكون أداء لظاهر قوله فقد أدركها فمن زعم إن بعضها أو كلها يقع قضاء مل يكن قد أدركها كلها عنده و 
  هو خالف النص و ألن املشهور يف املذهب إن اجلمعة تفعل بعضها بعد خروج الوقت مع أهنا ال تكون قضاء 

قضاء ألن حقيقة القضاء ما فعل بعد الوقت و هذا كذلك و ألن مدرك اجلمعة و اجلماعة يكون  و الثاين تكون
  منفردا بعد سالم اإلمام حقيقة و حكما و إن كان قد أدرك فضل اجلماعة يف اجلملة فكذلك هذا 

الوقت عمدا  و بكل حال فيجب عليه إن يفعل مجيع الصالة قبل خروج الوقت كما تقدم و مىت آخر شيئا منها عن
  إمث بذلك ألن النصوص املتقدمة يف املواقيت تدل على وجوب فعل مجيع الصالة قبل خروج الوقت 

  مسالة و الصالة يف أول الوقت افضل أال عشاء اآلخرة و يف شدة احلر الظهر 
  ل التفضيل هذا الكالم فيه فصالن ألن الكالم يف تعجيل الصلوات أما إن يكون على سبيل اإلمجال أو على سبي

  الفصل األول

إن األصل يف الصالة يف أول الوقت افضل من آخره أال ملعىن يقتضي استحباب التأخري ألن اهللا تعاىل قال فاستبقوا 
اخلريات و قال تعاىل سارعوا إىل مغفرة من ربكم و قال تعاىل سابقوا إىل مغفرة من ربكم و قال تعاىل أولئك 

سابقون و قال السابقون السابقون أي إىل األعمال الصاحلة يف الدنيا هم السابقون يسارعون يف اخلريات و هم هلا 
إىل الدرجات يف اجلنة و قال تعاىل فمنهم ظامل لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق باخلريات و قال تعاىل السابقون 

  األولون من 

هذه اآليات تقتضي إن املسارعة إىل املهاجرين و األنصار و قال عن نبيه موسى و عجلت إليك ريب لترضى و 
اخلريات مأمور هبا و إن فاعلها مستوجب لثناء اهللا و رضوانه و لذلك يقتضي االستباق إىل اخلريات و إىل أسباب 
املغفرة أمرا هبا و ثناء على أهلها و تفضيال هلم على غريهم و الصالة من افضل اخلريات و اعظم أسباب املغفرة و 



أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث يا علي ال عن حممد ابن عن 
  تؤخرهن الصالة إذا أتت و اجلنازة إذا حضرت و االمي إذا وجدت هلا كفؤا 

رواه امحد و الترمذي و قال حديث حسن غريب و ما أرى إسناده مبتصل لكن هذا االنقطاع هو من رواية ولده و 
ذلك يكون من أقوى املراسيل فاهنم اعلم حبديثهم و عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما صلى رسول اهللا صلى  مثل

اهللا عليه و سلم صالة لوقتها اآلخر حىت قبضه اهللا رواه امحد و الترمذي و رواه الدارقطين فقال أال مرتني و عن أم 
ن احب العمل إىل اهللا تعجيل الصالة ألول وقتها رواه فروة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إ
  الترمذي و إسناده كإسناد الذي قبله متقاربان فيهما لني 

و عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل ليصلي الصالة لوقتها و قد ترك من وقتها 
د روى الترمذي و الدارقطين عن النيب صلى اهللا عليه و األول ما هو خري له من أهله و ماله رواه الدارقطين و ق

سلم أنه قال الوقت األول من الصالة رضوان اهللا و الوقت األخري عفو اهللا و روى الدارقطين عن أيب حمذورة عن 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أول الوقت رضوان اهللا وأوسط الوقت رمحة اهللا و آخر الوقت عفو اهللا 

ديث لينة قال اإلمام امحد ال اعرف شيئا يف أوقات الصالة أوهلا كذا و آخرها كذا يعين مغفرة و رضوان و هي أحا
  أال إن هذا ال مينع 

  العمل هبا يف الفضائل ال سيما مع تعدد طرقها 
  فان قيل فالعفو إمنا يكون عن املسيء و ال إساءة يف التأخري 

قد يكون عن اصل اإلجياب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحرمي  قلنا العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه و
كقوله صلى اهللا عليه و سلم عفوت لكم عن صدقة اخليل و الرقيق و قوله صلى اهللا عليه و سلم ما سكت اهللا عنه 

كن إن فهو مما عفا عنه فالعفو عن الصالة يف آخر الوقت مبعىن أنه رفع احلرج و العقوبة عمن صلى فيه و قد كان مي
يضيق الوقت و ألن الصالة جتب بأول الوقت وجوبا موسعا كقوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس ففي املبادرة إىل 

  فعلها إبراء لذمته عن الواجب كاملبادرة إىل فعل الواجبات 

ن اهللا تعاىل املطلقة من احلج و غريه و حتصل املبادرة املشروعة بأن يشتغل عقب دخول الوقت بالوضوء و الصالة أل
  امر بالوضوء عند القيام إىل الصالة و إن توضا قبل الوقت فهو مبادر أيضا هذا ما مل يشق على غريه كما سيأيت 

  الفصل الثاين

يف تفضيل الصلوات أما الظهر فان األفضل إن يصليها عقب الزوال ملا روى أبو برزة االسلمي رضي اهللا عنه إن 
سلم كان يصلي اهلجرية اليت تدعوهنا األوىل حني تدحض الشمس و يصلي العصر مث رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يرجع أحدنا إىل رحله يف أقصى املدينة و الشمس حية و نسيت ما قال يف املغرب و كان يستحب إن يؤخر العشاء 
حني يعرف الرجل اليت تدعوهنا العتمة و كان يكره النوم قبلها و احلديث بعدها و كان ينتفل من صالة الغداة 

جليسه و يقرا فيها بالستني إىل املائة متفق عليه و عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما رأيت أحدا أشد تعجيال للظهر 
  من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال من أيب بكر و ال من عمر رواه الترمذي و قال حديث حسن و عن 
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انس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي صالة الظهر يف أيام الشتاء و ما يدري أميا ذهب من النهار 
لشمس قال الترمذي اكثر أو ما بقي منه رواه امحد و كتب عمر إىل أيب موسى إن صل الظهر حني تزيغ أو تزول ا

  هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم و من بعدهم 
فإن قيل ففي حديث جربيل أنه صلى الظهر حني كان الفيء مثل الشراك و كال عمر يؤخرها حىت يصري الفيء 

  ذراعا و كتب إىل عماله بذلك 
 زالت الشمس فعلم إن ذلك الفيء هو يفء الزوال ال سيما و قلنا أما حديث جربيل ففي رواية جابر أنه صلى حني

  الفرض يتبني أول الوقت و أما حديث عمر فلعله امر بذلك يف شدة احلر ليقصد االبراد هبا أو 

يف أوقات و أمكنه يكون الفيء فيها قدر ذراع حني الزوال و ال يقال الفيء هو الظل بعد الزوال و ما قبل ذلك إمنا 
ال فيئا ألن الشمس إذا زالت فال بد إن يفيء الظل أدىن الفيء فيسمى الظل كله حينئذ فيئا و ال يصح يسمى ظال 

إن يراد الفيء الزائد على يفء الزوال ألن ذلك ال يتميز و ليس يف احلديث ما يدل عليه مث إن ذلك إمنا يصري قريبا 
  بال تردد من انتصاف الوقت و مثل ذلك ال يكون هو األفضل يف غري احلر 

  فصل

فأما يف شدة احلر فان األفضل االبراد هبا ملا روى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اشتد احلر 
فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم رواه اجلماعة و للبخاري عن ابن عمر و أيب سعيد اخلدري مثله و عن 

   عليه و سلم إذا كان احلر ابرد بالصالة و إذا انس قال كان رسول اهللا صلى اهللا

  كان الربد عجل رواه النسائي و البخاري مبعناه و سواء كان املصلي منفردا أو يف مجاعة 
و سواء كان يف مسجد اجلماعة الذي ينتابه الناس من البعد أو من القرب و سواء كان املصلون جمتمعني أو منفردين 

د و فعله و هو قول القاضي أخريا و اكثر أصحابنا لعموم احلديث فانه امر باالبراد أمرا هذا الذي دل عليه قول امح
عاما معموما مقصودا و علله بعلة عامة توجد حال الصالة و حال السعي إليها يف احلر فان فيح جهنم يصيب 

إمنا يصلي فيها جرياهنا فال املصلي كما يصيب الذاهب إىل الصالة مع علمه صلى اهللا عليه و سلم إن اكثر املساجد 
جيوز محل هذا الكالم على املساجد اليت ينتاهبا الناس من البعد خاصة ألن هذه صور قليلة بالنسبة إىل غريها فحمل 
العام عليها يكون محال هلا على األقل دون األكثر منه غري إن يكون يف الكالم ما يدل عليه و ذلك ال جيوز و ألنه 

كون العلة بأذى الناس باملشي يف احلر و هذه علة تنفس احلر سواء كان من فيح جهنم أو مل يكن على هذا التقدير ت
فلما قال فان شدة احلر من فيح جهنم و علل بعلة تعلم بالوحي علم أنه قصد معىن خيفى على اكثر الناس و هو 

  كراهة إيقاع الصالة حال تسعري 

هلا و كره الصالة وقت الغضب من اهللا كما كره الصالة يف مكان  النار كما كره إيقاعها وقت مقارنة الشيطان
الغصب ألن القلوب ال تقبل على العبادة وقت تلك الساعة كل اإلقبال و ال ينزل من الرمحة ما ينزل يف غري ذلك 



  الوقت 
ذن إن يؤذن للظهر و أيضا ما روى أبو ذر رضي اهللا عنه قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فأراد املؤ

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ابرد مث أراد إن يؤذن فقال له ابرد حىت رأينا يفء التلول فقال النيب صلى اهللا عليه 
و سلم إن شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة متفق عليه فهذا ابراد مع اجتماع املصلني و هو 

اإلبراد إمنا هو يف شدة احلر من فيح جهنم و تنفسها و هذا كما أنه يؤذي الناس يف  نص يف املسألة و ألن سبب
حال بروزهم إىل املسجد فكذلك يف حال صالهتم بل أوىل كما تقدم و كما أنه يؤذي من يصلي يف اجلماعة فإنه 

  يؤذي املصلي وحده 
منا يستحب االبراد ملن يصلي يف مساجد و قال القاضي يف اجملرد و أبو احلسن االمدي و طائفة من أصحابنا إ

اجلامعات سواء كان املسجد ينتابه البعيد منه أم ال ألن اخلروج إىل املسجد يف اجلملة مظنة املشقة يف وقت القائلة 
  فاستحب التأخري لتكثري اجلماعة خبالف املصلي وحده أو يف بيته أو يف القوم اجملتمعني 

  و األول هو الصحيح ملا تقدم 
إمنا يستحب االبراد يف البالد اليت هلا حر يف اجلملة سواء كان شديدا أو قليال كبالد احلجاز و العراق و الشام و و 

  اليمن و مصر 
فأما البالد الباردة اليت ال حر فيها و إمنا حرها يف منزلة الربيع يف غريها مثل البالد الشمالية و بالد خراسان فانه ال 

ذا ذكره القاضي و غريه من أصحابنا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اشتد احلر يستحب االبراد فيها هك
  فأبردوا بالصالة و قال فان شدة احلر من فيح جهنم 

و هناك ال يشتد احلر و ال يتنفس بالربد فيظهر هناك زمهريرها كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن النار 
بعضي بعضا فأذن هلا بنفسني نفس يف الشتاء و نفس يف الصيف فأشد ما جتدون من اشتكت إىل رهبا و قالت أكل 

احلر من حر جهنم و أشد ما جتدون من الربد من زمهرير جهنم متفق عليه و قد حكى بعض أصحابنا وجها أنه ال 
  فرق بني البالد احلارة و الباردة 

  و وجها بأن ذلك خمصوص بالبالد اليت يشتد فيها احلر 
لذي قدمناه أصوب فان احلر و الربد ال بد من وجودمها يف مجيع األرض املعمورة و لوال وجودمها ملا عاش و ا

  احليوان و ال نبت الشجر و ال بد أيضا إن يكون احلر يف القيظ أشد منه يف فصل الصيف و الربيع الذين 

بعض البالد حبيث ال تكره الشمس و ال  يسميان الربيع واخلريف يف كل ارض حبسبها لكن إذا كان يف شدة احلر يف
يؤذى اجلالس يف الصبح فليس هذا حبر شديد فال يستحب االبراد يف مثل هذه البالد البتة و إذا كان احلر يؤذي 

  فيها فقد اشتد احلر و إن مل يكن يف ارض احلجاز 
ألن املقصود من االبراد حيصل و ينبغي إن يقصد يف االبراد حبيث يكون بني الفراغ منها و بني آخر الوقت فصل 

بذلك و هلذا فان يف حديث أيب ذر حىت رأينا يفء التلول و قال عبد اهللا بن مسعود كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم يف الصيف ثالثة أقدام إىل مخسة أقدام رواه أبو داود و ألن اإلبراد الشديد خياف معه إن يفعل بعض 

  ت الصالة بعد خروج الوق
و أم اجلمعة فالسنة أن تصلى يف أول وقتها يف مجيع األزمنة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصليها يف أول 



الوقت شتاء و صيفا و مل يؤخرها هو و ال أحد من أصحابه بل رمبا كانوا يصلوهنا قبل الزوال و ذاك ألن الناس 
  ضرار هبم و قد روي إن جهنم جيتمعون هلا إذ السنة التبكري إليها ففي تأخريها إ

  تسجر كل يوم أال اجلمعة فالسبب الذي من اجله سن االبراد يكون مفقودا يوم اجلمعة 
  و هل يستحب تأخري الظهر يف غري شدة احلر على روايتني 

ة كثري من إحدامها ال يستحب التأخري أال يف احلر و األفضل التعجيل إذا تيقنا دخول الوقت قال أبو عبد اهللا يف رواي
أصحابه أنا اختار فيها كلها التعجيل أال الظهر يف الصيف و عشاء اآلخرة أبدا و هذا اختيار اخلرقي و هو الذي 

ذكره الشيخ و ذلك ألن الصالة يف أول الوقت افضل كما تقدم و إمنا خولف يف شدة احلر ملعىن خيتصه فيبقى فيما 
من تعجيل النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة الظهر مطلقا و  سوى ذلك على استحباب التعجيل و ألن ما تقدم

تعجيله إياها يف الشتاء من غري تفريق بني حايل الغيم و الصحو دليل على اهنم مل يفهموا من حاله رعاية ذلك مع إن 
  الشتاء مظنة الغيوم 

ر الظهر يف يوم الغيم و يعجل و الرواية الثانية يؤخرها يف الغيم أيضا و هذه أصرح عنه قال رضي اهللا عنه يؤخ
العصر و يؤخر املغرب و يعجل العشاء و قال أيضا يف يوم الغيم يؤخر الظهر حىت ال يشك أهنا قد حانت و يعجل 

  العصر و املغرب يؤخرها حىت يعلم انه سواد الليل و يعجل 

ل كانوا يؤخرون الظهر و يعجلون العشاء و هذا اختيار اكثر أصحابنا ملا روى سعيد يف سننه عن إبراهيم النخعي قا
  العصر و يؤخرون املغرب يف اليوم املغيم 

و هذا إخبار عن أهل الكوفة من أصحاب علي و عبد اهللا و من بني ظهرانيهم من الصحابة و من علم حاهلم علم 
تتكرر يف كل اهنم مل يكونوا يتحرون ذلك أال تلقيا له عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن الصالة 

وقت فأمر الوقت هبا ال بد إن يتقدم فيه سنة و اثر و ال جيوز إن يتحروا خمالفة ما ظهر من السنة و قال ابن املنذر 
روينا عن عمر أنه قال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر و أخروا الظهر وألن الغيم مظنة املطر و غريه من املوانع 

ر و أخر املغرب و عجل العشاء اكتفى هلما خبروج واحد للمشقة و هلذا للخروج فإذا آخر الظهر و عجل العص
  قال القاضي ال يستحب التأخري ملن يصلي يف بيته و قال غريه بل يستحب على ظاهر كالمه و علل بعض 

ما ال أصحابنا هذه املسألة بأن الغيم يف اجلملة مظنة اشتباه الوقت فأخرنا الظهر و املغرب لنتيقن دخول الوقت فاهن
يفعالن قبل وقتهما حبال و فعلهما بعد خروج الوقت جائز للعذر و هذا عذر يف اجلملة خبالف العصر و العشاء 

فاهنما يصليان قبل وقتهما يف حال العذر و هذا عذر يف اجلملة و ال يصليان بعد وقتهما حبال و أما الفجر فلما مل جيز 
إلشتباه األمران و لذلك استحببنا إن جنعل الثانية من صاليت اجلمع مع حبال تقدميها و ال تأخريها استوى يف حال ا

تأخري األوىل ليبقى مبنزلة اجلامع بني الصالتني و أيضا فلما كانت الظهر و املغرب حيذر فعلهما قبل الوقت بكل حال 
ذور أوىل باملراعاة و و ال حيذر التأخري يف مجيع األوقات و العصر و العشاء بعكس ذلك فيهما كان ما بعد عن احمل

كالم امحد يدل على هذا التعليل ألنه قال يف يوم الغيم يؤخر الظهر حىت ال يشك أهنا قد حانت و يعجل العصر و 
املغرب يؤخرها حىت يعلم أنه سواد الليل و يعجل العشاء و قد جاءت األحاديث باستحباب تعجيل العصر مع الغيم 

هللا تعاىل و هذا يدل على إن الذي حيذر من تفويت العصر يف الغيم ال خياف مثله خشية الفوات كما سيأيت إن شاء ا
  يف الظهر وعلى أن مثل هذه احلال خبالف الظهر 



و على هذا فال فرق بني املصلي وحده أو يف مجاعة جمتمعني أو مفترقني و على هذا املنصوص فانه يستحب تأخري 
  املغرب و تعجيل العشاء 

  ا تقدم من األثر و املعىن و على الرواية األول ال يستحب مع الغيم أيضا مل
و فرق مجاعة من أصحابنا فاستحبوا تأخري الظهر مع الغيم و مل يستحبوا تأخري املغرب إذا علم دخول وقتها أو 

غلب على الظن ألن السنة التبكري فيها و ألن وقت العشاء قريب منها فال يشق انتظارها و ألن اخلروج بعد 
  غروب قد يشق و ألن العشاء السنة التأخري فيها ال

و الصحيح املنصوص ملا تقدم و قد صح عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يؤخر املغرب و يعجل العشاء يف 
مواضع تذكر إن شاء اهللا يف باب اجلمع و ال تعريج مع السنة على رأي احد و العشاء و إن كانت السنة فيها 

  رت املغرب فانه ينبغي إن ال يؤخر العشاء بل يقارب بينهما كما يف حال اجلمع التأخري لكن إذا أخ
  فصل 

  و أما العصر فالسنة تعجيلها بكل حال يف املعروف من نصوصه يف 

عامة جواباته و هو مذهبه الذي ال خالف فيه بني أصحابه و قد روي عنه صاحل آخر وقت العصر ما مل تغري 
احب إىل آخر الوقت العصر عندي ما مل تصفر الشمس فجعل القاضي و ابنه هذه الشمس و قال يؤخر الصالة 

رواية ثانية بتصرحيه بان آخر الوقت احب إليه و االشبه و اهللا اعلم أنه إمنا قصد إن القول جبواز تأخري العصر احب 
مذهبه و له مثل هذا الكالم إىل من قول من ال جيوز تأخريها إىل االصفرار فان استحباب تأخري العصر بعيد جدا من 

  كثريا ما يقول هذا احب إىل و ليس غرضه الفعل و إمنا غرضه حكم الفعل 
و األصل يف ذلك ما تقدم من األمر الكلي و أيضا ما روى انس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي 

  مرتفعة أخرجوه  العصر و الشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إىل العوايل فيأتيها و الشمس
و يف رواية و بعض العوايل من املدينة على أربعة أميال أو حنوه رواه امحد و البخاري و عن انس قال صلى بنا 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العصر فأتاه 

ا معه رجل من بين سلمة فقال أنا نريد إن ننحر جوزوا لنا و أنا حنب إن حتضرها قال نعم فانطلق و انطلق - ٢٠٧
فوجدنا اجلزور مل تنحر فنحرت مث قطعت مث طبخ منها مث أكلنا قبل إن تغيب الشمس رواه مسلم و الدارقطين و 

زاد كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العصر فيسري الراكب ستة أميال قبل إن تغيب الشمس و عن 
عليه و سلم مث ننحر اجلزور فيقسم عشر قسم مث  رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول اهللا صلى اهللا

يطبخ فنأكل حلما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه و عن أيب مسعود األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أنه كان يصلي العصر و الشمس بيضاء مرتفعة يسري الرجل حني ينصرف منها إىل ذي احلليفة ستة أميال قبل 

لدارقطين و عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي العصر و الشمس غروب الشمس رواه ا
طالعة يف حجريت مل يظهر الفيء بعد متفق عليه و قال البخاري و قال أبو أسامة من قعر حجرهتا و لو كان يؤخرها 

  لكانت الشمس قد مالت حىت خرجت من احلجرة و ظهر فيها الفيء ألهنا ليست كبرية 

ألن اهللا سبحانه امر باحملافظة عليها خصوصا و كذلك امر رسوله بذلك و كمال احملافظة إن يصلي يف أول الوقت  و
و ال يعرض للفوات و دخول وقت الكراهة و كذلك وكد التبكري هبا مع الغيم كما قد نص عليه امحد فروى عن 



ل بكروا بالصالة يف اليوم الغيم فان من فاتته صالة بريدة قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة فقا
العصر حبط عمله رواه أمحد و ابن ماجة و روى أمحد والبخاري والنسائي من حديث أيب املليح بن أسامة قال كنا 

مع بريدة يف غزوة يف يوم ذي غيم فقال بكروا بصالة العصر فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك 
  عصر حبط عمله صالة ال

فإن قيل فقد قال تعاىل و سبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و إمنا يقال قبل الغروب ملا كان قريبا 
  منه و يف تأخريها توسعة لوقت النفل 

قلنا الصالة املفعولة يف أول الوقت هي قبل الطلوع و هي مرادة من اآلية بالسنة الصحيحة و باإلمجاع كصالة 
  املؤداة يف أول وقتها هي  الفجر

  قبل الطلوع و قرهبا من غروب الشمس ليس فيه فضيلة لوجهني 
  أحدمها إن تأخريها إىل حني االصفرار ال جيوز مع أنه اقرب إىل غروهبا 

الثاين إن األمر بالتسبيح قبل الغروب و كلما بعد عن الغروب كان أمت تقدميا على الغروب و اقرب إىل حتقيق 
  القبلية 

  و أما اتساع وقت النفل فيعارضه خشية التفويت و ما فيه من املخاطرة بالفرض 
مث ما حصل له بالصالة يف أول الوقت احب إليه من مجيع النوافل فإن حدود الفرائض املسنونة و تكميل أدائها أوىل 

  شتغال عنها بالسنن الرواتب بالرعاية من أصل النوافل و هلذا كان إدراك تكبرية اإلفتتاح مع اإلمام أوىل من اال
و يف تعجيلها اتساع وقت ذكر اهللا املشروع آخر النهار مث إنا ال نسلم إن توسيع وقت النافلة مقصود بل إذا كان 

  مقصود الشارع يف ترك النافلة بعد العصر كان مقصودا مع سعة وقت الترك و كان ذلك احب إىل اهللا تعاىل 

  فصل

التعجيل و هذا مما أمجعت عليه األمة و قد روى سلمة بن االكوع إن رسول اهللا صلى اهللا و أما املغرب فالسنة فيها 
  عليه و سلم كان يصلي املغرب إذا غربت 

 -الشمس و توارت باحلجاب رواه اجلماعة أال النسائي و عن رافع بن خديج قال كنا نصلي املغرب مع النيب ص 
عليه و قد تقدم القول يف كراهة املداومة على تأخريها و روي إن عمر  فينصرف أحدنا و أنه ليبصر مواقع نبله متفق

  بن عبد العزيز آخر املغرب ليلة حىت رأى جنمني فأعتق رقبتني 
فأما ليلة الغيم فقد تقدم إن نص الروايتني عنه و أصحهما عند اكثر أصحابنا استحباب تأخريها كما تقدم يف تأخري 

  الظهر 
لك فال يستحب مطلقا و استثىن أبو اخلطاب وطائفة معه تأخريها ليلة مجع للمحرم فان السنة فأما تأخريها يف غري ذ

إن يؤخر املغرب حىت يصليها مع العشاء باملزدلفة يف املناسك عند بعض أهل العلم حىت مل جيوزوا إن يصلي بغري 
أخريها إىل آخر الوقت فأما التأخري عن املزدلفة لكن هذا يف احلقيقة تأخري الصالة عن وقتها و حنن إمنانتكلم يف ت

  الوقت فهو اجلمع بني الصالتني و يف استحبابه حيث جيوز خالف و تفصيل يذكر 



يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل و ملن استثناها إن يقول املستحب إن يؤخر ليصلي مبزدلفة سواء مجع بينها و بني العشاء 
يد حىت واىف مجعا قبل مغيب الشفق فان السنة إن يؤخر املغرب ليصليها أو مل جيمع حىت لو فرضنا أنه سار سري الرب

فيها و لو كان قبل مغيب الشفق و ملن مل يستثنها إن يقول هذه الصورة نادرة و احلكم مبين على الغالب و باجلملة 
  فال خالف يف املعىن و كلهم قد ذكروها يف املناسك 

  فصل 
ن غري خالف يف املذهب أال إن يشق التأخري على املصلني أال ليلة الغيم إذا و أما العشاء فان األفضل تأخريها م

أخرت املغرب كما تقدم و ذلك ملا روى ابن عباس قال اعتم النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة بالعشاء حىت رقد 
و سلم و قال لوال إن الناس و استيقظوا و رقدوا و استيقظوا فقام عمر فقال الصالة فخرج نيب اهللا صلى اهللا عليه 

أشق على أميت ألمرهتم إن يصلوها هكذا متفق عليه و قال أبو برزة كان يستحب إن يؤخر العشاء اليت تدعوهنا 
  العتمة 

متفق عليه و يف لفظ كان يؤخر العشاء إىل ثلث الليل رواه امحد و مسلم و قال جابر بن مسرة كان رسول اهللا صلى 
ء اآلخرة رواه امحد و مسلم و النسائي و عن ابن عمر قال مكثنا ليلة ننتظر رسول اهللا اهللا عليه و سلم يؤخر العشا

صلى اهللا عليه و سلم لصالة العشاء اآلخرة فخرج إلينا حني ذهب ثلث الليل أو بعده فقال حني خرج أنكم 
عة مث امر املؤذن فأقام لتنتظرون صالة ما ينتظرها أهل دين غريكم و لوال إن تثقل على أميت لصليت هبم هذه السا

  الصالة و صلى رواه امحد و مسلم و أبو داود و النسائي 
و عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال إن اشق على أميت ألمرهتم إن يؤخروا العشاء إىل 

تأخريها فوائد علمنا ثلث الليل أو نصفه رواه امحد و ابن ماجة و الترمذي و قال حديث حسن صحيح و ألن يف 
  منها 

إن تصلى يف جوف الليل و يقرب من آخره و هو الوقت الذي ينزل اهللا فيه إىل مساء الدنيا فيقول من يدعوين 
  فاستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فاغفر له و قد روى عبد اهللا بن مسعود قال آخر رسول اهللا 

ج إىل املسجد فإذا الناس ينتظرون الصالة فقال أما أنه ليس من أهل هذه صلى اهللا عليه و سلم صالة العشاء مث خر
األديان أحد يذكر اهللا هذه الساعة غريكم فأنزلت هذه اآلية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة حىت بلغ و اهللا 

الصالة و معلوم أنه إذا عليم باملتقني رواه امحد و الترمذي و لذلك استحب تأخري الوتر إىل آخره قال سبحانه أقم 
اشتدت الظلمة و بعد عن النهار كان هذا املعىن ابلغ و إمنا مل يشرع و اهللا اعلم تأخريها إىل النصف الثاين ألنه 

مضاف إىل اليوم الذي يليه فالتأخري إليه تأخري ملا يقرب منه النهار و ألن فيه تغريرا هبا إذ كانت السنة إن يصلي 
ر النوم إىل الفجر والن اجلمع بني استحباب تأخريها إىل النصف الثاين و بني كراهة النوم قبلها قبل النوم لئال يستم

  متعذر فانه يقتضي سهر اكثر الليل و ذلك مفض إىل غلبة النعاس و تفويت مقصود الصالة 
عليه و سلم بقوله أنكم و منها أنه إذا انتظرها فان العبد يف صالة ما دامت الصالة حتبسه و إىل هذا أشار صلى اهللا 

لتنتظرون صالة ما ينتظرها أهل دين غريكم فان أهل الكتاب ليست هلم صالة يف جوف الليل و إمنا يصلون قبل 
طلوع الشمس و بعد زواهلا و بعد غروهبا و هذا املعىن ال حيتاج إليه يف غريها فانه يقدر إن يصليها يف أول الوقت و 

  جيلس ينتظر اليت 



  نتظار الصالة قبل وقتها ال سيما بعد صالة أخرى يستحب خبالف العشاء فانه ال صالة بعدها تنتظر بعدها فان ا
و منها أنه إذا آخرها ختم عمله بالصالة و نام عليها و مل يتحدث بعدها فختم عمله خبري و أمن من كراهة السمر 

  بعدها 
رب إىل نزول السكينة و اجتماع اهلم على و منها إن األصوات تكون قد هدأت و العيون قد رقدت و ذلك اق

  الصالة و اخلشوع فيها و بعدها عن الشواغل و ما يلهي املصلي 
  و منها إن يبعد العهد بأعمال النهار و حركاته و األفكار و الوساوس احلاصلة بسبب ذلك 
و جابر بن مسرة و ألن و يستحب تأخريها بكل حال يف إحدى الروايتني على ظاهر احلديث املتقدم عن أيب برزة 

قوله يف حديث ابن عباس و أيب هريرة لوال إن اشق على أميت ألمرهتم إن يؤخروا العشاء إىل ثلث الليل أو نصفه إمنا 
نفي به امر اإلجياب فان السنة إمنا حتصل باإلجياب دون االستحباب و هو يقتضي قوة استحباب التأخري إذ كان 

ود املانع و سواء شق عليهم التأخري أو مل يشق فان ذلك ال مينع االستحباب كما يف املقتضي للوجوب قائما لوال وج
  قوله عليه السالم لوال إن اشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة و قوله لوال إن اشق على 

  أميت ألمرهتم بالوضوء عند كل صالة 
أمومني غالبا فان آخرها تأخريا يشق عليهم غالبا كره ملا و الرواية الثانية إن املستحب التأخري الذي ال يشق على امل

روى زيد بن خالد اجلهين إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لوال إن اشق على أميت ألخرت صالة العشاء إىل 
ثلث الليل رواه امحد و الترمذي و قال حديث حسن صحيح و كذلك يف حديث ابن عمر لوال إن تثقل على أميت 

يت هبم هذه الساعة و قوله يف حديث أيب سعيد لوال سقم السقيم و ضعف الضعيف و حاجة ذي احلاجة لصل
ألخرت هذه الصالة إىل شطر الليل و قد تقدم و كذلك قوله يف حديث عائشة أنه لوقتها لوال إن اشق على أميت 

تأخري و شرعه و على هذا بنيت فان هذه األحاديث تدل على إن وجوه املشقة على املأمومني مينع استحباب ال
قاعدة الصالة فان اإلمام يكره إن يطول على املأمومني تطويال يفتنهم به و إن كان التطويل عبادة حمضة فالتأخري 

  الذي يفتنهم و تفوهتم الصالة مجاعة أو 

 يفت ما هو افضل توجب إن يصلوها مكثرهني متضجرين أوىل إن يكره و ما يف التأخري من الفضيلة إمنا يقصد لو مل
منه و إن افضل منه لكثرة اجلماعة و حتصيل اجلماعة للمصلني و نشاط القلوب للصالة و حتبيب اهللا إىل عباده و 

  ألن املشقة قسمان 
  أحدمها يف خاصة اإلنسان فله إن حيتمل هو املشقة لتحصل فضيلة التأخري و هذه املشقة هي املانعة من اإلجياب 

 املأمومني و ليس لإلمام إن حيمل الناس مشقة مل جتب عليهم و هذه هي املانعة من استحباب و الثاين يتعدى إىل
التأخري قال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما كان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر باهلاجرة و العصر و 

جتمعوا عجل و إذا رآهم قد ابطئوا آخر و الشمس نقية و املغرب إذا وجبت و العشاء أحيانا و أحيانا إذا رآهم ا
الصبح كان يصليها بغلس متفق عليه و روى سعيد بن حيىي بن سعيد األموي يف مغازيه عن عبد الرمحن بن غنم قال 

حدثنا معاذ بن جبل قال ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن قال اظهر كبري اإلسالم و صغريه و 
ا الصالة فإهنا رأس األمر بعد اإلقرار بالدين إذا كان الشتاء فصل صالة الفجر يف أول الفجر مث ليكن من أكثره

  اطل القراءة على قدر ما يطيق الناس و ال متلهم و تكره إليهم 



امر اهللا مث عجل الصالة األوىل قبل إن متيل الشمس و صل العصر و املغرب يف فصل الشتاء على ميقات واحد 
شمس بيضاء مرتفعة و املغرب حني تغيب الشمس و توارى باحلجاب و صل العشاء فأعتم هبا فان الليل العصر و ال

طويل فإذا كان الصيف فأسفر بالصبح فان الليل قصري و إن الناس ينامون فأمهلهم حىت يدركوها و صل الظهر بعد 
صل العتمة فال تعتم هبا و ال تصلها حىت  إن ينقضي الظل و حترك الرياح فان الناس يقيلون فأمهلهم حىت يدركوها و

  يغيب الشفق 
و يستحب التأخري إىل نصف الليل إذا قلنا ميتد الوقت إليه على إحدى الروايتني ألن يف حديث أيب سعيد ألخرت 

العشاء إىل نصف الليل و قيل إمنا يستحب إىل الثلث على الروايتني ألن ما بعد ذلك خمتلف يف كونه وقتا فلم 
  ب التأخري إليه و إن قلنا أنه وقت خروجا من اخلالف يستح

فصل و أما الفجر فإن التغليس هبا افضل قال اإلمام امحد التغليس يف الفجر مذهيب و كان يأمر و يصلي بأصحابه 
 بغلس إن مل يكن يف التغليس مشقة على املأمومني مث إن كان املأمومون يغلسون أو أمكن إن يعودوا التغليس من غري

مشقة أو كان الوقت ال يشق فيه التغليس عليهم و ال على غريهم أو ليس هناك مجاعة تنتظر كالقوم اجملتمعني و 
كالصالة يف املساجد املبنية على الطرقات اليت ليست هلا مجاعة راتبة و حنو ذلك فال خيتلف املذهب أنه هو األفضل 

ت يشهدن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الفجر ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت كن نساء املؤمنا
متلفعات مبروطهن مث ينقلنب إىل بيوهتن حني يقضني الصالة ال يعرفهن أحد من التغليس رواه اجلماعة و للبخاري 

  قال كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء املؤمنات ال يعرفن من الغلس و ال يعرف بعضهن 

ر كان يصلي الفجر بغلس و قول أيب برزة كان ينصرف منها حني يعرف الرجل جليسه و بعضا و قد تقدم قول جاب
يقرأ فيها بالستني إىل املائة و قال سهل بن سعد كنت أتسحر مع أهلي مث يكون يب سرعة إن أدرك صالة الفجر مع 

 صلى اهللا عليه و سلم مث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه البخاري و قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول اهللا
  قمنا إىل الصالة قلت كم قدر ما بينهما قال قدر مخسني آية رواه اجلماعة أال أبا داود 

و عن أيب مسعود األنصاري إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة الصبح مرة بغلس مث صلى مرة أخرى 
عد إىل إن يسفر رواه أبو داود و ألن التغليس هبا عمل فأسفر هبا مث كانت صالته بعد ذلك التغليس حىت مات مل ي

اخللفاء الراشدين و غريهم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم جاء ذلك عن أيب بكر و عمر و عثمان و علي 
  و ابن 

 مسعود و أيب موسى و ابن عمر و ابن الزبري رضي اهللا عنهم أمجعني و ما نقل عن بعضهم من األسفار فلعله كان
لعارض و ألن التغليس صالة يف أول الوقت فهو افضل كما تقدم و فيه من الفوائد ما ذكرناه يف تأخري العشاء و 

غري ذلك من قرهبا من صال ة الليل و بعدها عن حركات النهار و انتشار األصوات و افتتاح يومه بأداء الفرض إىل 
ىت تطلع الشمس و ألن ذلك ادعى إىل االستيقاظ و اتساع انتظار الصالة فانه خيلفه هنا جلوس املصلي يف مصاله ح

ذكر اهللا املشروع أول النهار و ألن اجلهر بقراءهتا يلحقها يف صلوات الليل فكلما كانت الظلمة أشد كان وقتها إىل 
  الليل اقرب و إن كانت من صلوات النهار كما نص عليه اإلمام امحد 

ؤكدة و هذا إمنا يتم بالتغليس و لعل الذين اسفروا هبا من الصحابة إمنا اسفروا و ألن إطالة القراءة فيها من السنن امل



باخلروج منها إلطالة القراءة فقد روى حرب و اخلالل و غريمها إن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه صلى صالة 
  الفجر فقرأ سورة البقرة فقالوا كادت الشمس تطلع فقال لو 

واية سورة آل عمران و كذلك روى السائب بن يزيد قال صليت خلف عمر الصبح طلعت مل جتدنا غافلني و يف ر
  فلما انصرفوا استشرفوا الشمس فقال لو طلعت مل جتدنا غافلني 

فان قيل فقد روى رافع بن خديج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اسفروا بالفجر فإنه اعظم لألجر رواه 
ن صحيح و قال عبد اهللا بن مسعود ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلمسة و قال الترمذي حديث حس

صلى صالة لغري ميقاهتا إال صالتني مجع بني املغرب و العشاء جبمع و صلى الفجر يومئذ قبل ميقاهتا رواه اجلماعة و 
د به قبل وقتها الذي كانت يف رواية ملسلم بغلس و هذا يقتضي إن عادته كانت األسفار يف غري هذا املوضع إذ املرا

  عادته إن يصليها فيه فانه مل يصلها يومئذ حىت برق الفجر كما يف حديث جابر و هي قبل ذلك ال جتوز إمجاعا 

  قلنا قال اإلمام امحد األسفار عندي إن يتيقن الفجر و مل ير األسفار التنوير يقال للمرأة أسفرت عن وجهها 
هذا ألنه يقال أسفر الفجر أضاء و أسفر وجهه حسنا أي اشرق و سفرت املرأة  و قال أيضا أسفار الفجر طلوعه و

كشفت عن وجهها و سافر الوجه ما يظهر و منه السفر و السفر و السفري فهذه املادة حيث تصرفت فإمنا معناها 
ر و يقال أبني من البيان و الظهور ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل البيان والظهور من اخليط األسود من الفج

فلق الصبح و من فرق الصبح و معىن احلديث على هذا تأخريها حىت يتيقن الفجر حبيث ال يكون فيه شك ألحد 
وإن جاز فعلها أول ما يبزغ به حبيث قد حيصل معه شك لبعض الناس ال سيما من يقول أنه جيوز فعلها إذا غلب 

ألن طلوع الفجر مظنة االشتباه ال سيما إذا اشتبه ضوءه بضوء على الظن دخول الوقت و إمنا ذكر هذا يف الفجر 
القمر يف ليايل القمر و كثريا ما قد يصلي الفجر مث تبني هلم إن الفجر مل يطلع و قد وقع ذلك لعدد من الصحابة و 

قال مث أمتوا غريهم خبالف زوال الشمس و غروهبا و هلذا و اهللا اعلم مد اهللا األكل بالليل إىل إن يتبني الفجر و 
  الصيام إىل الليل فجعل 

وقت الفجر منوطا بتبينه و ظهوره و هو األسفار الذي اقر النيب صلى اهللا عليه و سلم به على هذا التفسري و مل يقل 
مث أمتوا الصيام حىت يتبني لكم الليل الن دخول الليل ال شبهة فيه فإذا أخرت حىت يظهر ضوء الفجر و يتبني كان 

لشبهة و لعله هبذا أيضا إن يتسحر الناس حىت يتبني هلم الفجر و أن ال يكفوا عن الطعام إذا اشتبه عليهم ابعد عن ا
  احلال 

و قد جاء ذلك مأثورا عن الصحابة يف قضايا متعددة فكان املؤذن و املصلي إذا مل يتبني طلوع الفجر أعاد الناس 
  ذلك 

صلوات احتمل اهنم كانوا يصلوهنا ما بني الفجر األول و الثاين طلبا و قد قيل إن أولئك القوم ملا أمروا بتعجيل ال
لألجر يف تعجيلها و رغبة يف الثواب فقيل هلم صلوها بعد الفجر الثاين فانه اعظم لألجر و إن كانت ال جتوز قبل 

فرض اعظم و الوقت لكن ملا مل يصفوا الفجر و نوره فان اهللا يأجرهم على صالهتم لكن األجر الذي يسقط من ال
قل للمؤمنني يغضوا : كثريا ما يفعل الواجب على احملرم كقوله تعاىل إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة اآلية وقوله 

من أبصارهم إىل قوله أزكى هلم و اطهر و قوله فردوه إىل اهللا و الرسول ذلك خري و احسن تأويال و هذا كثري و 
   عليه و سلم كانت تأخري كذلك حديث ابن مسعود فان عادته صلى اهللا



الصالة عن طلوع الفجر قليال حبيث يتمكن الناس من الطهارة و السعي إىل املسجد و حنو ذلك و هذا القدر ال خيل 
  بالتقدمي املستحب عندنا فإذا كان يوم مزدلفة صالها حني برق الفجر 
فان إطالتها اعظم لألجر فانه يستحب من  و قد قيل اسفروا بالفجر أراد به إطالة القراءة فيها حىت يسفر الفجر

إطالة القراءة فيها ما ال يستحب يف سائر الصلوات فيكون األسفار بفعلها و اخلروج منها ال بنفس االبتداء فيها 
  كما كان اخللفاء الراشدون يفعلون 

يف حديث معاذ بن و حيتمل إن يكون ذلك خطابا ملن يتأخر من املأمومني عندهم كزمان الصيف كما جاء مفسرا 
  جبل 

  فصل

و التغليس افضل من األسفار مطلقا يف إحدى الروايتني عنه ملا تقدم و ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يغلس 
  هبا دائما مع أنه كان يراعي حال املأمومني يف العشاء فدل على افتراقهما 

  يكون  و الرواية الثانية التغليس افضل أال إن يشق على املأمومني و

األسفار ارفق هبم فانه يسفر حبيث جيتمعون فقط و هذا أبني عنه و اصح عند اكثر أصحابه ملا تقدم من وصية النيب 
صلى اهللا عليه و سلم معاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن إذا كان الشتاء فصل صالة الفجر يف أول الفجر مث اطل 

كره إليهم امر اهللا و إذا كان الصيف فأسفر بالصبح فان الليل قصري القراءة على قدر ما يطيق الناس و ال متلهم و ت
و إن الناس ينامون فأمهلهم حىت يدركوها و قال اإلمام امحد كان عمر إذا اجتمع الناس عجل و إذا مل جيتمعوا آخر 

البن عمر إين و قد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو ذلك فروى امحد يف املسند عن أيب الربيع قال قلت 
صليت معك مث التفت فال أرى وجه جليسي مث أحيانا تسفر قال كذلك رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يصلي و احب إن اصليها كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصليها و لعل قوله اسفروا بالفجر فانه اعظم 
م كانوا إذا اجتمعوا عجل و إذا ابطؤا آخر فعلم أنه كان يراعي لألجر عىن به هذا و ألنه قد صح عنه يف العشاء اهن

  حاهلم و أنه إمنا كان يغلس هبا ألن أصحابه كانوا يغسلون و ال يشق عليهم التغليس 

والن استحباب تأخري العشاء أكد من تأخري الفجر فانه مل ختتلف األحاديث فيه وال اختلف الناس فيه أال اختالفا 
ستحببنا تقدميها إذا شق على املأمومني فكذلك الفجر لكن مشقة التأخري يف العشاء اكثر من مشقة شاذا ومع ذلك ا

التغليس بالفجر أال إن هذا ال مينع رعاية املشقة عند حصوهلا والن التغليس بالفجر مع أسفار اجلريان يفوت 
  فضيلتني 

 تعاىل عنه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إحدامها كثرة اجلمع وهي املطلوبة ملا روي أيب بن كعب رضي اهللا
صالت الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل وما كثر فهو 

  احب إىل اهللا رواه امحد وأبو داود 
تصدق على هذا والثانية حتصيل اجلماعة للمصلي فان النيب صلى اهللا عليه و سلم مساها صدقة فقال أال رجل ي

فيصلي معه والن يف ذلك تفويتا للجماعة عليهم والنيب صلى اهللا عليه و سلم قد امر اإلمام بالتخفيف خشية التنفري 
  وان 



كان طول القنوت مستحبا يف نفسه ولذلك كان خيفف الصالة إذا مسع بكاء الصيب ملا يعلم من وجل أمه به وكان 
ع قدم وألنه يستحب انتظار الداخل يف الركوع كل ذلك رعاية حلال املأمومني يطيل الركعة األوىل حىت ال يسمع وق

والن التأخري إذا كان ملصلحة راجحة مثل الصالة بوضوء والصالة مجاعة أو إن يكون امتثاال ألمر أبيه أو سيده أو 
  شبه ذلك كان افضل من التقدمي وهي هنا كذلك ملا تقدم 

  لعشاء وسائر الصلوات فان قيل فما الفرق بني الفجر وا
قلنا الفجر والعشاء يكون النوم يف بعض أوقاهتما فيشق فعلهما يف وقت النوم وأما غريمها من الصلوات فان مجيع 

أوقاهتا سواء فكان التقدمي متعينا بل رمبا كان يف الصالة آخر الوقت أو وسطه مشقة عليهم حىت ال ينضبط فأما هنا 
لو كان مجاعة يف مكان قد هتيا بعضهم لصالة الظهر أو العصر أو املغرب وبعضهم مل فان األسفار وقت منضبط حىت 

  يتهيأ استحببنا التأخري حبيث يتهيأ اجلميع طردا للقاعدة 
وبني الفجر والعشاء فرق وهو العشاء املستحب فيها التأخري وإمنا تقدم إذا شق على املصلني تأخريها والغالب 

املستحب فيها التقدمي و إمنا يؤخر إذا شق على املأمومني تقدميها و ليس الغالب حصول املشقة بذلك والفجر 
  حصول املشقة بذلك و فرق بني االستحباب 

  الناشىء من نفس الوقت و االستحباب الناشىء من مصلحة املصلني و اهللا اعلم 
  فصل 

لك يف الذمة عند اكثر أصحابنا و جتب الصالة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينئذ و يستقر الوجوب بذ
هو املنصوص عنه و قال ابن بطة و ابن أيب موسى ال يستقر الوجوب حىت ميكنه األداء و هو قياس إحدى الروايتني 
يف الزكاة و احلج و الصوم و صورة ذلك إن تزول الشمس على امرأة طاهر فتحيض أو على عاقل فيجن وإن كان 

  ب القضاء قوال واحدا وكذلك إن كان قبل التمكن من القضاء على املشهور بعد التمكن من فعل الصالة وج
  و على القول اآلخر ال جيب ألن هذا مل يقدر على الصالة و ال يكلف اهللا نفسا أال وسعها 

و وجه األول إن دخول الوقت سبب للوجوب فوجب إن يتعلق به و يستقر كسائر األسباب و التمكن إمنا تعترب يف 
داء ال يف نفس الوجوب يف الذمة بدليل ما لو دخل الوقت على نائم و مل يستيقظ حىت خرج الوقت الوقت لزوم األ

  فانه جيب عليه القضاء و إن مل ميكنه األداء يف الوقت 
مث القضاء إمنا جيب إذا أمكن و إذا مل ميكن فال شيء عليه و قد روى حرب بإسناده عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

  ه أنه قال للنساء ال تنمن عن العتمة خمافة إن حتضن تعاىل عن
  فأما املسلم إذا ارتد بعد دخول الوقت فمن أصحابنا من يلحقه بالعاقل إذا جن و منهم من ال يلحقه به 

و حقيقة املذهب أنا إن قلنا ال جيب عليه القضاء ما تركه قبل الردة فال قضاء عليه حبال و إن أوجبنا عليه قضاء ما 
ه يف الردة و قبلها فليس من هؤالء و إن قلنا باملشهور أنه يقضي ما تركه قبل دون ما تركه فيها و كانت الردة ترك

بعد التمكن من الفعل لزمه القضاء الستقرار الوجوب يف الذمة و إن كانت قبل التمكن فكذلك أيضا على املشهور 
  ففي ظاهر املذهب جيب القضاء على املرتد بكل حال 

الصالة أيضا بادراك آخر جزء من الوقت فإذا أسلم الكافر أو طهرت احلائض أو النفساء يف آخر جزء من  و جتب
  وقت صالة ولو أنه بقدر تكبرية فعليهما فعلها أداء إن أمكن و أال فقضاء من غري خالف يف املذهب 



اجلميع يف الوقت و كذلك إن بلغ  ألهنما أدركا بعض الوقت على وجه يصح بناء ما بعده عليه فأشبه من أمكنه فعل
  الصيب و عقل اجملنون و قلنا ال صالة عليهما 

و إن كان اإلدراك يف وقت الثانية من اجملموعتني وجبت األوىل أيضا ملا ذكره اإلمام امحد و غريه عن عبد الرمحن بن 
صلت الظهر و العصر و إذا عوف و عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قاال إذا طهرت احلائض قبل مغيب الشمس 

  رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت املغرب و العشاء 
و روى حرب عن أيب هريرة قال إذا طهرت قبل إن يطلع الفجر صلت املغرب و العشاء و هذا ألن مواقيت 

النهار وزلفا  الصالة مخسة يف حال االختيار و ثالثة يف حال العذر و الضرورة بدليل قوله تعاىل وأقم الصالة طريف
من الليل وقوله سبحانه و أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل و قران الفجر و إن السنة مضت بذلك يف 

  حال 

العذر حىت جاز إن يصلي الظهر و العصر ما بني الزوال إىل غروب الشمس و يصلي املغرب و العشاء ما بني 
إذا آخر األوىل بنية اجلمع مث حدث له عذر أخرمها بسببه إىل  الغروب إىل طلوع الفجر و هو اجلمع بني الصالتني

  وقت الضرورة و هذا وقت الضرورة فلذلك كان مدركا لألوىل مبا أدرك به الثانية 
و إن كان اإلدراك يف وقت األوىل بأن حتيض املرأة يف وقت الظهر أو املغرب أو جين الرجل فهل جيب عليهما قضاء 

  ايتني العصر و العشاء على رو
  إحدامها جيب القضاء ألن وقتهما واحد 

و الثانية ال جيب و هي املنصورة عند أصحابنا ألن وقت األوىل إمنا يكون وقتا للثانية إذا فعل األوىل فتكون الثانية 
  تابعة هلا خبالف وقت الثانية فانه يكون وقتا لألوىل فعلها أو مل يفعلها 

  فصل

وقتها و هو من أهل فرضها لزمه القضاء على الفور ملا روى انس بن مالك رضي و من مل يصل املكتوبة حىت خرج 
  اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا أال ذلك متفق 

 يقول أقم الصالة عليه و يف رواية ملسلم إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فان اهللا
لذكري و يف لفظ من نسي صالة أو نام عنها فكفارهتا إن يصليها إذا ذكرها و عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

عليه و سلم حنوه رواه مسلم و غريه و عن أيب قتادة يف قصة نومهم عن الصالة إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها رواه اجلماعة أال البخاري فأوجب  ليس يف النوم تفريط فإذا نسي أحدكم

  صلى اهللا عليه و سلم القضاء على الفور مع التأخري لعذر فمن التأخري لغري عذر أوىل 
فان قيل ختصيص احلكم بالناسي دليل على إن العامد خبالفه و قد قال ابن مسعود رضي اهللا عنه إن للصالة وقتا 

  ج و هذا يدل على إن ال تفعل يف غري الوقت كوقت احل
قلنا إمنا خص النائم و الناسي إذ ال إمث عليهما يف التأخري إىل حني الذكر و االنتباه خبالف العامد فكان تأخريها عن 

  وقتها من الكبائر و معىن قول ابن مسعود أنه ال حيل له إن يؤخرها عن وقتها و ال يقبل منه إذا آخرها 



الصديق رضي اهللا عنه إن هللا حقا بالليل ال يقبله بالنهار و حقا بالنهار ال يقبله بالليل و ذلك إن اهللا تعاىل كما قال 
أوجب عليه إن يصلي و إن يفعل ذلك يف الوقت فاإلخالل بالوقت ال يوجب اإلخالل بأصل الفعل بل يأيت بالصالة 

يه أو يغفر له و مل يرد إن الصالة كاحلج من كل وجه فان احلج و يبقى التأخري يف ذمته أما إن يعذبه اهللا أو يتوب عل
ال يفعل يف غري وقته سواء أخر لعذر أو لغري عذر و الصالة خبالف ذلك و مثل هذا ما روي إن من افطر يوما من 
  رمضان مل يقض عنه صيام الدهر كله و إن صامه يعين من اجل تفويت عني ذلك اليوم مع إن القضاء واجب عليه 
و يدل على ذلك إن عمر و ابن مسعود و غريمها من السلف جعلوا ترك الصالة كفرا و تأخريها عن وقتها إمثا و 
معصية و فسروا بذلك قوله تعاىل عن صالهتم ساهون و قوله تعاىل أضاعوا الصالة فلو كان فعلها بعد الوقت ال 

مها و كان املؤخر كافرا كالتارك و قد اخرب يصح حبال كالوقوف بعرفة بعد وقته لكان وجود تلك الصالة كعد
  النيب صلى اهللا عليه و سلم عن األمراء 

الذين يؤخرون الصالة حىت خيرج وقتها و امر إن يصلي خلفهم و لو كانت الصالة فاسدة مل تصح الصالة خلفهم 
  كاملصلي بغري وضوء 

بقعة و انتظار مجاعة يكثر هبم مجع الصالة بل  و جيوز تأخري القضاء شيئا يسريا لغرض صاحل مثل اختيار بقعة على
يستحب له إذا نام عنها يف موضع إن ينتقل عنه إىل غريه للقضاء نص عليه و اختاره بعض أصحابنا إذا نام عنها يف 

منزل يف السفر و ذلك كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا فاتته صالة الفجر يف السفر و قال هذا منزل حضرنا 
  الشيطان  فيه

ألن الصالة يف مظان الشياطني كاحلمام و احلش ال جتوز فاليت عرض الشيطان فيها احسن أحواهلا أن يستحب ترك 
  الصالة فيها 

و ال جيب عليه القضاء اكثر من مرة واحدة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقض يوم اخلندق و يوم نام عن 
امحد على ذلك مبا رواه يف املسند بإسناد جيد عن عمران بن حصني قال مث  الفجر اكثر من مرة واحدة و قد احتج

  امر بالال فأذن مث صلى الركعتني قبل الفجر مث أقام فصلينا 

فقالوا يا رسول اهللا أال نعيدها يف وقتها من الغد فقال أينهاكم ربكم عن الربا و يقبله منكم و هذا ألن الواجب يف 
  ر بصالتني لكان ربا الذمة صالة واحدة فلو ام

فان قيل ففي حديث أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أما أنه ليس يف النوم تفريط إمنا التفريط على من مل 
يصل الصالة حىت جييء وقت األخرى فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها رواه 

  اجة فإذا نسي أحدكم صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها و لوقتها يف الغد امحد و مسلم و يف رواية ابن م
قلنا معناه و اهللا اعلم فليصلها حاضرة و أكد األمر باحملافظة لئال يتوهم إن الرخصة لغري املعذور و ليتحفظ من 

ها و هذا و اهللا اعلم تفويت مرة أخرى و قد رواه أبو داود و لفظه من أدرك معكم يف غد صالة فليقض معها مثل
  توهم من بعض الرواة مبا فهم من املعىن و قد علل البخاري هذه الرواية 

فصل فان كثرت عليه الفوائت وجب عليه إن يقضيها حبيث ال يشق عليه يف نفسه أو أهله أو ماله ألن النيب صلى 
بدنه ضعفا أو مرضا أو انقطاعا عن معيشة اهللا عليه و سلم قال إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم فان خاف يف 

  أو تضرر أهله أو ضياع ماله باملداومة على القضاء فرق القضاء حبسب طاقته 



و إذا شك يف قدر الفوائت فان مل يعلم كم وجب عليه بأن يقول مل اصل منذ بلغت أو إن صليت بعد بلوغي سنة و 
تيقن وجوبه إذ األصل براءة ذمته مما زاد على ذلك لكن هو ال يعلم مىت بلغ مث تركت وجب عليه إن يقضي ما ي

  األحسن إن حيتاط فيقضي ما يتيقن به براءة ذمته 
و إن علم قدر الواجب عليه و شك بقدر ما فاته منه مثل إن يقول بلغت منذ سنة و صليت بعضها و تركت الباقي 

  قن لوجوب الصالة عليه شاك يف براءة ذمته منها فانه جيب عليه إن يقضي حىت يعلم أنه قضى مجيع الفوائت ألنه متي
و كذلك من شك يف فعل الصالة يف الوقت أو بعد خروج الوقت و قد أطلق طائفة من أصحابنا فيمن مل يعلم ما 

  عليه يف أنه يقضي حىت يتيقن براءة ذمته الن امحد قال فيمن ضيع الصالة يعيد حىت ال يشك أنه قد 

رط يف صالة يوم الظهر و يوم العصر صلوات ال يعرف عينها قال يعيد حىت ال يكون صلى ما ضيع و قال فيمن ف
  يف قلبه شيء و كالم امحد إمنا هو فيمن يتيقن الوجوب كغالب اخللق ملا قدمناه 

  فصل 
ة جيوز إن يقضي الفوائت بسننها الرواتب و بدوهنا ألهنا متأكدة و هلذا يفعلها العبد و األجري ألهنا تابعة للصال

فأشبهت السورة يف األوليني و ما زاد على املرة من التسبيح و االستغفار مث إن كانت كثرية فاألوىل إن يقتصر على 
الفرائض ألن املبادرة إىل براءة الذمة أوىل و لذلك ملا قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم األربع يوم اخلندق قضاهن 

 ركعيت الفجر فان األوىل إن يقضيهما لتأكدمها و الوتر إن شاء قضاه و متواليات و مل ينقل أنه قضى بينهن شيئا أال
إن شاء مل يقضه و إن كانت الصالة أو صالتني فاألوىل إن يقضي كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم فاتته 

صالة الكسوف و الصبح فانه قضاها بسنتها و كذا ينبغي إن جيوز له االشتغال بالسنن املؤكدة كسننن احلاضرة و 
  االستسقاء و التراويح قبل الفوائت و إن كان األوىل املبادرة إىل الفرائض 

  فأما غري الرواتب من النوافل املطلقة فال جيوز إن يشتغل هبا عنه قضاء الفوائت 
  و هل تنعقد على روايتني مومئ إليهما 

ىن يف غريه و هلذا تكمل فريضة العبد يوم القيامة إحدامها تنعقد قال االمدي و هو ظاهر املذهب ألن النهي عنه ملع
  من تنفالته 

و الثانية ال يصح ألن النهي يقتضي الفساد و قد قال أبو بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه يف وصيته لعمر و اعلم 
 يقبل اهللا النافلة إن اهللا ال يقبل النافلة حىت تؤدى الفريضة و ذكره اإلمام امحد يف الرسالة فقال و قد جاء احلديث ال

حىت تؤدى الفريضة و كذلك كل نافلة تشغل عن فريضة كالنفل بعد الشروع فيه بعد إقامة الصالة و التنفل بعد 
  ضيق وقت احلاضرة 

فأما ما كان النهي عنه ملعىن يف الوقت كالنافلة عند الطلوع و الغروب فال تنعقد النية و قد روي ما يدل على 
  إن شاء اهللا تعاىل يف موضعه انعقادها كما يذكر 

  فصل

و جيب الترتيب بني الفوائت و بني احلاضرة و الفوائت ملا روى ابن مسعود رضي اهللا عنه إن املشركني شغلوا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أربع صلوات يوم اخلندق حىت ذهب من الليل ما شاء اهللا فأمر بالال فأذن مث 

م فصلى العصر مث أقام فصلى املغرب مث أقام فصلى العشاء رواه امحد و النسائي و الترمذي أقام فصلى الظهر مث أقا



و ألمحد و النسائي مثله من حديث أيب سعيد أال إن النسائي مل يذكر املغرب لكنه قد صح من حديث جابر و فعله 
و الفعل إذا خرج امتثاال كان صلى اهللا عليه و سلم للصلوات يقتضي الوجوب ألنه خرج بيانا و امتثاال لألمر 

حكمه حكم األمر و عن أيب مجعة بن سباع إن النيب صلى اهللا عليه و سلم عام األحزاب صلى املغرب فلما خرج 
  قال هل علم أحد منكم إين صليت العصر قالوا يا رسول اهللا ما صليتها فأمر 

باإلعادة إذا اخل بالترتيب و هذا احلديث فيه باملؤذن فأقام فصلى العصر مث صلى املغرب رواه امحد و هذا صريح 
ضعف أال أنه يقويه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم يومئذ مل يصل املغرب أال بعد هوي من الليل و بعيد إن يكون 
نسيها إىل ذلك الوقت فان وقت املغرب ضيق و ألنه قد قال صلى اهللا عليه و سلم الفرائض صلوا كما رأيتموين 

  كثريا من أصحابنا جيعل األصل يف مجيع أفعاله الوجوب و هو إحدى الروايتني  اصلي على إن
و ألن الفائتة جيب قضاؤها على الفور ملا تقدم و احلاضرة جيوز تأخريها إىل آخر الوقت فوجب االبتداء مبا جيب 

دركها قبل الثانية فإذا على الفور كسائر الواجبات و ألن الفائتة األوىل استقرت يف ذمته و خوطب بقضائها إذا أ
  آخرها عن وقت الذكر إمث بذلك 

  و أما الثانية فإمنا جيب عليه فعلها بعد األوىل إذ ال يكلف فعلهما معا 
  فان قيل هذا يقتضي وجوب االبتداء أما عدم الصحة فال يلزم كما لو آخر الواحدة عن حني ذكره 

  ما خرج يف انعقاد قلنا يتوجه إن خيرج يف انعقاد الثانية قبل األوىل 

النفل املطلق قبلها وأوىل إذ النهي عنها باملعىن يف غريها و إمنا املذهب أهنا ال تصح ألن هذا الترتيب مستحق يف 
الصالة فلم ينعقد مع اإلخالل به كترتيب السجود على الركوع و ألهنما صالتان مكتوبتان فوجب الترتيب بينهما 

انية قبل األوىل فقد فعلها قبل وقت وجوهبا فلم جتزه كما لو صلى احلاضرة قبل وقتها كاجملموعتني و ألنه إذا فعل الث
خبالف النافلة فإهنا ال ختتص بوقت و ألن الفرائض من جنس واحد خمتلف فوجب الترتيب بينها خبالف النفل و هلذا 

الصالة األخرى وتر الليل فإذا قدم  جيوز له إن يتنفل قبل اجملموعتني و ليس ببعض بدليل أن املغرب وتر النهار و إن
  بعضها على بعض خرجت الصلوات عن نظمها 

  و سواء قلت الفوائت أو كثرت ملا ذكر 
فان نسي الترتيب مثل إن يصلي الظهر مث يذكر أنه مل يصل الفجر أو أنه صالها بغري طهارة سقط الترتيب عنه يف 

  ظاهر املذهب 
فلم يسقط بالنسيان كترتيب السجود على الركوع و ترتيب ثانييت  و حكي عنه ال يسقط ألنه ترتيب مستحق

  اجلمع على أوهلما و ترتيب أعضاء الوضوء و حلديث أيب مجعة املتقدم 

و وجه األول إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فليصلها إذا ذكرها مع علمه أنه قد ال يذكرها أال بعد عدة 
خياطب بأدائها أال حني ذكرها و ذلك هو الوقت املأمور بفعلها فيه و املذكورة صلوات و مل يفصل و ألن املنسية ال 

خياطب هبا حيث الذكر فال جيوز إن يبطل ما وجب فعله و هذا خبالف ترتيب األركان و الوضوء فان األول شرط 
خر عنه و صالتا يف صحة الثاين و هو مرتبط به حبيث ال يصح أال بصحته و ال يفسد أال بفساده فال يصح إن يتأ

  اجلمع ال يكاد يعرض فيهما نسيان خبالف الفوائت 
و أما اجلاهل بوجوب الترتيب إذا بدأ باحلاضرة مث بالفائتة مث صلى بعد ذلك مث علم فيجزيه ما صلى بعد الفائتة ألنه 



يكون اجلهل  صلى معتقدا إن ال صالة عليه و أما ما صلى قبلها فيعيده ألنه صالة يف غري موضعه و يتوجه إن
  كالنسيان 

  فان ذكر الفائتة يف احلاضرة فاملشهور عنه إن الترتيب ال يسقط 
و عنه يسقط عن املأموم خاصة فيتم احلاضرة مث يقضي الفائتة فقط ألن اجلماعة واجبة للحاضرة و قد دخل وقتها 

  يء فال جيوز تفويتها خبالف اإلمام و املنفرد فانه ميكنهما القطع من غري تفويت ش

و قيل يسقط مطلقا ملا روي عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا نسي 
أحدكم صالة فذكرها و هو يف صالة مكتوبة فليبدأ باليت هو فيها فإذا فرغ منها صلى اليت نسي رواه الدارقطين 

بالشروع فيها صارت على الفور و تعني إمتامها فأشبه ما لو  فأمر بإمتام احلاضرة و مل يأمر بإعادهتا و ألن احلاضرة
  ضاق وقتها 

  و على املشهور يتمها املأموم مث يصلي الفائتة مث يعيده احلاضرة و قد حكي عنه املأموم يقطعها كاملنفرد 
رضي اهللا عنهما  و األول هو الذي نقله عنه اجلماعة ملا روى أبو يعلى املوصلي و أبو بكر و الدارقطين عن ابن عمر

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا نسي أحدكم صالة فذكرها و هو مع اإلمام فليصل مع اإلمام فإذا فرغ 
فليصل الصالة اليت نسي مث ليعد صالته اليت صلى مع اإلمام و املشهور أنه عن ابن عمر موقوفا و ألنه حني ذكر 

  يصلي فيه غريها كما لو ذكر قبل الشر لكن ، مل يصح أ الفائتة صار ذلك وقتها فوجب فعلها فيه و 

  بدخوله مع اإلمام صار ملتزما لصالة فسن تأخريها إىل انقضاء صالته كما لو آخرها لسنة راتبة و أوىل 
و أما اإلمام فانه يقطعها قال يف رواية حرب ينصرف هو و يستأنف القوم الصالة قال أبو بكر مل ينقلها غريه و بىن 

بكر ذلك على جواز االستخالف و جوز ائتمام املتنفل باملفترض و من أصحابنا من حكى يف امتام اإلمام إياها أبو 
روايتني و منهم من قال صارت نافلة و املأمومون خلفه مفترضون و ال جيوز اقتداء املفترض باملتنفل و من جوزه 

قال القاضي يتمها نفال مث يقضي الفائتة مث يصلي  صحح إمتام اإلمام إياها و ائتمامهم به فيها و على املنصوص
  احلاضرة و قال اآلمدي و اكثر األصحاب عليه إن يقطعها فان أمتها فوجهان 

  أحدمها تبطل ألن بقاء الفرض يف ذمته مينع صحة غريه كاملنفرد خبالف املأموم فإهنا صحت تبعا 
  و الثاين يتمها نفال 

  ه الطريقة اصح و أشبه بالنص مث بإئتمامهم به فيها وجهان و هذ

  و أما املنفرد فهل يقطعها أو يتمها على روايتني 
  إحدامها يتمها و هي اختيار أيب بكر قال اآلمدي و هي اصح ألن الشروع يؤكد اإلمتام كالسنن الرواتب 

  و الثانية يقطعها ألهنا نافلة فال يشتغل هبا عن الفرض كالنفل املبتدأ 
أمتها فهو جائز نص عليه و كذلك إن قلنا يتمها فقطعها جاز نص عليه ألنه تطوع و التطوع ال و إذا قلنا يقطعها ف

يلزم بالشروع و قد نص امحد على التخيري بني األمرين و مقتضى ما ذكره بعض أصحابنا أنه يلزمه اإلمتام حيث 
يعتقد أهنا عليه فبان أهنا ليست عليه  يؤمر به و لنا يف الصالة النافلة هل تلزم الشروع روايتان لكن هنا دخل فيها

  فإلزامه باإلمتام بعيد 
  فصل 



  فان ضاق الوقت عن فعل الفائتة و احلاضرة سقط الترتيب يف إحدى الروايتني 
  و يف األخرى ال يسقط اختارها اخلالل و صاحبه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ذكر وقت الفائتة فال جيوز إن يصلي فيه غريها و ألن الصالة يف فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها فجعل وقت ال
الوقت فرض و ليس بشرط و الترتيب فرض مشترط فكانت مراعاته أوىل و قد روي يف احلديث ال صالة ملن عليه 

صالة لكنه ال يعرف له اصل فعلى هذا يشتغل بقضاء الفوائت متواليات حسب الطاقة و اإلمكان و إن فاته عدة 
  الصلوات مث يصليهن إذا جاءت نوبتهن من 

و وجه األوىل و هي الصحيحة عند اكثر أصحابنا إن الوقت وقت احلاضرة فال جيوز إن تؤخر عنه كسائر املواضع 
و كما ال جيوز تأخري صوم رمضان لقضاء الزمان املاضي و ألن يف ذلك تفويت الصالتني و ألن الصالة احلاضرة يف 

معلوم قطعا والترتيب مما ساغ فيه اخلالف و ألن تأخري الفائتة لسنة راتبة نوع مصلحة جائز وقتها فرض متفق عليه 
و تأخري احلاضرة عن وقتها ملثل ذلك ال جيوز و قال القاضي املسألة رواية واحدة يبدأ باحلاضرة و ذكر عن امحد ما 

  طريقتان املشهورتان يدل على إن الرواية األوىل مرجوع عنها فيكون يف حكايتها مذهبا له ال
  فان خالف و بدا بالفائتة ففي صحتها وجهان ألنه فعلها على الوجه 

  املنهي عنه لكن مل خيالف ترتيبا مستحقا كما قلنا فيما إذا صلى قبلها نافلة 
و على هذا جيب عليه إن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت حىت يضيق وقت احلاضرة ألن االبتداء بالفوائت واجب 

  الصالة يف أول الوقت سنة هذا اشهر الروايتني و 
و عنه جيوز إن يصليها يف أول الوقت إذا مل يتسع الوقت لفعلها مع الفوائت اختارها أبو حفص العكربي و صاحب 

الكتاب ألنه ال ميكنه فعل مجيع الفوائت قبلها فسقط ترتيبهن عليها كماه لو ضاق الوقت عن فعل الفائتة و 
  احلاضرة 

ا خاف إن يضيق وقت احلاضرة عن فعلها يف وقت االختيار أو فعل بعضها حبيث لو صلى الفائتة فهو كما لو و إذ
ضاق عن فعل مجيعها فانه جيب عليه إن يفعلها كلها قبل دخول وقت الضرورة و كذلك لو بقي من وقتها ما ال 

  أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم يتسع أال لفعل بعض صالة فانه يبدأ باحلاضرة لقوله عليه السالم إذا 
فأما اجلمعة إذا خشي فوهتا مثل إن يذكر الفجر و هو فيها أو عند قيامه إليها و خيشى فوهتا إن اشتغل بالقضاء فانه 

  يصليها رواية واحدة 

 يسقط فانه مث إن قلنا إن الترتيب يسقط بضيق الوقت اجزأته كغريها و أوىل ألهنا ال تقضي مجعة حبال و إن قلنا ال
  يعيدها ظهرا بعد إعادة الفائتة و قد نص علي الروايتني 

فان كان الذي ذكر هو اإلمام فان ذكر و هو فيها فعنه يتمها فتجزئه و من خلفه مجعة الن تبطيل مجعتهم اعظم من 
يعيدون مجعة إن ضيق الوقت و نسيان الفائتة و عنه ال جتزئه و ال من خلفه كما لو ذكر يف غري اجلمعة فعلى هذا 

  اتسع الوقت و أال فظهرا و قياس ما ذكروه يف اجلماعة أنه يعترب اتساع الوقت 
و إن ذكر قبل إحرامه فاألوىل إن يستخلف و يشتغل يف القضاء مث إن أدرك معهم ما تدرك به اجلمعة و أال صلى 

  ظهرا فان مل يفعل و صلى هبم فعلى الروايتني 
  ف و أمكنه بعد القضاء إن يدرك معهم ما تدرك به اجلمعة لزمه ذلك و قيل إذا جاز له االستخال



فان ذكر الفائتة يف احلاضرة و ضاق الوقت عن إمتام احلاضرة و إعادة الفائتة و احلاضرة سقط الترتيب أيضا كما لو 
  ضاق عن فعل احلاضرة و الفائتة 

إمتام احلاضرة نفل فيجب تركه عند ضيق الوقت  و قيل إمنا يسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة و إعادة احلاضرة ألن
  عنه 

  فأما إن أقيمت اجلماعة و خشي فوهتا بان ال يطمع يف إدراكها و ال 

إدراك مجاعة أخرى إن اشتغل بالقضاء مل يسقط الترتيب لكن يتابع اإلمام يف صالته مث يقضي مث يعيد كما لو ذكر 
  يف أثنائها 

 حفص ألن اجلماعة واجبة فأشبهت اجلمعة و إن مل خيش فوهتا بان ميكنه القضاء و عنه يسقط أيضا و هي اختيار أيب
  مث يصلي معهم أو مع غريهم مل يسقط الترتيب قوال واحدا 

  فصل

و من نسي صالة من يوم و ليلة ال يعلم عينها لزمه إن يصلي مخسا ينوي بكل واحدة أهنا هي الفائتة قال ابن أيب 
  ا و ظهرا و عصرا و مغربا و عشاء نص عليه موسى يصلي مخس صلوات فجر

و عنه ما يدل على أنه جيزيه إن يصلي فجرا و مغربا و أربع ركعات ينوي هبا ما فاته بناء على إن نية التعيني ال جتب 
  للمكتوبة 

و األول هو املذهب ألنه قد ثبت يف ذمته صالة و تعيني النية للمكتوبة هل هي فجر أو عصر أو ظهر واجب و 
  التشهد األخري و التسليم فرض فال يتحقق براءة ذمته أال خبمس صلوات على ما قلنا 

فان فاتته من يوم واحد ظهر و صالة أخرى ال يعلم هل هي الفجر أو املغرب وجب عليه الصلوات الثالث و يبدأ 
  لى الفجر أم ال بالفجر ألنه إن بدا بالظهر مل يتحقق براءة ذمته مما قبلها كمن شك يف وقت الظهر هل ص

فان نسي ظهرا من يوم و عصرا من يوم آخر مل جيب عليه أال ظهر و عصر و إن كان قد يفضي إىل اإلخالل 
  بالترتيب يف الباطن ألن الترتيب يسقط بالنسيان كما لو نسي نفس الفائتة 

رعاية الترتيب يف إحدى  و يتحرى مبا يبدأ مبا يغلب على ظنه أهنا السابقة فان استويا خري ألن ذلك اقرب إىل
  الروايتني 

و يف األخرى يبدأ بالظهر كصاليت اليوم الواحد إذ أكثر ما فيه سقوط الترتيب بالنسيان و خترج إن يلزمه قضاء 
ثالث صلوات ظهرا مث عصرا مث ظهرا أو عصرا مث ظهرا مث عصرا بناء على إن الترتيب ال يسقط بالنسيان و ال 

  أال بذلك قال بعض أصحابنا و هذا أقيس كما لو نسي صالة من يوم ال يعلم عينها يتيقن الترتيب املستحق 
  و الصواب ما تقدم و قد ذكر الفرق 

  فصل 
و من شك يف دخول الوقت فال يصلي حىت يتيقن دخوله برؤية الشمس و حنوها من معرفة الساعات و حساهبا فان 

أعمى يف برية عمل باالجتهاد بان يستدل على ذلك بأعمال من تعذر اليقني لتغيم السماء أو لكونه يف مطمورة أو 
  قراءة أو صناعة أو حنو ذلك فان اجتهد و هو قادر 



على اليقني مل تصح صالته كمن صلى باالجتهاد عند حضور الكعبة أو عمل بالقياس مع وجود النص سواء أخطأ 
أطلق أبو اخلطاب و غريه أنه يصلي إذا تيقن أو أو أصاب هكذا حرره القاضي و ابن عقيل و غريمها من أصحابنا و 

غلب على ظنه دخوله و على كل حال فيستحب له إن يؤخر الصالة حىت يتيقن دخول الوقت ما مل خيف خروجه و 
جيوز العمل فيه بغالب الظن إذا مل ميكن العلم هذا قول أصحابنا و قد كان أبو عبد اهللا رمحه اهللا أحيانا يصلي الفجر 

م مث يتبني له إن الفجر مل يطلع فيعيد كما جاء مثل ذلك عن الصحابة رضي اهللا عنهم و قد روى عنه حنبل يف الغي
ال يصلي حىت ال يشك يف الزوال يف السفر و احلضر و قال يف رواية ابن منصور إذا شك يف الزوال و هو يف السفر 

  ما تقدم و أن محل على ظاهره فله وجه فال حىت ال يشك و ال يستيقن و هذا فيما إذا مل ميكن اليقني ك
فان اخربه ثقة عن علم بالوقت قلده كسائر األمور الدينية و كذلك املؤذن الثقة إذا أذن يف الصحو لغري الفجر أو 

  أذن الفجر و كان من عادته إن 

  ال يؤذن حىت يطلع الفجر و هذا قول اكثر أصحابنا 
ؤذن و ال غريه حىت يغلب على ظنه دخول الوقت مبرور الزمان و حنوه و قال القاضي يف موضع ال يرجع إىل قول امل

  أال األعمى خاصة فانه يرجع إىل خرب غريه 
و األول اصح ملا تقدم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال املؤذن مؤمتن و غري ذلك من األحاديث و ألن قبول 

كما كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل قول العدل الذي ال يتهم جيوز مع إمكان حذف الواسطة 
  بعضهم الرواية من بعض يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع إمكان مراجعته 

و إن اخربه ثقة عن اجتهاد و مل يقلده و اجتهد كالقبلة فان اخربه عن علم كالدقائق و الساعات أو أذن مؤذن بناء 
  بذلك فهو كاإلخبار عن علم  على ذلك أو على إخبار عارف

و إذا مسع األعمى من يؤذن أو خيرب بالوقت قلده و مل يلزمه إن يسال هل اخرب بذلك عن علم أو اجتهاد ألن 
  الظاهر أنه خرب عن علم 

  و من ال ميكنه االجتهاد كاملطمور و املستيقظ يف يوم غيم ال يدري أي وقت استيقظ يقلد غريه من اجملتهدين 
هد مث تبني أنه صلى يف الوقت أو بعده أجزأه و ال يضره و إن كان نواها قضاء فتبينت يف الوقت أو نواها و إن اجت

  أداء فتبينت بعد الوقت ألن الصالة املنوية هي الواجبة فوصف القضاء و األداء و إمنا يقصد به تعيني فرض الوقت 
و أيب موسى اهنما صليا يوم غيم صالة الفجر مث تبني أنه و إن تيقن أنه صلى قبل الوقت مل جيزه ملا صح عن ابن عمر 

  قبل الوقت فأعادا 
و سواء تبني ذلك يف الوقت أو بعد الوقت ألنه فعل العبادة قبل وجوهبا فوقعت نفال و مل يوجد بعد الوجوب ما 

  شاء يربىء ذمته فبقي يف عهده الوجوب و هذا يف الفجر و الظهر و املغرب ظاهر فأما العصر و الع
و إذا ذكر يف أثناء الصالة إن الوقت مل يدخل مل تبطل صالته ألن دخول الوقت ال مينع التنفل بالصالة وهي قد 

انعقدت نفال ألن وصف الفرض إذا الغي بقي مطلق الصالة و مطلق الصالة ينصرف إىل النفل و كذلك لو تصدق 
  وعا أو صام يعتقده واجبا فتبني أنه مل يكن عليه فانه يقع تط

و قال أبو احلسن االمدي إذا ذكر يف أثناء الصالة إن الوقت مل يدخل فهل تبطل الصالة أو تكون نفال على روايتني 
خمرجتني على من ذكر فائتة يف حاضرة و هو منفرد و كذلك لو أراد إن ينقل الفرض إىل النفل لغرض صحيح و 



صالة فلهذا منع استدامتها على هذه الرواية و نقل الفرض إىل هذا ضعيف ألن ذكر الفائتة كان مينع االبتداء هبذه ال
النفل إمنا منعه من منعه حلرمة الفرض و عدم جواز فسخ نيته و هذا مقصود هنا ألن االبتداء بالنافلة يف أول وقت 

  املكتوبة جائز و هذه الصالة مل تنعقد فرضا قط 

  مسألة الشرط الثالث ستر العورة مبا ال يصف البشرة 
أما ستر العورة عن أعني الناظرين مبا ال يصف البشرة فواجب يف اجلملة يف الصالة و خارج الصالة و قد تقدم 

  بعض هذا يف باب الغسل 
لقوله تعاىل قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم و حيفظوا فروجهم و حفظ الفرج يعم حفظة من مس من ال حيل له 

بل قد قال بعض التابعني أنه عىن به هنا النظر ألنه قرنه بغض البصر و ألنه مسه جبماع و غري مجاع و من النظر إليه 
ذكر معه استتار النساء عن رؤية الرجال و لقوله سبحانه يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم و ريشا 

كم الشيطان كما اخرج و لباس التقوى ذلك خري ذلك من آيات اهللا لعلهم يذكرون إىل قوله يا بين آدم ال يفتنن
أبويكم من اجلنة ينزع عنهما لباسهما لرييهما سوآهتما و قوله و إذا فعلوا فاحشة يريد كشف السوءة و حنوه قالوا 
وجدنا عليها آباءنا و اهللا امرنا هبا قل إن اهللا ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهللا ما ال تعلمون و هذه اآليات كلها 

ة و ذم من يتدين بغري ذلك يف حال من األحوال و قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملعاوية تتضمن فرض ستر العور
بن حيدة القشريي جد هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي احفظ عورتك أال من زوجتك أو ما ملكت 

  ميينك 

ر من كشف فخذه إن يغطيه و قال القوم يكون بعضهم يف بعض قال إن استطعت إن ال يرنيها أحد فال يرنيها و ام
قال الفخذ عورة فعلم إن العورة جيب سترها و فرض على داخل احلمام إن ال يدخل أال مبئزر و هذا كثري تقدم 

  بعضه 
و جيب سترها يف اخللوة و غريها أال من حاجة و قال القاضي يكره التعري يف اخللوة و ال حيرم و من أصحابنا من 

ول أبني يف كالم امحد و أشبه بظاهر السنة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملعاوية ابن حيكيها على روايتني و األ
حيدة فاهللا أحق إن يستحيا منه ملا قال له فان كان أحدنا خاليا و هنى إن حيتبئ الرجل يف ثوب واحد يفضي بفرجه 

  إىل السماء و يف 

مر إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم و التعري فان لفظ ليس على فرجه منه شيء رواه اجلماعة و عن ابن ع
معكم من ال يفارقكم أال عند الغائط و حني يفضي الرجل إىل أهله فاستحيوهم و أكرموهم رواه الترمذي و عن 
عتبة بن عبد الرمحن السلمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر و ال يتجردا 

جترد العريين رواه ابن ماجة و ألن اهللا أحق إن يستحيا منه من الناس و كذلك مالئكته و غريهم من خليقته فتجب 
السترة يف اخللوة كما جتب عن أعني الناس و هلذا وجبت يف الصالة خلوة و ليس االستتار ألجل االستخفاء من اهللا 

ذلك ظن الذين كفروا و الذين اخرب اهللا عنهم بقوله أال اهنم  تعاىل إذ هو سبحانه بصري ال ختفى عليه خافية و إمنا
يثنون صدورهم ليستخفوا منه أال حني يستغشون ثياهبم يعلم ما يسرون و ما يعلنون و لكن يعين االستحياء منه 

  مبلغ اجلهد كما اخرب اهللا 



  ة تعاىل عن آدم و حواء حني بدت سوآهتما أهنما طفقا خيصفان عليهما من ورق اجلن
و كما كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يقول أيها الناس استحيوا من اهللا فإين ألدخل اخلالء فاحين ظهري حياء 

  من ريب و كذلك قال أبو موسى يف االغتسال 

  فصل

  و أما التزين للصالة فأمر زائد على ستر العورة 
  و األصل فيه الكتاب و السنة و اإلمجاع 

نه و تعاىل خذوا زينتكم عند كل مسجد أنزله اهللا سبحانه ملا كان املشركون يطوفون بالبيت أما الكتاب فقوله سبحا
عراة أال احلمس و يقولون ثياب عصينا اهللا فيها ال نطوف فيها أال احلمس لفضلهم يف أنفسهم و هم قريش و من 

ف عريانا فان طاف يف ثوبه دان دينها و كان من حصل له ثوب امحسي طاف فيه و من مل حيصل له ثوب امحسي طا
حرم عليه فحرم اهللا ذلك و امر بأخذ الزينة و هي اللباس و لو كان عباءة و امر النيب صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر 

  إن ينادي بالناس عام حج أال ال يطوفن بالبيت 

ف امر مقصوده عريان متفق عليه و كل حمل للسجود فهو مسجد و هذا يدل على إن السترة للصالة و الطوا
التزين لعبادة اهللا و لذلك جاء باسم الزينة ال باسم السترة ليبني إن مقصوده إن يتزين العبد ال إن يقتصر على جمرد 

  االستتار 
  و أما السنة فقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يقبل اهللا الصالة حائض أال خبمار 

مث صل و إذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك مث صل من غري  و قوله إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك
  رداء و غري ذلك من األحاديث و سنذكر إن شاء اهللا تعاىل بعضها 

و أما اإلمجاع فقال أبو بكر ابن املنذر امجع أهل العلم على أن على املرأة احلرة البالغة إن ختمر رأسها إذا صلت و 
ن عليها إعادة الصالة و كذلك حكى غريه اإلمجاع على اشتراط على أهنا إذا صلت و مجيع رأسها مكشوف إ

  السترة يف اجلملة 

و إذا كان مقصود السترة يف الصالة إن يتزين العبد لربه يف الصالة ألنه يناجيه فانه جيب عليه السترة عن نفسه و 
يف قيامه أو ركوعه مل  عن غريه فلو صلى يف قميص واسع اجليب و مل يزره و ال شد وسطه حبيث يرى عورته منه

تصح صالته و إن كان جيوز إن يرى عورة نفسه و ميسها ملا روى سلمة بن االكوع قال قلت يا رسول اهللا إين 
أكون يف الصيد و اصلي و ليس علي اال قميص واحد قال فزره و إن مل جتد أال شوكة رواه امحد و أبو داود و 

ى اهللا عليه و سلم إن يصلي الرجل حىت حيتزم رواه امحد و أبو داود و النسائي و عن أيب هريرة قال هنى النيب صل
لذلك وجب إن تستر املرأة رأسها و إن كان جيوز إن تقعد خالية مكشوفة الرأس و لذلك وجب ستر املنكبني كما 

بنفسه أو  سيأيت إن شاء اهللا تعاىل فليس كل ما جاز كشفه خارج الصالة جاز يف الصالة إذ هي أشد و سواء سترها
بغريه مثل إن يكون ذو اجليب الواسع عريض اللحية أو غليظ الرقبة ال يرى عورته من جيبه لذلك أو يضع يده 

  على خرق يف السترة يستره بيده ألن املقصود السترة و قد حصل 



الولد و املعتق مسالة و عورة الرجل و األمة ما بني السرة و الركبة و احلرة كلها عورة أال وجهها و كفيها و أم 
  بعضها كاألمة 

  يف هذا الكالم فصول 
أحدها إن عورة الرجل ما بني السرة و الركبة و هذا اشهر الروايتني و األخرى أهنا القبل و الدبر ألن ذلك هو 

  مفهوم من قوله تعاىل لباسا يواري سوآتكم 
إن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب و يف قوله حيفظوا فروجهم و ملا روى انس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه 

حسر اإلزار عن فخذه قال حىت إين ألنظر إىل بياض فخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه امحد و البخاري و 
كذلك روي عنه من حديث عائشة و حفصة رضي اهللا عنهما إن أبا بكر و عمر رضي اهللا عنهما دخال عليه و هو 

لما دخل عثمان غطاها و قال أال استحي من رجل و اهللا إن املالئكة لتستحي منه كاشف عن فخذه فلم يغطها ف
  رواه امحد 

  و وجه األول ما روى جرهد االسلمي قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و علي 

بردة و قد انكشف فخذي فقال غط فخذك فان الفخذ عورة رواه امحد و أبو داود و الترمذي و قال حديث 
عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تربز فخذك و ال تنظر إىل فخذ حي  حسن و

وال ميت رواه أبو داود و ابن ماجة و عن ابن عباس قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رجل و فخذه 
ي قوله الفخذ عورة و قال حديث خارجة فقال غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته رواه امحد و روى الترمذ

حسن غريب و روي ذلك من وجوه أخرى يشد بعضها بعضا و ألن ستر العورة إمنا وجب ملا يف كشفها من 
الفحش و القبح و هذا يشترك فيه الفخذ و غريه و ألن ما حول السوءتني من حرميهما و ستره متام سترمها و 

  ى حكمهما اجملاورة هلا تأثري يف مثل ذلك فوجب إن يعط
و ما نقل من كشف فخذه فهو و اهللا اعلم أما إن يكون منسوخا ألن أحاديثنا ناقلة حاظرة أو يكون حصل بغري 
  قصد أو يكون املكشوف أوائل الفخذ من جهة الركبة و فوق ذلك بقليل فان الركبة و السرة ليستا من العورة 

  يه يف مواضع و كذلك ما دون السرة بقليل و فوق الركبة بقليل نص عل
و حكي عنه اهنما من العورة ألهنما متام احلد و ال حيصل متام السترة أال هبما فوجب سترمها كما وجب غسل جزء 

  من الرأس و إمساك جزء من الليل 
و األول اصح ألن العمدة يف ذلك على أحاديث الفخذ و هي ال تتناول الركبة و السرة و قد روى الدارقطين عن 

 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اسفل السرة و فوق الركبتني من العورة و عن عمرو أيوب رضي اهللا
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما بني السرة و الركبة عورة و هذا صريح بأهنما 

رة قليال و صعد عن الركبة قليال جاز نص عليه ليستا من العورة و قوله مها متام احلد غري مسلم بل إذا نزل عن الس
ألن عادة الصحابة و العرب يف زمانه صلى اهللا عليه و سلم كانت االكتفاء باملآزر و العادة احنطاطها عن السرة و 

  قد ذكر اإلمام امحد عن ابن عمر أنه كان يشد إزاره 

  حتت السرة 
  و سواء يف ذلك احلر و العبد لعموم األدلة 



  اينفصل الث

يف عورة املرأة احلرة البالغة و مجيعها عورة جيب عليها ستر بدهنا يف الصالة أال الوجه و يف الكفني روايتان و ذلك ملا 
روت عائشة رضي اهللا عنها إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقبل اهللا صالة حائض أال خبمار رواه امحد و أبو 

ديث حسن و عن أم سلمة رضي اهللا عنهما أهنا قالت إذا تنكشف أقدامهن داود و ابن ماجة و الترمذي و قال ح
  قال فريخينه ذراعا ال يزدن عليه رواه امحد و النسائي و الترمذي و قال حديث حسن صحيح 

و عن ابن عمر إن نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شربا فقلن إن شربا ال يستر من 
  ال اجعلنه ذراعا فكانت إحداهن إذا أرادت إن تتخذ ذراعا أرخت ذراعا فجعلته ذيال رواه امحد و عن أم عورة فق

سلمة أهنا سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم اتصلي املرأة يف درع و مخار و ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع 
أنه موقوف على أم سلمة أال أنه يف حكم املرفوع  سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود و الدارقطين و املشهور

ألهنا زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم و ال جيوز إن خيفى عليها مثل هذا من امر النيب صلى اهللا عليه و سلم و هي 
  مبتالة هبذا األمر و ال جيوز إن تفيت خبالف ما تعلم منه صلى اهللا عليه و سلم 

  و رأسها عورة جيب سترها يف الصالة فسائر بدهنا أوىل  و تبث هبذه األحاديث إن قدميها
  و أما الوجه فال تستره يف الصالة إمجاعا 
  و أما الكفان إىل الرسغني ففيهما روايتان 

إحدامها اهنما ليستا من العورة اليت جيب سترها يف الصالة كما اختاره الشيخ رمحه اهللا و طائفة من أصحابنا لقوله 
  ن سبحانه و ال يبدي

زينتهن أال ما ظهر منها قال ابن عباس هو الوجه و الكفان و هو كما قال ألن الوجه و الكفني يظهران منها يف 
عموم األحوال و ال ميكنها سترمها مع العمل املعتاد و ألنه قال و ليضربن خبمرهن على جيوهبن فأمرهن بإرخاء 

  الوجه و اليدين واجبا ألمر كما أمر بستر األعناق اخلمر على اجليوب لستر أعناقهن و صدورهن فلو كان ستر 
و عن أمساء رضي اهللا تعاىل عنها إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا بلغت املرأة احمليض مل يصلح إن يرى منها أال 

و ألنه  هذا و هذا و أشار إىل وجهه و كفيه رواه أبو داود و ذكره اإلمام امحد و قال فال تكشف أال وجهها و يدها
أذن للنساء يف إطالة الذيول و يف حديث أمر سلمة أهنا تصلي يف درع سابغ و مل تذكر طول الكم بأمر و ال اشتراط 

فدل على أنه غري مشترط و إن الصالة جتوز معه و إن مل يكن سابغا و ألن الكف ال جيوز إن تغطيه يف اإلحرام 
و عكسه القدمان و ألهنا حتتاج إىل كشفه غالبا فأشبه الوجه و  بلباس مصنوع على قدر فلم يكن من العورة كالوجه

ألن مباشرة املصلي باليدين مسنون كالوجه ألن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضا و رفعا فإذا مل يكن 
  سترمها مكروها فال اقل من إن ال يكون واجبا 

  ليسا بعورة مطلقا بل جيوز النظر إليهما لغري شهوة  و من نصر هذه الرواية فله إن يبين ذلك على إن الوجه و الكفني
و له إن يقول و إن كان يف باب النظر فال يلزم إن يسترا يف الصالة كالوجه و كاألمة احلسناء و حنو ذلك مما جيب 

  ستره عن األجانب و ال جيب ستره يف الصالة 
ه تعاىل و ال يبدين زينتهن أال ما ظهر منها قال عبد و الثانية مها عورة و هي اختيار اخلرقي و كثري من أصحابنا لقول

اهللا بن مسعود الزينة الظاهرة الثياب و ذلك ألن الزينة يف األصل اسم للباس و احللية بدليل قوله تعاىل خذوا 



ما  زينتكم و قوله سبحانه قل من حرم زينة اهللا اليت اخرج لعباده و قوله تبارك و تعاىل و ال يضربن بأرجلهن ليعلم
خيفني من زينتهن و إمنا يعلم بضرب الرجل اخللخال و حنوه من احللية و اللباس و قد هناهن اهللا عن إبداء الزينة أال 
ما ظهر منها و أباح هلن إبداء الزينة اخلفية لذوي احملارم و معلوم إن الزينة اليت تظهر يف عموم األحوال بغري اختيار 

  كنها إن تظهره و ميكنها إن تستره و نسبة الظهور إىل الزينة دليل على املرأة هي الثياب فأما البدن فيم

  أهنا تظهر بغري فعل املرأة و هذا كله دليل على إن الذي ظهر من الزينة الثياب 
قال امحد الزينة الظاهرة الثياب و قال كل شيء من املرأة عورة حىت ظفرها و قد روي يف حديث املرأة عورة و هذا 

و ألن الكفني ال يكره سترمها يف الصالة فكانا من العورة كالقدمني و لقد كان القياس يقتضي إن يكون  يعم مجيعها
الوجه عورة لوال إن احلاجة داعية إىل كشفه يف الصالة خبالف الكفني و لذلك اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمى 

  ص يف كشفه يف الصالة للحاجة عورة أو ال فقال بعضهم ليس بعورة و قال بعضهم هو عورة و إمنا رخ
  و التحقيق أنه ليس بعورة يف الصالة و هو عورة يف باب النظر إذ مل جيز النظر إليه 

و قال االمدي من أصحابنا من قال هو على الروايتني يف اليدين و منهم من قال ليس بعورة رواية واحدة و هو 
أما صحة الصالة مع كشفه فال خالف بني املسلمني بل الصحيح و هذا اخلالف الذي حكاه هو عورة يف اجلملة و 

  يكره للمرأة ستره يف الصالة كما يكره للرجل حيث 

مينع من إكمال السجود و من حتقيق القراءة على ما يأيت إن شاء اهللا ذكره اللهم أال إن تكون بني رجال أجانب و 
  رمبا يذكر هذا إن شاء اهللا تعاىل يف غري هذا املوضع 

ملرأة املراهقة فعورهتا كعورة األمة ما ال يظهر غالبا ألن قوله عليه السالم ال يقبل اهللا صالة حائض أال خبمار فأما ا
يدل بتعليله و مفهومه على إن غري احلائض خبالف ذلك و كذلك قوله يف حديث أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل 

ذلك قبل بلوغ احمليض و عن عائشة رضي اهللا عنها قالت دخل  يصلح إن يرى منها أال هذا و هذا دليل على انتفاء
علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كانت يف حجري جارية فألقى علي حقوه فقال شقه بني هذه و بني الفتاة 

  اليت يف حجر أم سلمة فإين ال أراها أال قد حاضت أو ال أرامها أال قد حاضتا رواه امحد و أبو داود 
  ى املشكل كالرجل يف اشهر الوجهني الن األصل براءة ذمته مما زاد على ذلك و اخلنث

  و يف اآلخر هو كاملرأة ألنه ال يتبني براءة ذمته أال بذلك و بكل حال فاملستحب له إن يستتر كاملرأة احتياطا 

  الفصل الثالث

  يف عورة األمة 
يس بعورة يف الصالة و قد نص امحد على ذلك و املراد و ال خيتلف املذهب إن رأسها مع العنق و يديها و قدميها ل
  بذلك يداها إىل املرفقني و قدماها إىل الركبتني يف املشهور 

و قال اآلمدي القدمان إىل أنصاف الساقني و تسمى هذه األعضاء ضواحيها ألهنا تضحي أي تربز غالبا و هو مبعىن 
ق و الركبة مما ال يظهر غالبا ألن احلد الذي بني العورة و ما ليس قول الفقهاء ما يظهر غالبا و ينبغي إن يكون املرف

بعورة ملحق بالعورة كاحلد الذي بني راس احلرة و وجهها فان عليها إن تستره ألن ستر الوجه ال ميكن أال به و قد 
ستره إذا خيف مضت السنة بالفرق بني احلرة و األمة يف باب العورة و يذكر إن شاء اهللا يف موضعه ما جيب إن ت

  االفتتان هبا و حنو ذلك 



و األصل يف ذلك إن اهللا سبحانه قال يا أيها النيب قل ألزواجك و بناتك و نساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن 
ذلك أدىن إن يعرفن فال يؤذين اآلية و اجلالبيب هي املالحف اليت تعم الرأس و البدن و تسميها العامة األزر و 

  باب املآلة و منه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم تسمى اجلل

لتلبسها أختها من جلباهبا أي لتعريها طرف اجللباب تلتحف به فتلتحف امرأتان جبلباب واحد فاختص اهللا سبحانه 
ملؤمنني باألمر بإدناء اجلالبيب أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم و بناته و نساء املؤمنني و مل يذكر إماءه و ال إماء ا

و لسن داخالت يف نساء املؤمنني بدليل إن قوله تعاىل يا نساء النيب و قوله للذين يألون من نسائهم و قوله الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم إمنا عىن به األزواج خاصة و إذا مل يكن داخالت يف األمر بااللتحاف بقني على اصل 

  دل على انتفائه فيما سواهن اإلباحة ال سيما و ختصيص املذكورات باحلكم ي
و كذلك قوله تعاىل و ال يبدين زينتهن أال لبعولتهن اآلية مل تدخل فيه األمة ألنه مل يستثن سيدها و ألنه قد قال أو ما 

ملكت إمياهنن و إمنا يكون هذا للحرة و هذه كانت سنة املسلمني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع 
نس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه قال ملا أومل النيب صلى اهللا عليه و سلم على صفية قال علمه بذلك فروى ا

املسلمون إحدى أمهات املؤمنني أو ما ملكت ميينه فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات املؤمنني و إن مل حيجبها فهي 
  ا إن ما ملكت أمياهنم مل مما ملكت ميينه فلما ارحتل وطأ هلا خلفه و مد احلجاب متفق عليه فعلم هبذ

يكونوا حيجبوهنن كحجب احلرائر و إن آية احلجاب خاصة باحلرائر دون اإلماء و قد روى أبو حفص بإسناده عن 
  انس بن مالك إن عمر بن اخلطاب رأى على أمة قناعا فتناوهلا بردته و قال ال تتبشهي باحلرائر 

كان ال يدع أمة تقنع يف خالفته و قال إمنا القناع للحرائر و روى و عن أيب قالبة إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
االثرم بإسناده عن علي رضي اهللا عنه قال تصلي األمة كما خترج و هو كما قال علي رضي اهللا عنه فان مثل هذا ال 

كشوفة الرأس جيوز إن خيفى عليه من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو ظاهر فان األمة إذا كانت خترج م
بان تصح صالهتا هكذا كان أوىل و أحرى فان ما تستره املرأة عن الناس أشد مما تستره يف الصالة و ألنه إذا مل يكن 

االختمار واجبا عليها و ال كانت عادة إمائهن ذلك فمعلوم اهنم مل يكونوا وقت الصالة يضعون هلن مخرا و ال 
  خالفا  يغريون هلن هيئة و هذا مما ال نعلم فيه

  إذا ثبت ذلك فال خيتلف املذهب أيضا إن ما بني السرة إىل الركبة منها عورة 
و قد حكى مجاعة من أصحابنا رواية إن عورهتا السوءتان فقط كالرواية يف عورة الرجل و هو غلط قبيح فاحش 

  على املذهب خصوصا 

محد ابعد شيء عن هذا القول و إمنا كان يفعل و على الشريعة عموما فان هذا مل يقله أحد من أهل العلم و كالم ا
اليوم ... مثل هذا أهل اجلاهلية حني كانت املرأة احلرة و األمة تطوف بالبيت و قد سترت قبلها و دبرها تقول 

  ... و ما بدا منه فال احله ... يبدو بعضه أو كله 
لهم فاحشة و إمنا وقع الوهم فيه من جهة إن حىت هنى اهللا تعاىل عن ذلك و امر بأخذ الزينة عند املساجد و مسى فع

بعض أصحابنا قال عورة األمة كعورة الرجل بعد إن حكى يف عورة الرجل الروايتني و إمنا قصد أهنا مثله يف 
  املشهور يف املذهب 

هو  مث اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها و ما بني السرة و الركبة و هو الظهر و الصدر و املنكب و حنو ذلك هل



  عورة يف الصالة على وجهني 
  و منهم من حيكيه على روايتني ألنه قد أومأ إليهما و منهم من يقول إن املنصوص عورة 

أحدمها أنه ليس بعورة كما ذكره الشيخ رمحه اهللا و هو قول أبن حامد و أيب اخلطاب و ابن عقيل ملا روى أبو داود 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا زوج أحدكم خادمه أو  يف سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن

عبده أو أجريه فال ينظر إىل ما دون السرة و فوق الركبة و املراد باخلادم األمة و إذا جاز للسيد النظر إىل ذلك مع 
  أهنا حرام عليه مل يكن عورة 

نه منصوص امحد و هو اختيار أيب احلسن االمدي و الثاين هو عورة قاله القاضي يف اجلامع و ابنه أبو احلسني و ذكر أ
و هو أشبه بكالم امحد و اصح ألن عليا رضي اهللا عنه قال تصلي األمة كما خترج و معلوم أهنا ال خترج عارية 

الصدر و الظهر و ألن الفرق بني احلرة و األمة إمنا هو يف القناع و حنوه كما دلت عليه اآلثار و ألهنن كن قبل إن 
  حلجاب مستويات يف ستر األبدان فلما امر احلرائر باالحتجاب و التجلبب بقي اإلماء على ما كن عليه ينزل ا

فأما كشف ما سوى الضواحي فلم يكن عادهتن و مل يأذن هلن يف كشفه فال معىن إلخراجه من العورة و ألن اهللا 
ا خبالف اخلمار و ألن النيب صلى اهللا عليه تعاىل امر بأخذ الزينة عند كل مسجد و قميص األمة و رداؤها من زينته
  و سلم هنى الرجل إن يصلي يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 

تكميال للتزين بستر املنكب فكيف يأذن لالمة إن تصلي و ظهرها و صدرها مكشوف مع العلم بان انكشاف ذلك 
إن عورة األمة كعورة احلرة كما إن عورة العبد منها أشد قبحا و تفاحشا من انكشاف منكب الرجل و ألن األصل 

كعورة احلر لكن ملا كانت مظنة املهنة و اخلدمة و حرمتها تنقص عن حرمة احلرة رخص هلا يف إبداء ما حتتاج إىل 
إبدائه و قطع شبهها باحلرة و متييز احلرة عليها و ذلك حيصل بكشف ضواحيها من رأسها و أطرافها األربعة فأما 

  الصدر فباق على األصل  الظهر و
و احلديث املتقدم ال دليل فيه ألنه ال يلزم من إباحة النظر إليها بامللك إن يكون املنظور ليس بعورة فان النظر يباح 

من املالك و اململوك و ذوي احملارم إىل أشياء جيب سترها يف الصالة لكن نظر الزوج و السيد املباح هلما الوطء اعم 
  من نظر غريمها 

  فصل

و سواء يف ذلك األمة املزوجة و املتسراة غري املستولدة و املدبرة و املكاتبة و املعلق عتقها بصفة ألن رقهن باق حباله 
و ما انعقد هلن من أسباب احلرية ليس بالزم و قد تقدم حديث انس يف صفية بأنه دليل على إن السرية مل تكن 

  حتجب حجب الزوجة هذا قول اكثر أصحابنا 

قال أبو علي بن البناء حكم املكاتبة و املدبرة و املعلق عتقها بصفة حكم أم الولد و املعتق بعضها ألنه قد انعقد  و
  هلن سبب احلرية فخرجن عن حمض العبودية فرجعن إىل األصل 

هلا من أحكام  و أما أم الولد فقد نص امحد على أهنا تصلي كما تصلي احلرة ألنه انعقد هلا سبب احلرية الزما و ينجر
  احلرية أهنا ال تباع و ال توهب و ال توقف و ال ينقل امللك يف رقبتها فصار فيها شائبة احلرية فغلب حكمها لوجهني 
أحدمها أنه ال ميكن متييز حق احلرية عن حق العبودية و العمل مبقتضى ما فيها من احلرية واجب و هو ال ميكن أال 



  لواجب أال به فواجب بان تكون كاحلرة و ما ال يتم ا
والثاين إن األصل إن السترة يف األمة و احلرة سواء و إمنا ترك ذلك يف األمة احملضة ملا فيها من معىن االبتذال و 

  اإلمتهان و هذا غري مقصود يف أم الولد 
غريمها  مث اختلف أصحابنا هل هذا على سبيل الوجوب أو االستحباب على وجهني و ذكر القاضي و أبو اخلطاب و

  يف ذلك روايتني 
إحدامها أنه على سبيل االستحباب كما ذكره الشيخ رمحه اهللا و هو اختيار اخلرقي و غريه فيكره هلا كشف رأسها 

  لكن ال تبطل صالهتا إن صلت مكشوفة ألهنا أمة فأشبهت املكاتبة و ألهنا مال بدليل أهنا تقوم 

فتكون كسائر اإلماء وما فيها من منع التصرف يف رقبتها ال خيرجها عن بالقيمة إذا قتلت أو ماتت حتت اليد العادية 
ذلك كاألمة املوقوفة و ما فيها من انعقاد سبب احلرية ال يوجب اخذ أحكام احلرية كاملدبرة و لقد ميزت على 

  غريها ملا فيها من شوب احلرائر بكراهة كشف رأسها 
  و الثاين على سبيل الوجوب ملا تقدم 

عتق بعضها فهي على هذا اخلالف املذكور أال إن القول بالوجوب هنا هو القوي عند أصحابنا ألن فيها و أما امل
جزءا حرا فوجب إن يعطى حكم احلرة و ذلك ال ميكن أال بستر مجيعها فيجب ألن ما ال يتم الواجب أال به 

فان املعتق نصفه يطلق ثالثا ألنه ال  فواجب و هلذا قلنا فيما ال ميكن تقسيطه من األحكام مثل الطالق أنه يكمل
  ميكن إن يطلق طلقتني و ربعا 

  مسألة و من صلى يف ثوب مغصوب أو دار مغصوبة مل تصح صالته 
  هذا اشهر الروايتني عن اإلمام امحد 

و األخرى تصح صالته مع التحرمي و هي اختيار اخلالل قال االمدي و هذا يف الفرض فأما النفل فتبطل رواية 
دة ألن املقصود به القربة و هي ال حتصل باحملرمات خبالف الفرض فانه يقصد به القربة و براءة الذمة فإذا واح

بطلت القربة تبقى براءة ذمته و اكثر أصحابنا أطلقوا اخلالف و هو الصواب ألن منشأ القول بالصحة إن جهة 
وجه كما تربأ الذمة فإهنا ال تربا أال بامتثال األمر الطاعة مغايرة جلهة املعصية فيجوز إن يثاب من وجه و يعاقب من 

  و امتثال األمر طاعة و الصالة يف الثوب احلرير ممن حيرم عليه لبسه على هذا خالف ألن املذهب أنه حرام 
و كذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير إذا قلنا أنه حرام قال أبو عبد اهللا السامري كل من صلى يف سترة حيرم عليه 

و ال سترة عليه غريها كره له ذلك و هل تبطل صالته على روايتني و ذلك مثل املغصوب و ما اشتري بعني لبسها 
  مال احلرام يف حق الرجال و النساء و مثل احلرير و ما غالبه 

  احلرير و ما نسج بالذهب و حنو ذلك يف حق الرجال 
و حامل ثوبا مغصوبا و ألن النهي عن الصالة يف و وجه اإلجزاء إن حترمي ذلك ال خيص الصالة فأشبه من صلى و ه

املكان و الثوب املغصوبني ليس ملعىن يف نفس الصالة كالصالة مع احلدث و النجاسة و إمنا هو ملنع يف غريها و هو 
ما فيه من ظلم الغري و االنتفاع مبلكه بغري إذنه و هذه جهة غري جهة العبادة فيكون مطيعا من حيث هو مصلي 

  ن حيث هو غاصب عاصيا م
و وجه األول ما روت عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من عمل عمال ليس عليه امرنا 



فهو رد متفق عليه و معىن رد أي مردود و يف لفظ من صنع أمرا علي غري امرنا فهو مردود رواه امحد و هذه 
لى غري امر اهللا و رسوله وألنه منهي عن هذه الصالة فال يكون مأمور الصالة ليس عليها امر اهللا و رسوله بل هي ع

  هبا فال يكون قد فعل ما امر به فيبقى يف عهدة األمر 
و قوهلم النهي ملعىن يف غري املنهي عنه و هي مأمور هبا من وجه آخر ليس جبيد ألن هذه الصالة املعينة مل يأمر اهللا هبا 

ملعىن يف غريها فان التقرب إىل اهللا باحلركات احملرمة و بالزينة احملرمة توجب إن تكون قط بل هنى عنها ملعىن فيها و 
املفسدة يف نفس حركات الصالة و نفس الزينة اليت هي شرط الصالة و أنه هنى عن غري هذه الصالة ملعىن يعود 

  إليها كما 

راط حل املكان و اللباس أوىل من اشتراط هو منهي عن الصالة يف املكان النجس و بالثوب النجس و أوىل فان اشت
طهارته ملا فيه من تعلق حق الغري به يبني ذلك أنا إمنا علمنا كون النجاسة مفسدة للصالة بالنهي عنها و النهي عن 

لبس احلرير و لبس املغصوب و االستقرار يف املكان املغصوب أشد و ألن النهي يقتضي فساد املنهي عنه إذ لو كان 
ا صحيحا ملا هني عنه و ألن الصالة طاعة و قربة واحلركات يف هذا الثوب و املكان معصية و الشيء فعال صاحل

  الواحد ال يكون طاعة و معصية مع احتاد عينه فانه مجع بني النقيضني 
و حقيقة املسألة إن السترة و املكان شرط لصحة الصالة كالطهارتني و األركان و مىت أتى بفرائض الصالة على 

الوجه املنهي عنه مل يكن ما أتى به هو املفروض فلم يصح إتيانه به و هبذا يظهر الفرق بني هذا و بني من ارتكب يف 
الصالة حمظورا ال تعلق له بواجباهتا مثل لبس خامت الذهب و محل املغصوب فان ذلك معصية منفصلة عن العبادة و 

رم فان هذه املعاصي تقابل الثواب إن كانت بقدره مع براءة إن كانت فيها فأشبهت الظلم و البغي للصائم و احمل
الذمة من عهدة الواجب فيبقى ال له و ال عليه ال يعاقب عقوبة التارك و ال يثاب ثواب الفاعل كما يف احلديث رب 

صائم حظه من صيامه اجلوع و العطش و رب قائم حظه من قيامه السهر أما إذا كان شرط صحة العبادة اليت ال 
  تتم أال به أو شرط وجوهبا 

الذي به ميكن أداؤها أيضا مفعوال على الوجه احملرم كاملاء و التراب يف الوضوء و التيمم و كالزينة و البقعة يف 
الصالة و كاملال يف احلج فانه يكون متقربا إىل اهللا بنفس ما حرمه و مطيعا له بقدر ما حرمه والتقرب إىل اهللا و 

  حرمه حمال و ال يصح و ال جيزئ الطاعة له بفعل ما 
و لو كان عليه ثوبان أحدمها حمرم فقال اكثر أصحابنا ال يصح أيضا ألن املباح مل يتعني ساترا سواء كان فوقانيا أو 
حتتانيا إذ أيهما قدر عدمه ستر اآلخر و كذلك لو كان بعض الثوب مغصوبا و مل يكن ساترا لشيء من العورة ألنه 

  تابع للساتر 
  نهم من خص الروايتني مبن صلى يف سترة حيرم عليه لبسها و ال سترة عليه غريها و م

فأما تكة السراويل إن كانت غصبا أو حريرا فاملنصوص عن امحد التوقف عن اإلعادة إذا صلى هبا فتخرج على 
  وجهني 

  و قال أبو بكر و القاضي و غريمها حكمهما حكم السراويل ألهنا من مصاحله 
  مة الغصب و احلرير ففيها وجهان و أما عما

  أحدمها ال يبطل اختاره ابن عقيل و أبو حممد ألهنا ليست مما 



  جيب للصالة فأشبهت خامت الذهب 
و الثاين يبطل اختاره القاضي ألهنا و إن مل تكن شرطا فهي من جنس الشرط ألهنا لباس و هي ملحقة يف االستحباب 

ة الثانية و الثالثة باألوىل يف قطع النباش إذ شاركتاها يف االستحباب و إن مل فأحلقت به يف احلكم كما تلحق اللفاف
  حتلق هبا الرابعة و اخلامسة ملا مل تكن مستحبة 

  فان مل جيد غري املغصوب فهو كما لو وجد غريه إذا كان التحرمي باقيا 
  و أما الثوب احلرير إذا مل جيد غريه فتصح صالته فيه لزوال التحرمي 

ل هو كالصالة يف الثوب النجس إذا مل جيد طاهرا و هذا ضعيف ألن املقتضي للفساد احلرمة و قد زالت فأشبه و قي
  ما لو كان املصلي فيه امرأة أو كان قد لبسه حلكة أو جرب و أوىل فان لبسه عند عدم غريه جائز إمجاعا 

وب كرجل صلى يف مسجد مدة أو يف دار مث و لو كان جاهال بأن املكان أو الثوب حمرم أما لعدم علمه بأنه مغص
  علم أنه مكان 

مغصوب و رجل لبس ثوبا هو حرير و هو ال يعلم أنه حرير أو لعدم علمه بأن احلرير حمرم أو بان القعود يف هذا 
اسة املكان حرام و حنو ذلك فال إعادة عليه هنا سواء قلنا إن اجلاهل بالنجاسة يعيد أو ال يعيد ألن عدم علمه بالنج

ال مينع العني إن تكون جنسة و هنا إذا مل يعلم بالتحرمي مل يكن فعله معصية بل يكون طاعة و إن وجب عليه ضمان 
  حلق ادمي 

  فصل 
و ال فرق يف املكان املغصوب أو الثوب املغصوب بني إن يكون قد غصب الرقبة بيد قاهرة أو دعوى فاجرة و بني 

كاذبة أو يسكنها مدة بدون أذن أرباهبا و ال فرق بني غصب القرار  غصب منافعها بان يدعي إجارهتا دعوى
وغصب اهلواء مثل إن خيرج روشنا أو ساباطا يف موضع ال حيل له و ال فرق بني إن جيعل املغصوب دارا أو مسجدا 

  مثل إن يغصب أرضا فيبنيها مسجدا أو يبين املسجد يف الطريق الضيقة 
قعة أو جزءا مشاعا منها مثل إن يكون بينه و بني غريه ارض مشتركة فيغصبه و ال فرق بني إن يغصب مجيع الب

حصته و كذلك لو كان بعض بدنه يف موضع مباح و بعضه يف موضع حمرم مل تصح صالته كما لو كان بعض 
  موضعه طاهرا و بعضه جنسا 

له ينتقل بانتقاهلا ويقف بوقوفها فإن صلى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة فهو كاألرض املغصوبة ألهنا مستقر 
  وان صلى على فراش مغصوب كالبساط و احلصري و املصلى ففيه وجهان 

  و إن صلى على سرير مغصوب ففيه وجهان أظهرمها البطالن 
  و إن غصب مسجدا بان حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه 

فيه و إن بقاه مسجدا و منع الناس من الصالة فيه ففيه  على جهة أخرى أو تغيري بنيته لغري الصالة مل تصح الصالة
  وجهان 

أحدمها تصح و هو اختيار طائفة من املتأخرين قال ابن عقيل ألنه مل يصح غصبه حكما مبعىن أنه لو تلف املسجد يف 
فيه غري  مدة منعه مل يلزمه ضمانه كاحلر إذا غصب و إذا مل يصح غصبه حلمت صالته فيه و ألن صالته فيه و لبثه

  حمرم و إمنا احملرم منع الغري منه فيكون هذا مستثىن من غصبه إياه كما استثنيت مواقيت الصالة يف حق العبد األبق 



و الثاين ال يصح و هو قول قوي لقوله سبحانه و من اظلم ممن منع مساجد اهللا إن يذكر فيها أمسه و سعى يف خراهبا 
ئفني هلم يف الدنيا خزي و هلم يف اآلخرة عذاب عظيم فعاقب اهللا سبحانه من أولئك ما كان هلم إن يدخلوها أال خا

منع املساجد إن يذكر فيها اسم اهللا و سعى يف خراهبا مبنع العمار الذين يعمروهنا بذكر اهللا بان حكم عليه بأنه ليس 
ى منعه الناس و استثناؤه و له إن يدخلها أال خائفا فيكون هذا الغاصب ممنوعا من لبثه يف هذا املسجد عقوبة عل

دخوله خائفا دليل على ثبوت املنع ألنه أما إن يكون خائفا من اهللا تعاىل إن يعاقبه و ذلك دليل على إن دخوله 
  سبب العقوبة فيكون حراما و أما إن يكون خائفا من اخللق بتسليط اهللا 

أال خائفا كان دخوله سببا حلصول اخلوف له و إياهم عليه عقوبة له و إذا كان اهللا قد عاقبه بان جعله ال يدخل 
اخلوف عقوبة فال يكون الدخول إليها مأذونا فيه ألن ما أذن اهللا فيه مل جيعله سببا للعقوبة و ألن اهللا تعاىل منعه إن 
ه يدخل أال معاقبا باخلوف فعلم إن الدخول ليس مباحا مع مقامه على منع غريه ألن ما أبيح ال يشترط يف اإلذن في

حصول عقوبة و ألن دخول املسجد و إن كان مباحا لكن إباحة الشيء قد تكون شرطا بالكف عن حمرمات تتعلق 
جبنسه كما قال تعاىل أحلت لكم هبيمة األنعام أال ما يتلى عليكم غري حملي الصيد و انتم حرم فإمنا أباح األنعام ملن 

حرمي مل يكن مأذونا له يف ذلك املباح من جهة الشارع فكذلك يعتقد حترمي الصيد يف اإلحرام فمن مل يلتزم هذا الت
الدخول إىل املسجد جيوز إن يكون مشروطا برعاية حرمته و الكف عن منع عباد اهللا من بيته و ذلك إن املسجد إمنا 

أبيح له إن يدخله بوصف االشتراك فأما دخوله بوصف االنفراد فليس جبائز كمن منع غريه من اخذ املباحات 
ليأخذها هو مثل إن مينعه عن االحتشاش و االحتطاب و االصطياد مث يأخذ ما منعه منه فان هذا حرام و إن كان 

مباحا لو مل مينع غريه و كذلك لو منع الناس إن يبيعوا أمواهلم ليبيع هو ماله كان بيعه حراما ألنه إمنا باعه على 
  الوجه احملرم و هو مبنزلة املكره على الشراء منه 

و أيضا فمن صور هذه املسألة إذا احتجر موضعا من املسجد و منع الناس من الصالة فيه مثل املقصورة و قد كان 
  السلف يكرهون الصالة يف املقصورة و يرون الصف األول الذي يلي املقصورة و لوال اهنم اعتقدوا 

ل ملا كرهت الصالة فيها صارت كأهنا إن دخوهلا مع االحتجار منهي عنه مل ينهوا عن الصالة يف مقدم املسجد ب
  ليست من املسجد فكيف يصح مع هذا إن يكون دخوله و لبثه غري حمرم إذا دخل على هذا الوجه 

و أما قول ابن عقيل إن املسجد لو تلف يف مدة منعه مل يلزمه ضمانه فليس األمر كذلك بل املسجد عقار من العقار 
عند من يقول إن العقار يضمن بالغصب و هو املشهور يف املذهب و من  يضمن باإلتالف إمجاعا و يضمن بالغصب

مل يضمنه بالغصب مل يفرق بني املسجد و غريه و ال خالف أنه متقوم تقوم األموال خبالف احلر فانه ليس مبال نعم 
تردد و  هو يشبه العبد املوقوف على خدمة الكعبة فانه ليس له مالك معني و مع هذا فهو مضمون بالغصب بال

  كذلك املال املوقوف على مصاحل املسجد حكمه من هذا الوجه 

مسألة و لبس احلرير و الذهب مباح للنساء دون الرجال أال عند احلاجة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 
  احلرير و الذهب هذان حرام على ذكور أميت حل إلناثها 

هللا عليه و سلم رواه امحد و النسائي و الترمذي و صححه و رواه هذا احلديث رواه أبو موسى عن النيب صلى ا
أيضا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه و لفظه إن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخذ حريرا فجعله يف ميينه و اخذ 

ئي و ابن ذهبا فجعله يف مشاله مث قال إن هذين حرام على ذكور أميت حل إلناثهم رواه امحد و أبو داود و النسا



  ماجة 
  و الكالم يف فصلني 

أحدمها يف احلرير فانه حرام على الرجال كما ذكر يف احلديثني املذكورين و قد استفاضت األحاديث عن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم بتحرميه فروى عمخر وأنس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من لبس 

  احلرير يف الدنيا 

يلبسه يف اآلخرة متفق عليهما و أخرجه البخاري أيضا من حديث ابن الزبري و مسلم من حديث أيب أمامة و عن مل 
حذيفة بن اليمان و الرباء بن عازب إن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس احلرير و الديباج متفق عليهما و 

فصيل أو ختييط أو غري ذلك و الثمن و األجرة اليت حيرم بيعه من رجل يلبسه و اإلعانة على لبس الرجل إياه بت
  تؤخذ عليه هبذا السبب من اخلبائث 

فأما بيعه مطلقا فيجوز إذا أمكن إن يلبسه رجل و امرأة و كذلك صنعته على وجه يشترك يف لبسه الرجال و 
  النساء مثل البندك 

يب طالب رضي اهللا عنه قال أهديت للرسول و أما النساء فيباح هلن لبسه للحديث املذكور و ملا روى علي بن أ
  صلى اهللا عليه و سلم حلة سرياء فبعث هبا إىل فلبستها فعرفت الغضب يف وجهه فقال إين مل ابعث هبا إليك لتلبسها 

إمنا بعثت هبا إليك لتشققها مخرا بني النساء متفق عليه و عن ابن عمر رضي اهللا عنهما إن النيب صلى اهللا عليه و 
ل إمنا يلبس احلرير يف الدنيا من ال خالق له يف اآلخرة فلما كان بعد ذلك أيت حبلل فبعث إىل أسامة بن زيد سلم قا

حبلة فراح أسامة يف حلته فنظر إليه نظرا عرف أنه قد أنكر ما صنع فقال أسامة يا رسول اهللا ما تنظر إىل بعثت هبا 
  تشققها مخرا بني نسائك رواه مسلم إىل فقال مل ابعثه هبا إليك لتلبسها و لكن بعتها ل

و من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه االستمتاع به مثل اجللوس عليه و االستناد إليه و تعليقه ستورا فان 
لفظ اللباس يشمل ذلك بدليل قول انس و لنا حصري قد اسود من طول ما لبس و قد جاء ذلك صرحيا فروى أبو 

يزيد فألقى له وسادة فظن أبو إمامة أهنا حرير فتنحى و قال قال رسول اهللا صلى اهللا إمامة أنه دخل على خالد بن 
عليه و سلم ال يستمتع باحلرير من يرجو أيام اهللا رواه امحد و عن حذيفة بن اليمان قال هنانا النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم إن نشرب يف آنية الذهب و الفضة و إن نأكل فيها و عن لبس احلرير 

الديباج و إن جنلس عليه رواه البخاري و عن الرباء بن عازب إن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املياثر  و
  احلمر متفق عليه و رواه الترمذي و لفظه هنى عن ركوب املياثر 

هو الفراش و املياثر املراكب اليت تكون على الرحل و السرج مسيت مياثر لدثارهتا و ليها و منه الوثر و الوثري و 
  الطوىء 

  قال أبو عبيد و أما املياثر احلمر اليت جاء فيها النهي فإهنا كانت من مراكب األعاجم من ديباج أو حرير 
و عن علي بن أيب طالب قال هناين يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم عن لبس القسي و عن اجللوس على املياثر و 

على الرحل كالقطايف األرجوان رواه مسلم و ألن حترميه إمنا هو و اهللا اعلم املياثر شيء كان جيعله النساء لبعولتهن 
ملا فيه من السرف و الفخر و اخليالء و حنو ذلك وذلك موجود يف لبسه على البدن و يف افتراشه و جعله ستورا بل 



لة يف اجلملة كما ارخص رمبا كان ذلك بغري اللبس اعظم أال أنه ارخص فيه للنساء ألن هبن حاجة إىل التزين للبعو
  هلن يف التحلي بالذهب و كما ارخص هلن يف إطالة الثياب ملصلحة الستر و ألهنن خلقن يف األصل ناقصات 

حمتاجات إىل ما يتجملن به و يتزين قال سبحانه أو من ينشأ يف احللية و هو يف اخلصام غري مبني و يباح هلن افتراشه 
  سه على أبداهنن يف املشهور من املذهب الذي عليه مجهور أصحابنا و االستناد إليه كما يباح هلن لب

قال ابن عقيل ال يباح ذلك ألن حاجة املرأة إمنا هي إىل لبسه على بدهنا دون افتراشه و توسده و ألنه أحد احملرمني 
  فلم يبح للنساء منه أال ما تبع أبداهنن كالذهب 

  كله لباس و قد أبيح هلن لباس احلرير و وجه األول عموم أحاديث الرخصة و ألن ذلك 

  فصل

  و ما حيرم على الرجال فانه عام يف حق الكبري و الصغري يف املشهور من الروايتني 
و يف األخرى ال بأس بإلباسه الصيب ألنه غري مكلف و ألنه ضعيف العقل فأبيحت له الزينة كاملرأة كما يباح له من 

  نع منه اللعب ما ال يباح للبالغ حبيث ال مي

و وجه األول عموم النهي فانه قال حرام على ذكور أميت و مل يفرق بني الكبري و الصغري و معىن التحرمي يف الصغري 
أنه مينع منه كما مينع من شرب اخلمر و من الكذب و غري ذلك من احملرمات و إن كافله يأمث بتمكينه من ذلك و 

النهي عن املنكر و ملا روي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعاىل  إن لكل واحد والية منعه من ذلك ألنه من باب
  عنهما قال كنا ننزعه عن الغلمان و نتركه على اجلواري رواه أبو داود 

و معلوم اهنم إمنا يفعلون هذا مفرقني هذا التفريق بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهنم ال يقدمون على نزع 
الدهم مث ينزعونه عن أحد الصنفني دون اآلخر أال عن توقيف و أيضا كما روي إن عبد لباس كانوا يلبسونه أو

الرمحن بن عوف دخل على عمر و معه ابنه حممد عليه قميص من حرير فادخل عمر يده يف جيبه فشقه فقال عبد 
قال كنت جالسا  الرمحن بن عوف فزعت الصيب أطرت قلبه فقال عمر تلبسوهنم احلرير و عن عبد الرمحن بن يزيد

عند عبد اهللا بن مسعود فاتاه ابن له صغري و قد ألبسته أمه قميصا من حرير و هو معجب به فقال له يا بين من 
  ألبسك قال أمي قال أدنه فدنا منه فشقه مث قال اذهب إىل أمك فلتلبسك ثوبا غريه و عن 

فمزقه على الغلمان و تركه على اجلواري سعيد بن جبري قال قدم حذيفة من سفر و على صبيانه قمص من حرير 
رواهن اخلالل و هذا كله دليل على اهنم فهموا من احلديث عموم التحرمي يف الرجال و عمر و حذيفة من رواة 

حديث التحرمي فهم اعلم مبعىن ما مسعوا و ألن ذلك إمجاع منهم فانه مل يبلغنا أحدا منهم ارخص فيه و عبد الرمحن مل 
إنكاره عليه إلباسه احلرير بل اقره على إنكاره عليه إلباسهم احلرير و إمنا قال له أفزعت الصيب فعلم خيالف عمر يف 

أنه وافق عمر على إن الصبيان ممنوعون من لبس احلرير و إن ذلك اإللباس أما يكون من فعل النساء و يكون عبد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان قد ارخص الرمحن مل يكن مسع النهي و قد روي أنه قاس ابنه على نفسه ألن 

له يف لبس احلرير للحكة فقال له عمر أنه ليس مثلك و هذا دليل على إن أحدا منهم مل يفرق بني الصغري و الكبري 
و ألن تزيني الغالم مبا تزين به اجلارية ليس جبائز ألنه ليس حمال للشهوة بل جيب صونه عما يشبه به النساء و يصري 

مبنزلة املخنث فإن ذلك سبب العتياده التشبه بالنساء و ختنيثه إذا كرب و رمبا كان سببا للفتنة به إىل غري ذلك من  به



  املفاسد 
  و أما إلباسه الذهب فاملنصوص عنه فيه التحرمي لكن أصحابنا اجروا فيه الروايتني لعدم الفرق بينه و بني احلرير 

  فصل 
ان أربع أصابع مضمومة إذا كان تابعا لغريه مثل العلم و الرقعة يف الثوب و لبنة و يباح لبس احلرير و هو ما ك

اجليب الذي تسميه العامة الزيق و سجف الفراء و غريها و اإلزرار و كف األكمام و الفروج به و طرف العمامة 
  هذا هو املذهب املنصوص عنه يف عامة جواباته 

كان ينزعه من الثوب قال و هو اسهل من املصمت قال اخلالل ذكر و قد روي عنه كراهة العلم ألن ابن عمر 
حنبل عن أيب عبد اهللا العلم يف موضعني أحدمها توقف فيه و اآلخر أباحه على رواية أصحابه و هو إمجاع التابعني و 

موضع ذلك ملا روى عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه قال هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن لبس احلرير أال 
  إصبعني أو ثالثة أو أربعة رواه اجلماعة أال البخاري و يف لفظ امحد و أيب داود و أشار بكفه و ذلك إمنا 

يكون إذا كانت مضمومة فإهنا إذا فرقت كان موضعها اكثر من أربع أصابع ألجل الفرج و عن أمساء ابنة أيب بكر 
نة شرب من ديباج كسرواين و فرجيها مكفوفني به فقالت رضي اهللا تعاىل عنهما أهنا أخرجت جبة طيالسة عليها لب

هذه جبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إىل فنحن 
نغسلها للمريض يستشفي هبا رواه امحد و مسلم و هذا لفظ امحد و يف رواية قالت يا جارية ناوليين جبة رسول اهللا 

 عليه و سلم فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة اجليب و الكمني و الفرجني بالديباج رواه أبو داود و ابن صلى اهللا
  ماجة و عن معاوية بن أيب سفيان إن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس احلرير أال مقطعا رواه امحد 

يحرم يف املنصوص ألنه هنى عن احلرير أال مقطعا فأما اليسري املفرد كالتكة و الشرابة و املنطقة و اخليط و حنو ذلك ف
و املقطع املفرق يف غريه و كذلك قوله عليه السالم أال موضع إصبعني او ثالثة أو أربعة يدل على أنه موضوع يف 

  غريه و ألنه قرن احلرير بالذهب و الذهب حيرم 

باس إمنا يباح يسريه إذا كان تابعا فكذلك منفردا فكذلك احلرير و ألن الذهب و الفضة يف اآلنية و الذهب يف الل
  يسري احلرير ألن هذه األشياء جتتمع يف السرف و الفخر و اخليالء 

و لو لبس ثيابا يف كل ثوب حرير يسري حبيث لو مجع ما يف مجيعها صار ثوبا جاز ذلك و إن مل جيز لبس ذلك احلرير 
عن لبس احلرير أال مقطعا فانه إذا فرق يف الثياب صار  لو مجع و نسج ثوبا على حده ألن هذا هو معىن قوله هنى

  مقطعا ألن كل ثوب له حكم نفسه 

  فصل

فان نسج مع احلرير غريه كالقطن و الكتان و الوبر و الصوف و حنو ذلك فالذي ذكره اكثر املتأخرين من أصحابنا 
احلرير هو األقل جاز قال بعضهم القاضي و أصحابه و من بعدهم أنه إن كان احلرير هو الغالب حرم و إن كان 

  قوال واحدا 
  و إن استويا فوجهان 

أحدمها حيرم أيضا و هو أشبه بكالم امحد ألن الرخصة إمنا جاءت يف اليسري الذي هو مقدار أربعة أصابع و يف اخلز 



تعمه و مل جييء فيه فأحلقنا بذلك ما إذا كان احلرير هو األقل ألن احلكم لألكثر أما إذا تتساويا فأحاديث التحرمي 
  رخصة و ألنه قد تعارض املبيح و احلاظر فغلب احلاظر كاملتولد من بني ما يؤكل وما ال يؤكل 

و اآلخر يكره و ال حيرم ملا روى ابن عباس قال إمنا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الثوب املصمت من 
ثوب فال بأس به رواه أبو داود وأمحد احتج به و ألنه قد احلرير قال ابن عباس فأما العلم من احلرير و سدى ال

تعارض احلاظر و املبيح فريجع إىل األصل و هو احلل و إذا شككنا هل هو من القسم املباح أو القسم احملرم كره 
  لبسه و ال يثبت التحرمي بالشك 

جعل التحرمي قول أيب بكر ألنه و جعل بعض املتأخرين من أصحابنا امللحم و القنسي و اخلز من صور الوجهني و 
  حرم امللحم و القسي 

  و اإلباحة قول ابن البناء ألنه أباح اخلز و هذا مع إن أبا بكر قال 

و يلبس اخلز و ال يلبس امللحم و ال الديباج و قال هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن لبس القسي و عن احلرير و 
  الذهب 

األصحاب فإباحة اخلز دون امللحم و غريه و هذا اكثر يف كالمه قال اكره لباس و أما املنصوص عن امحد و قدماء 
امللحم للرجال فأما اخلز فال بأس به اخلز ثخني يلي اجللد و احلرير ال يكاد يستبني من حتته و قال أيضا يكره لباس 

أما هذا امللحم احملدث فما يعجبين و امللحم أال اخلز فانه على جلده اخلز و قال ال يعجبين أال اخلز قد لبسه القوم و 
سئل يف موضع آخر عن الثوب سداه حرير و حلمته قطن فقال هذا يشبه باخلز ألن اخلز سداه حرير و هو الذي 

  لبسه أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
بسته و كره هذا ألن سداه قطن و هو حمدث و كذلك ذكر أبو بكر و عامة قدماء األصحاب إن اخلز الذي ل

الصحابة رضوان اهللا عليهم مباح و كرهوا امللحم و غريه و صرحوا بأن هذه كراهة حترمي فمن زعم إن يف اخلز 
  خالفا فقد غلط 

و األصل يف إباحة اخلز ما روى عبد اهللا بن سعد عن أبيه قال رأيت رجال جنارا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز 
  سوداء فقال كسانيها 

هللا عليه و سلم رواه أبو داود و قد صح عن خلق من الصحابة اهنم لبسوا اخلز و ارخصوا فيه رسول اهللا صلى ا
منهم عبد الرمحن بن عوف و أبو قتادة و عمران بن حصني و عائشة و احلسن بن علي و أبو هريرة و ابن عباس و 

أم حرام و وابصة و مروان يف أوقات ابن الزبري و ابن عمر و ابن أيب أوىف و انس بن مالك و أبو أيب األنصاري ابن 
متفرقة و مل ينكر ذلك أحد فصار إمجاعا فثبت إباحة اخلز و هو الذي يكون سداه حريرا و حلمته وبرا أو صوفا و 

  حنوه وكذلك يف حديث ابن عباس فأما العلم من احلرير وسى الثوب فال بأس و قد احتج به امحد 
تحرمي و إمنا استثين منها ما استثين و ليس يف امللحم معناه كما سيأيت و إلن و إمنا كرهنا امللحم لعموم أحاديث ال
  النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن 

لبس القسي والقيسي ثياب خملوطة حبرير قال البخاري يف صحيحة قال عاصم عن أيب بردة قلنا لعلي ما القسي قال 
ثال االترج و قال أبو عبيد و مجاعة من أهل اللغة و احلديث ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير أم

ثياب يؤتى هبا من مصر فيها حرير قال بعضهم هو ضرب من ثياب كتان خملوط حبرير يؤتى هبا مصر نسبة إىل قرية 



جة على ساحل البحر يقال هلا القس و يقال القسي القزي ابدلت الزاء سينا كما يقال السمته احلجة أي ألزمته احل
و قيل هو منسوب إىل القسي و هو الصقيع لبياضه و نسبتها إىل املكان هو قول اخلليل بن امحد و غريه فقد اتفقوا 
  كلهم على أهنا ثياب فيها حرير و ليست حريرا مصمتا و هذا ليس هو امللحم و أيضا فان اخلز أخف من وجهني 

ي بني ابن عباس جوازه بقوله فأما العلم من احلرير و أحدمها إن سداه حرير و السدى ايسر من اللحمة و هو إلذ
  سدى الثوب فال بأس به 

و الثاين إن اخلز الثخني و احلرير مستور فيه بني الوبر فيصري احلرير مبنزلة احلشوة و يصري الذي يلي اجللد و يظهر 
سرف و ال فخر و ال خيالء و هلذا  هو الوبر و معلوم إن احلرير الباطن ليس مبنزلة احلرير الظاهر إذ ليس يف الباطن

  كان الصحيح جواز حشو اجللباب و الفرش به و قد ذكر امحد 

رضي اهللا عنه هذين الفرقني فإذا كان احلديث عاما يف التحرمي بل خاصا يف امللحم و إمنا أبيح اخلز مل جيز إن يلحق 
و اخلز ما كان حلمته من الوبر و حنوه مما له  به أال ما يف معناه فعلى هذا كل ما سوى اخلز من امللحم يكره لذلك

  ثخانة تغطي احلرير فتكون الرخصة معلقة بكون السدى حريرا و كون اللحمة من الوبر و حنوه 
و قال القاضي امللحم هو الذي سداه حرير و حلمته غزل أو حلمته حرير و سداه غزل و اخلز ما كانت حلمته أو 

ا ينسج مع احلرير من غري فرق بني السدى و اللحمة ألن امحد علل بثخانة اخلز و سداه خزا فجعل االعتبار بنفس م
  أنه يلي اجللد و احلرير ال يكاد يستبني من حتته 

  و عنه إن كان السدى حريرا حل مطلقا على ما رواه صاحل حلديث ابن عباس 
هي كراهة تنزيه أال إن يكون املنسوج  مث كراهة امللحم كراهة حترمي ذكره القاضي و غريه و قال غريه من أصحابنا

مع اإلبريسم اكثر و قد روي عن معاوية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تركبوا اخلز و ال النمار رواه أبو 
داود و يف حديث أيب عامر أو أيب مالك األشعري مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ليكونن من أميت أقوام 

  حلرير و اخلمر و املعازف و لينزلن يستحلون اخلز وا

أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم يأتيهم رجل فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم اهللا و يضع العلم و 
  ميسخ آخرين قردة و خنازير إىل يوم القيامة رواه البخاري بلفظ احلر ورواه أبو داود 

أو نوع من احلرير يسمى خزا كما يسمى قزا قال بعض أصحابنا  قال أصحابنا و هذا حممول على خز كثري حريره
الذي يسميه الناس اليوم اخلز هو ما يعملونه من سقط احلرير و مشاقته و الترب الذي يلقيه الصايغ من فمه من 
لثالثة  تقطيع الطاقات فيدقونه كالقطن مث يغزلونه و يعملونه ثيابا و هذا حكمه حكم احلرير فظهر هبذا إن اخلز اسم

أشياء للوبر الذي ينسج مع احلرير و هو وبر األرانب و اسم جملموع احلرير و الوبر و اسم لرديء احلرير فاألول و 
  الثاين هو احلالل و الثالث حرام 

و أما حشو الثياب و الفرش باحلرير فاملشهور من الوجهني أنه مباح من غري كراهة ألنه ال يستبني و ال يستمتع به و 
  فيه سرف والوجه األخر حيرم ليس 
  فصل 

  و إذا احتاج إىل لبس احلرير لدفع حر أو برد أو ستر عورة أو حتصن 



من العدو و مل يقم غريه مقامه أبيح قوال واحدا ألنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة فالن يباح عند 
ألنه إذا اضطر إىل ما حرم من األطعمة أبيح له فكذلك الضرورة أوىل فان الضرورة اخلاصة ابلغ من احلاجة العامة و 

  احملرم من اللباس ألهنما يشتركان يف االضطرار 
  و إن احتاج إليه ملرض أو حكة يرجى نفع احلرير و تأثريه فيه ففيه روايتان 

ة النيب صلى اهللا إحدامها ال يباح لعموم أحاديث النهي و ألنه تداو مبحرم يشتهى فأشبه التداوي باخلمر وحتمل إباح
عليه و سلم للزبري و عبد الرمحن على ختصيصهما بذلك لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس يف حقهما كما شهد أليب بكر 

  أنه ليس ممن جير ثوبه خيالء 
و الثانية يباح و هي الصحيحة ملا روى انس بن مالك رضي اهللا عنه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص للزبري بن 

و عبد الرمحن بن عوف يف لبس احلرير من حكة كانت هبما رواه اجلماعة و ما ثبت يف حق الواحد من األمة  العوام
ثبت يف حق اجلميع أال ما خص مع إن أحدا مل خيص حبكم أال لسبب اختص به و هنا مل خيتصا بالسبب ألن احلكة 

  هي السبب و هي 

ن يف لبسه للحاجة إىل التزين به فاحلاجة إىل التداوي أوىل تعرض لغريمها كما عرضت هلما و ألن النساء ارخص هل
  خبالف اخلمر فإهنا حمرمة مطلقا على كل أحد و يف كل حال و قد حرم قليلها و كثريها 

  فصل

  و يف لبسه يف احلرب روايتان 
  إحدامها حيرم للعمومات فيه و ألنه حيرم يف غري احلرب فحرم يف احلرب كالذهب 

هي أقوى ملا روت أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها قالت كانت عندي للزبري ساعدان من  و األخرى يباح و
ديباج كان النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطامها إياه يقاتل هبما رواه امحد و روى وكيع بإسناده قال قال ناس من 

حهم باحلرير و الديباج فرأينا لذلك املهاجرين لعمر بن اخلطاب إنا إذا لقينا العدو و أريناهم قد كفروا على سال
هيبة فقال عمر و انتم إن شئتم فكفروا على سالحكم باحلرير و الديباج و ألن يف ذلك إرهابا للعدو و كسرا 

  لقلوهبم و إظهارا ألهبة جيش اإلسالم فجاز ذلك و إن كان 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن من فيه اختيال ألن االختيال عند القتال غري مكروه ملا روى جابر بن عتيك إن ا
اخليالء ما حيب اهللا و منها ما يبغض اهللا فاخليالء اليت حيب اهللا اختيال الرجل يف القتال و اختياله يف الصدقة و 

اخليالء اليت يبغض اهللا اخليالء يف البغي أو قال يف الفخر رواه امحد و أبو داود و النسائي و قد قال صلى اهللا عليه و 
لم أليب دجانة ملا اختال يوم أحد أهنا ملشية يبغضها اهللا أال يف هذا املوطن و قد ذكر بعض أصحابنا إن الروايتني يف س

  لبسه يف دار احلرب و ذلك اعم من لبسه وقت احلرب 
  فصل 

  و ال بأس إن يوضع املصحف يف كيس حرير أو ديباج نص عليه يف مواضع قال القاضي 
  إن ذلك قدر يسري فال حيرم استعماله كالطراز و الذيل و اجليب  و املسألة حممولة على

و الصواب إقرار النص على ظاهره ألن الكيس إمنا يكون اكثر من أربع أصابع و ذلك كثري و ألنه مفرد و ال فرق 
  يف املفرد بني اليسري و الكثري 



به و وضع املصحف فيه إمنا هو جعله لباسا كالتكة و إمنا وجه ذلك إن احملرم إمنا هو لباس احلرير و االستمتاع 
للمصحف و وعاء له ليصان و حيفظ و ما شرع له الكسوة من شعائر اهللا جاز إن يكسى احلرير كالكعبة و أوىل و 

  ألن لباس احلرير إمنا يكره لآلدمي ملا فيه من العظمة و السرف و هذا امر مطلوب لكتاب اهللا و بيته 
زخرفة إن الكسوة فيها منفعة للبيت و املصحف فإذا حصلت باشرف الثياب كان ذلك و الفرق بني هذا و بني ال

  تعظيما حلرمات اهللا خبالف الزخرفة فانه ال منفعة فيها بل تلهي املصلني 

  الفصل الثاين

  يف الذهب و هو قسمان 
  أحدمها لبسه 

  و الثاين التحلي به 
املموه به إذا كان كثريا ملا تقدم من حديث علي و أيب موسى أما لبسه فيحرم على الرجال لبس املنسوج بالذهب و 

  رضي اهللا عنهما و ألنه ابلغ يف السرف و الفخر و اخليالء من احلرير و احلاجة إليه اقل فيكون أوىل بالتحرمي 
  و إذا استحال لونه ففيه وجهان 

  أحدمها حيرم لعموم النهي 
  اخليالء  و الثاين ال حيرم ألنه قد زالت مظنة الفخر و

  فإنه مل حيصل منه شيء إذا مجع أبيح قوال واحدا 
  و يف يسري الذهب يف اللباس مثل العلم املنسوج بالذهب روايتان مومىء إليهما 

  إحدامها حيرم و هو اختيار كثري من أصحابنا لعموم النهي و ألنه استعمال للذهب فحرم كاليسري يف اآلنية 
أيب بكر و غريه ملا روى معاوية بن أيب سفيان إن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن  و الثانية ال حيرم و هي اختيار

لبس الذهب أال مقطعا رواه امحد و أبو داود و النسائي و احتج به امحد و فسر قوله أال مقطعا باليسري و ألنه أحد 
  يف اآلنية األصناف الثالثة فحل منه اليسري التابع لغريه كيسري احلرير و يسري الفضة 

و الفرق بني يسري الذهب يف اآلنية و يسريه يف اللباس و حنوه ظاهر ألن اآلنية حترم من الفضة و من الذهب على 
الرجال و النساء و اللباس يباح للنساء من الذهب و الفضة مطلقا و يباح للرجال يسري الفضة منه مفردا كاخلامت و 

  حنوه و ال يصح إحلاق أحدمها باآلخر 
  عنه رواية ثالثة أنه يباح اليسري حلاجة سواء كان مفردا أو تابعا و ال و 

يباح للتزين و هي املنصوصة عنه صرحيا و كذلك ذكر القاضي يف اللباس قال يف رواية صاحل و عبد اهللا و أيب 
الشيء اليسري طالب و أيب احلارث و اللفظ له إن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس الذهب أال مقطعا قال 

كشد أسنانه و ما كان مثله مما ال يتزين به الرجل فأما اخلامت و حنوه فال و ذلك النه قد دل ذلك على إن القطع من 
الذهب و هو اليسري منه مباح مطلقا لكن ال بد إن يكون حلاجة ألنه قد دلت النصوص على حترمي خامت الذهب و 

  حنوه 
بن غنم إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حتلى أو حلى خبر بصيصة من و عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن 

  ذهب كوي يوم القيامة رواه امحد و هذا هني عن التحلي بقليل الذهب مطلقا و مفهومه يدل على أنه ال حيرم 



  منه ما ليس بتحلي 
السوار و حنو ذلك ملا تقدم من قوله القسم الثاين التحلي به فيحرم على الرجل إن يتحلى بالذهب املفرد كاخلامت و 

عليه السالم هذان حرام على ذكور أميت و ملا روى الرباء بن عازب و أبو هريرة رضي اهللا عنهما إن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم هنى عن خامت الذهب و عن ابن عمر رضي اهللا عنهما إن النيب صلى اهللا عليه و سلم اختذ خامتا من 

نه و جعل فصه مما يلي باطن كفه فاختذ الناس خواتيم الذهب قال فصعد رسول اهللا صلى اهللا ذهب فجعله يف ميي
عليه و سلم املنرب فألقاه و هنى عن التختم بالذهب متفق عليهن و جاء ذلك من عدة وجوه و قد تقدم قوله صلى 

  اهللا عليه و سلم من حتلى أو حلى خبر بصيصة من ذهب كوي يوم القيامة 
  زيد األنصاري يقال ما عليها خر بصيصة أي شيء من احللي قال أبو 

  فأما التابع من الذهب فيباح من حلية السيف مثل القبيعة نص عليه 
  و عنه ما يدل على املنع ملا تقدم 

و األول أصح ملا روى مزيدة العصري قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح و على سيفه ذهب و 
راوي كانت قبيعة السيف فضة رواه الترمذي و ذكر امحد أنه كان لعمر بن اخلطاب سيف فيه سبائك فضة قال ال

  من ذهب و كان يف سيف عثمان بن حنيف مسمار ذهب 
مث من أصحابنا من ال يبيح أال القبيعة قال ابن عقيل قال أصحابنا هذا يف القبيعة فإما حتلية جوانبه و محائله و منطقته 

يباح ألن القياس املنع مطلقا و املنصوص عن امحد اإلباحة يف القبيعة و غريها من حلية السيف مثل بالذهب فال 
  املسمار فيه و السبائك لألثر يف ذلك و لعدم الفرق 

  و أم حتلية غري السيف ففيه ثالثة اوجه موميا إليها يف كالمه 
طاب ال يباح ألن العموم و القياس يقتضي أحدها و هو قول القاضي و اكثر أصحابه مثل ابن عقيل و أيب اخل

  التحرمي مطلقا و إمنا خص من ذلك السيف لألثر فيبقى الباقي على األصل 
  و الثاين و هو قول أيب بكر و غريه أنه يباح التحلي باليسري منه مطلقا 

  إذا كان على وجه التبع كما تقدم يف اللباس و أوىل 
ريه قال االمدي فأما استعمال الذهب يف سالحه كاملسمار يف السيف و و الثالث أنه يباح يف السالح دون غ

السبائك فيه و قبيعة السيف و نعله فيجوز و هذا أبني يف كالم امحد قال يف رواية االثرم و إبراهيم بن احلارث يف 
ل له قد كان الفص خياف إن يسقط جيعل فيه مسمار من ذهب قال إمنا رخص يف األسنان يعين و ما كان لضرورة قي

يف سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال ذاك اآلن سيف و ذلك ألن املقصود من السالح قتال العدو و 
إرهابه فجاز إن حيلى مبا يفيد إرهاب العدو و خيالء املسلم تكميال هلذا املقصود و لذلك جاز لبس احلرير حني 

  ول فيخرج فيه وجهان كالفضة القتال و ألن اللت و حنوه يف معىن السيف على هذا الق
  أحدمها اجلواز و هو قول االمدي ذكره يف املنطقة و يف محائل السيف 

  و الثاين املنع قاله مجاعة و حكاه القاضي عن امحد 
  و سائر مسائل التحلي يف الزكاة 



  مسألة و من صلى من الرجال يف ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك 
إذا ستر عورته و منكبيه فال بأس هبا ملا روى جابر إن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف  أما الصالة يف ثوب واحد

ثوب واحد متوشحا به متفق عليه و قال عمر بن أيب سلمة رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف ثوب 
 ثوبني ملا روى أبو هريرة قال واحد متوشحا به قد ألقى طرفيه على عاتقيه رواه اجلماعة لكن األفضل إن يصلي يف

قام رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن الصالة يف الثوب الواحد فقال أوكلكم جيد ثوبني رواه اجلماعة 
أال الترمذي زاد البخاري مث سأل رجل عمر فقال إذا وسع اهللا فأوسعوا مجع رجل عليه ثيابه صلى يف إزار و رداء 

إزار و قباء يف سراويل و رداء يف سراويل و قميص يف سراويل و قباء يف تبان و قباء يف تبان و يف إزار و قميص يف 
  قميص قال و احسبه قال يف تبان و رداء و هذا يدل على إن 

عادته كانت الصالة يف ثوبني و يدل على إن اإلذن يف الثوب الواحد إمنا وقع رخصة و ذلك ألن املقصود من 
يف الصالة و لذلك جاء باسم الزينة يف القران و هلذا كان متيم الداري قد اشترى حلة بألف درهم  اللباس التزين هللا

فكان يصلي فيها بالليل و قال نافع راين ابن عمر و إنا اصلي يف ثوب واحد فقال أمل اكسك قلت بلى قال ارأيتك 
اه ابن بطة و يدل على ذلك قول النيب لو بعثتك يف حاجة كنت تذهب هكذا قلت ال قال اهللا أحق إن تزين له رو

  صلى اهللا عليه و سلم فاهللا أحق إستحياء منه 
و يستحب له أيضا ختمري الرأس بالعمامة و حنوها ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي كذلك و هو من متام 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزينة و اهللا تعاىل أحق من تزين له و قد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال مسعت رس
يقول فرق ما بيننا و بني املشركني العمائم على القالنس رواه أبو داود و الترمذي و قال غريب و ليس إسناده 

بالقائم و عن أيب املليح قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتموا تزدادوا حلما رواه هشام بن عمار و هو 
  مرفوعا صالة بعمامة أفضل من سبعني صالة بغري عمامة إن اهللا مرسل و قد روى أبو حفص 

  و مالئكته يصلون على املتعممني 
و االستحباب كذلك يف حق اإلمام اوكد نص عليه ألن صالة املأمومني مرتبطة بصالته و هو أحد املصلني و 

ات العامة مثل اجلمعة و العيد و حنو متقدمهم و هم ينظرون إليه و يقتدون به و هلذا كان استحباب التزين يف اجلماع
  ذلك اوكد 

  فصل

و إذا صلى يف ثوبني فافضل ذلك ما كان اسبغ و هو القميص و الرداء مث القميص مع السراويل مث القميص مع 
  اإلزار مث الرداء مع اإلزار مث الرداء مع السراويل 

ه ال حيكي تقاطيع اخللقة و استحببنا السراويل مع و إمنا استحببنا مع الرداء اإلزار ألنه كان عادة الصحابة و ألن
القميص ألنه استر و ال حيكي اخللقة مع القميص و قد روي عن ابن عباس قال ملا اختذ اهللا إبراهيم خليال قيل وار 

من األرض عورتك فاختذ السراويالت و رواه أبو حممد اخلالل مرفوعا عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال 
  هللا صلى اهللا عليه و سلم كان إبراهيم اخلليل إذا صلى ذكر كلمة فكره له ريب عز و جل ذلك رسول ا



  فبعث جربيل فأتى بثوب فقطعه سراويل فأعطاه و خيطه و لبسه إبراهيم فقال ما استر هذا و أحسنه 
ا و اتزروا و خالفوا أهل و عن أيب إمامة قال قلنا يا رسول اهللا إن أهل الكتاب يسرولون و ال يأتزرون قال تسرولو

الكتاب رواه حرب و القميص وحده افضل من الرداء ألنه استر و أوسع قالت أم سلمة كان احب الثياب إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القميص رواه امحد و أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن و اإلزار وحده 

  افضل من السراويل وحده ملا تقدم 
  فصل 
ا إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهتما فال تصح صالته يف اجلملة نص عليه يف مواضع و نص على أنه إذا و أم

  ستر منكبا و أبدى اآلخر له كره ذلك و نص يف موضع على أنه ال إعادة عليه فمن أصحابنا من 

  اقر النص على ظاهره و قال تصح صالته إذا ستر أحدمها دون ما إذا جردمها 
من قال ال تصح حىت يسترمها إلطالقه الكراهة لذلك و جعل النص الثاين رواية أخرى أنه تصح الصالة  و منهم

بدون الستر مطلقا مع القول بوجوبه كما قالوا يف املواضع املنهي عنها ومنهم من جعل الروايتني يف وجوب ستر 
  املنكبني 

  مث إذا قلنا بوجوبه ففي صحة الصالة بدونه روايتان 
ه رواية أخرى أنه ال يكره كشف أحد املنكبني أصال بناء على إن ذلك هو اشتمال الصماء ألنه ليس بعورة و و عن

  ال جيب ستر خمارج الصالة فأشبه الرأس 
و املذهب أنه ال تصح الصالة مع جتريد املنكبني لقوله سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد و ما يستر املنكبني 

رعا و عرفا فانه يفهم من ذلك ا ن ال يكون عريانا و إمنا يزول التعري بستر املنكبني ملا داخل يف مسمى الزينة ش
روى أبو هريرة رضي اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس 

  على عاتقه منه شيء رواه البخاري و رواه مسلم و قال على عاتقيه 

بن بريدة عن أبيه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يصلى يف حلاف ال يتوشح به و إن  و عن عبد اهللا
تصلي يف سراويل ليس عليك رداء رواه أبو داود و هذا يدل على حترمي جتريد املنكبني يف الصالة و فساد الصالة 

لم عاقدي أزرهم على أكتافهم كهيئة معه و عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع النيب صلى اهللا عليه و س
الصبيان و يقال للنساء ال ترفعن رؤوسكن حىت يستوي الرجال جلوسا متفق عليه و عن جابر و أيب سعيد إن النيب 

ت الرجال من ضيق صلى اهللا عليه و سلم قال يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن ال ترين عورا
األزر رواه امحد و لوال إن ستر املنكب واجب مل يكونوا حيافظون عليه مع ضيق األزر و خوف بدو العورة و لوجب 

تكميل ستر العورة حىت يؤمن النظر إليها و ألن املقصود من االستتار يف الصالة التزين هللا بدليل أهنا جتب حيث 
احلرة جيوز هلا إن تقعد يف بيتها مكشوفة الرأس و كذلك بني النساء و ال جيوز الكشف خارج الصالة فان املرأة 

جتوز صالهتا أال خمتمرة و كذلك جيوز لإلنسان إن ينظر إىل عورة نفسه و ال تصح صالته كذلك و يف إبداء املنكبني 
  ال إن  خروج عن التزين مطلقا و هلذا مل جتر العادات احلسنة بأن أحدا جيالس يف مثل هذا احلال و

يكشفه بني الناس و الرأس خبالف ذلك و ألن من جرد منكبيه يسمى عاريا و إن كان خمتمرا و من سترمها مع 
عورته مسي كاسيا و إن كان بال عمامة و التعري مكروه بني الناس لغري حاجة فجاز إن يكون شرطا يف الصالة و 



رأس خاصة و هنيه صلى اهللا عليه و سلم إن يطوف بالبيت هلذا مل يشرع التعري أال يف اإلحرام و إمنا شرع كشف ال
  عريان يعم تعرية املنكبني و تعرية السوءتني 

إذا ثبت هذا فإمنا كرهنا كشف أحدمها أيضا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اشتمال الصماء و معناها 
صماء و بني االحتباء يف ثوب واحد فعلم إن كشف إبداء املنكبني كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل و قرن بني إشتمال ال

املنكب يشبه كشف السوءة مث من قال من أصحابنا ال جيوز كشف واحد منهما احتج بذلك و بظاهر قوله ليس 
على عاتقيه منه شيء و ألنه أحد املنكبني فوجب ستره كاآلخر و لقوله عليه السالم إذا كان الثوب واسعا فالتحف 

  اطف به على منكبيك مث صل و هنيه إن يصلي يف حلاف ال يتوشح به و إن يصلي يف سراويل به و يف لفظ تتع

  ليس عليك رداء و هذا امر بستر املنكبني 
و من فرق على املنصوص قال النهي إمنا جاء إن يصلي يف ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء أو على عاتقيه 

وجاز أن يقال على عاتقيه منه شيء و إن كان على أحدمها كما  فمىت ستر أحدمها فقد صار على عاتقه منه شيء
قال تعاىل و جعل القمر فيهن نورا و هو يف إحداهن و قال سبحانه خيرج منهما اللؤلؤ و املرجان و إمنا خيرج من 

  امللح وحده 

  فصل و الواجب ستر املنكب عند القاضي و غريه من أصحابنا ألمره بالتوشح

  اء فان ذلك يقتضي الستر والتعاطف و االرتد
و قال كثري منهم إذا ترك على منكبيه شيئا و لو خيطا أو حبال أجزأ لقوله ليس على عاتقه منه شيء و قال إبراهيم 
النخعي كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا مل جيد أحدهم ثوبا يصلي فيه وضع على عاتقيه عقاال مث صلى 

لرداء كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلون يف سيوفهم روامها سعيد يف و قال أيضا السيف مبنزلة ا
  سننه و قال بعضهم إن وضع 

على عاتقه شيئا من اللباس الذي يصلح لستر أجزأه ولو كان يصف البشرة أو كان ال يستوعب العاتق فأما ما ال 
  يقصد به الستر كاحلبل واخليط فال جيزيه 

  مع إبداء املنكبني يف اشهر الروايتنيفصل ويصح النفل 

  واألخرى ال يصح كالفرض لعموم احلديث والن باب الزينة واللباس ال يفترق فيه الفرض والنفل 
ووجه األول إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي يف الليل بالثوب الواحد بعضه على أهله والغالب إن الثوب 

الن النفل جيوز قاعدا أو راكبا موميا كل ذلك تسهيال لطريقه والعادة إن ال يكفي لذلك مع لستر املنكبني و
  اإلنسان يف بيته قد يكون عاري املنكبني خبالف الفرض فانه يشترط له اكمل األحوال و أفضلها 

فصل ويستحب للمرأة إن تصلي يف ثالثة أثواب درع ومخار وجلباب تلتحف به أو إزار حتت الدرع أو سراويل 
فضل من اإلزار ملا روي عن ابن عمر أنه قال تصلي املرأة يف الدرع واخلمار وامللحفة رواه حرب وعن عائشة فانه ا

أهنا كانت تقوم إىل الصالة يف اخلمار واإلزار والدرع فتسبل اإلزار فتجلبب به وكانت تقول ثالثة أثواب البد 



رواه سعيد و ذكر إسحاق عن ابن عمر أهنا كانت للمرأة منها يف الصالة إذا وجدهتا اخلمار واجللباب والدرع 
تصلي يف درع و مخار و إزار حتت الدرع و يذكر يف احلديث يرحم اهللا املتسروالت و ال تضم ثياهبا يف حال قيامها 

  لئال يبدو تقاطيع خلقها 

  مسألة فان مل جيد أال ما يستر عورته سترها 
  هذه املسألة هلا صورتان 

  ال ثوبا يستر عورته فقط أو منكبيه فقط فانه يستر العورة و يصلي قائما عند كثري من أصحابنا إحدامها ان مل جيد إ
و قال القاضي و طائفة بل يستر املنكبني و يصلي جالسا موميا ألن نص امحد يف الصورة الثانية يدل على إن ستر 

نيب صلى اهللا عليه و سلم هنى إن يصلي املنكبني مع ستر العورة بالقعود أوىل من ستر العورة فقط و ذلك ألن ال
  الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء و مل يفرق فمىت ستر العورة به فقد ارتكب النهي 

و محل أبو بكر والقاضي األحاديث اليت ختالف ذلك على النافلة فان ستر املنكب فيها ليس بواجب و هذا ألن ستر 
  ة له بدل و هو اجللوس باألرض و ضم فخذيه على عورته املنكب ال بدل له و ستر العور

و األول اصح ملا روى جابر بن عبد اهللا إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا صليت يف ثوب واحد فان كان 
واسعا فالتحف به و إن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه و يف رواية ألمحد إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على 

صل و إذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك مث صل من غري رداء و ألن ستر العورة أوىل ألهنا اغلظ و  منكبيك مث
  افحش و هو جممع على وجوبه 

و واجب داخل الصالة و خارجها يف الفرض و النفل و ستر مجيعها واجب اتفاقا خبالف املنكب و ألنه إذا ستر 
ل الركوع و السجود و ال يفوت بستر العورة أال ستر املنكب املنكب فوت القيام و ستر العورة املخففة و تكمي
  فقط و معلوم إن هذا أخف فيكون التزامه متعينا 

الصورة الثانية إن يستر الثوب منكبيه و عجيزته أو عورته فاملنصوص هنا إن يستر منكبيه و عجيزته و ال يقتصر 
صورة و اليت قبلها ألنه هنا إذا ستر عجيزته و قعد مل على عورته فمن أصحابنا من قال بذلك هنا و فرق بني هذه ال

يبق من عورته شيء ظاهر أال اليسري الذي يعفى عنه من أفخاذه و مل يفته أال القيام و ألنه يتمكن من الركوع و 
  السجود باألرض و حيصل له ستر املنكبني و هو واجب و الستر الواجب مقدم على القيام كما سيأيت 

و إن سقط يف النفل كما يسقط القيام لكن السقوط القيام فيه ثابت بالنص واإلمجاع والقيام يسقط و ستر املنكب 
عن املأموم إذا ائتم بإمام راتب قعد ملرض عارض لتحصيل اجلماعة و قد علله النيب صلى اهللا عليه و سلم بان يف 

  وكد منه لذلك ذلك تعظيما لإلمام كما يعظم األعاجم بعضهم بعضا فيكون ستر املنكب ا
  و قد احتج أمحد لذلك بأن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يعقدون 

  أزرهم و تبدو بعض عوراهتم يف السجود فعلم إن ستر املنكب اوكد من ستر بعض العورة 
املتقدم و  و من أصحابنا من سوى بني هذه الصورة و اليت قبلها يف أنه يستر عورته و يصلي قائما لظاهر اخلرب

احملافظة على القيام و ستر بقية العورة أوجب من ستر املنكب ألن القيام واجب باإلمجاع و العورة جيب سترها يف 
  الصالة و خارجها و الفرض و النفل فكان أوىل و هذا هو الذي ذكره الشيخ رمحه اهللا تعاىل 



  مها مسألة فان مل يكف مجيعها ستر الفرجني فان مل يكفهما ستر أحد
  ذلك ألن الفرجني اغلظ من غريمها و إمنا صار غريمها عورة جملاورهتما تبعا هلما 

و كوهنما عورة ثابت بالنص املتواتر و اإلمجاع فيكون سترمها مقدما على ستر غريمها فان خالف و ستر غريمها مل 
مها عورة مغلظة جممع عليها يصح ألنه ترك الستر الواجب فان مل يكف الفرجني ستر أحدمها أيهما كان ألن كال

  لكن ستر أيهما أوىل فيه وجهان 
أحدمها القبل ألنه يستقبل به القبلة و ألنه يربز إذا صلى قائما و ألنه اغلظ بدليل إن من العلماء من جيوز استدبار 

بل عورة ناتية القبلة دون استقباهلا و ألنه يكره استقبال الشمس و القمر عند التخلي دون استدبارمها و ألن الق
  ظاهرة و الدبر عورة داخلة كامنة فكان ستر ما ظهر من العورة أوىل 

و الوجه الثاين الدبر و هو اصح بناء على صالته جالسا افضل فيستر القبل جبلوسه و ضم فخذيه فإذا ستر الدبر 
أو يومىء بالسجود أمكنه السجود باألرض و لو ستر القبل فأما إن يسجد باألرض فيفضي بدبره إىل السماء 

  فيفوت كمال الركن 

  مسألة فان عدم بكل حال صلى جالسا يومىء بالركوع و السجود و إن صلى قائما حاز 
املشهور عن امحد إن العريان ينبغي له إن يصلي قاعدا يومئ بركوعه و سجوده و هو اختيار اخلرقي و أيب بكر و 

و هو افضل من إن يصلي قائما و إن صلى قائما و سجد عامة األصحاب فان صلى قاعدا أو سجد باألرض جاز 
  باألرض جاز أيضا مع الكراهة فيهما هكذا ذكر أصحابنا 

و عنه أنه جيب إن يسجد باألرض سواء صلى قاعدا أو قائما اختاره ابن عقيل و كان أبو بكر يقول هذا قول أليب 
  عبد اهللا أول فأما القيام فال جيب قوال واحدا 

رواية إن السجود ركن يف الصالة مقصود لنفسه بل هو افضل أركاهنا الفعلية و هو جممع على وجوبه ووجه هذه ال
فكان مراعاته أوىل من مراعاة السترة و لقد كان القياس يقتضي إجياب القيام أيضا لذلك أال أنه أخف من السجود 

مريض يرجى برؤه و أنه يطول زمنه و إن  و لسقوطه مع القدرة يف النافلة و خلف إمام احلي إذا صلى قاعدا و هو
فيه إفضاء بعورة بارزة خارجة إىل جهة القبلة فلما فحشت العورة فيه و طال زمن كشفها و خف أمره كان 

االعتياض عنه بالستر أوىل خبالف السجود فان زمنه قصري و هو اعظم أركان الصالة و ال يبدو فيه أال عورة الدبر 
  و هي أخف من القبل 

األول املذهب ملا روى سعيد و أبو بكر و غريمها عن نافع عن ابن عمر يف قوم انكسرت هبم مراكبهم يف البحر و 
  فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم إمياء 

و مل يبلغنا عن صحايب خالفه و ألنه إذا صلى قاعدا موميا فقد أتى ببدل القيام و الركوع و السجود بل قد أتى 
و سجود هو بعض الركوع و السجود التامني فان اإلمياء بالرأس يدخل يف عموم األمر بالركوع و السجود  بركوع

أو أتى ببعض الركوع و السجود الواجبني مع التمكن و هذه صالة مشروعة يف اجلملة للراكب على الراحلة و 
ا انضام ستر قبله بفخذيه و ستر دبره باألرض املريض أيضا و أتى أيضا مبعظم الستر و هو ستر العورة املغلظة فانه إذ

  و مل يفته أال تكميل األركان و تكميل الشرط املعجوز عنه و هذا غري خارج عن جنس الصالة املشروعة 
أما إذا قام و سجد باألرض فانه يستقبل القبلة بقبله حال القيام و السماء بدبره منفرجا حال السجود و يكشف يف 

ه األشياء حمرمة خارج الصالة فكيف تكون يف الصالة و هلذا مل يشرع مثل هذه الصالة يف اجلملة عورته و هذ



موضع آخر أبدا ال سيما إن كان العراة مجاعة أو كان العريان يف فضاء من األرض فان كشف عورته يتفاقم فحشه 
  والستر أهم من تكميل األركان ألنه جيب يف الصالة و خارج الصالة و تكميل 

ان إمنا جيب يف الصالة و ما كان مقصودا يف نفسه و مقصودا للصالة فهو أوىل مما يقصد يف الصالة فقط ال األرك
سيما و الستر يعم مجيع أركان الصالة و الركن ينقضي يف أثنائها يوضح هذا إن تكميل األركان واجب يف غري هذا 

م يف غري هذا املوضع يف غري الصالة و هو يف املوضع و كذلك كشف عورته و اإلفضاء هبا إىل اشرف اجلهات حمر
الصالة أشد قبحا و حترميا فإذا كان هذا املوضع ال بد فيه من التزام بدل واجب أو فعل حمرم كان ترك الواجب 

اسهل ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم و إذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه 
عنه جيب تركه بكل حال و املأمور به إمنا جيب فعله يف حال دون حال و هلذا لو مل ميكنه فعل فرائض الصالة فاملنهي 

أال بارتكاب حمرم مل جيب فعلها أال ترى أنه لو مل ميكنه ثوب يلبسه سقط عنه حضور اجلمعة و اجلماعة مع إن 
ن تكميل األركان بدليل إن املريض الذي ميكنه اجلمعة من اوكد الواجبات و إن شهود اجلمعة و اجلماعة اوكد م

  إمتام األركان يف بيته و ال ميكنه إمتامها يف اجلماعة فإن صالته يف اجلماعة افضل 
و قد كان يتوجه إن ال تصح صالته قائما لذلك و إمنا صححناها ألنه يعتاض عن ستر العورة بتكميل األركان وهو 

بد من اإلخالل ببعض فروض الصالة مل يتعني أحدها لكن األحسن ما كان أشبه مقصود يف اجلملة وألنه إذا مل يكن 
باألصول و ألن الستر قد عجز عنه أال بترك واجب آخر كما عجز عن تكميل األركان أال بترك واجب فصارت 

  األدلة املوجبة ألحدمها بعينه معارضة كاألخرى 

  اآلمدي  و هل يصلون متربعني أو منضامني على روايتني ذكرمها
  إحدامها يتربعون كسائر من يصلي جالسا من املريض و املتنفل 

و الثانية اهنم ينضامون و ال يتربعون نص على ذلك و هو الصحيح ألن ذلك استر فكانت رعايته أوىل من رعاية 
لرجال و هلذا هيئة مستحبة و هلذا استحببنا للمرأة إن تنضام يف ركوعها و سجودها و إن كان التفرج هو املسنون ل

مل يسن للمرأة بشيء من هيئات العبادات اليت هي مظنة ظهورها كالرمل و االضطباع و الرقي على الصفا و املروة 
  و مزدلفة و رفع الصوت باإلهالل فكيف هبيئة تظهر هبا العورة املغلظة من الرجل 

  فصل

ره فيصري الريح يتماسك يف حال جلوسه فإذا فان مل ميكنه تكميل السجود أال بانتفاض طهارته مثل إن يطعن يف دب
  سجد خرجت منه فانه يسجد باألرض نص عليه 

و من أصحابنا من خرج أنه يومىء كالعريان و كإحدى الروايتني يف املصلي يف املوضع النجس ألن الطهارة شرط 
  عجز فأشبهت السترة بل هي اوكد من السترة لإلمجاع على وجوهبا و لالختالف يف سقوطها بال

خبالف الستارة و املنصوص أقوى ألن السجود ركن مقصود لنفسه فال جيوز تركه مع القدرة إذا مل يكن يف فعله 
  مفسدة 

و الفرق بني الطهارة و الستارة إن الطهارة إمنا تراد للصالة و املقصود ال يصعب لتكميل الوسيلة و هلذا كانت 
إن يكون لصالة أخرى و أما الستارة فأمر مقصود يف نفسه واجب  الطهارة شرطا حمضا ال جتب يف غري الصالة أال



يف نفسه و مقصود يف الصالة واجب هلا و كشف السوءة حمرم و أيضا فان من جنس احلدث الدائم ما يصلى معه 
  كما يف املستحاضة و السلس و اجلريح فأما سجود اإلنسان مفضيا بسوءته إىل السماء فال عهد لنا به يف الشرع 

  سألة و من مل جيد أال ثوبا جنسا أو مكانا جنسا صلى فيهما و ال إعادة عليه م
  أما من مل جيد أال ثوبا جنسا فانه جيب إن يصلي فيه 

و خرج بعض أصحابنا أنه يصلي عريانا بناء على إن صالة حامل النجاسة جتب إعادهتا يف رواية و صالة العريان ال 
  النجاسة جيب يف البدن و الثوب و البقعة و ستر العورة خيتص موضعها  جتب إعادهتا إمجاعا و ألن اجتناب

  و األول هو املذهب املعروف من غري خالف عن أيب عبد اهللا رضي اهللا عنه 
ذكر ابن أيب موسى فيمن مل جيد أال ثوبا جنسا و صلى فيه هل يعيد على روايتني و لو مل يصل فيه أعاد قوال واحدا 

م من مصلحة اجتناب النجاسة ألنه جيب يف الصالة و غريها و ثبت وجوبه بالكتاب و السنة ألن مصلحة الستر أه
و اإلمجاع املتقدم و مسى اهللا تركه فاحشة خبالف اجتناب النجاسة و ألن هذا الثوب جيب لبسه قبل الصالة فلم 

تعرى سقط القيام و الركوع و  تصح صالته بدونه كما لو مل جيد أال ثوب حرير أو ما يستر بعض عورته و ألنه إذا
  السجود الكامالن و حصل اإلخالل بالشرط و إذا لبس الثوب النجس مل حيصل أال اإلخالل بشرط خمتلف فيه بني 

السلف فكان أوىل و أهنا مل جتب اإلعادة على العريان ألن اللباس فعل امر به و قد عجز عنه فأشبه ما لو عجز عن 
لركوع أو السجود و هو عذر غالب و اجتناب النجاسة هو من باب الترك و العجز عن االستقبال أو القراءة أو ا

أزالتها عذر نادر فلهذا فرق من فرق بينهما أال ترى إن مفسدة التعري يف الوقت ال تنجرب باللباس بعد خروج 
  الوقت ألن مفسدته ال ختتص الصالة خبالف محل النجاسة فان مفسدته ختتص الصالة 

  فصل 
ما اإلعادة ففيها روايتان حكامها ابن أيب موسى و هو من أوثق األصحاب نقال و أقرهبم اىل نقل نصوصه و و أ

  حكامها غريه 
و أما القاضي و أصحابه و من تبعهم فذكروا أنه نص هنا على اإلعادة و نص يف مسألة املكان النجس على عدم 

  اإلعادة 
بطريق النقل و التخريج كما يف جناسة البدن املعجوز عن أزالتها و كما يف  مث اكثر هؤالء جعلوا يف املسألتني روايتني

عدم املاء و التراب و جعلوا هذا النص بناء على قوله بوجوب اإلعادة يف النجاسة املعجوز عنها و قد وافقوا يف هذا 
  التخريج ملا نقله ابن أيب موسى 

ك كما إن الصحيح إن ال إعادة يف النجاسة املعجوز عن و على هذا فالصحيح أنه ال إعادة عليه يف شيء من ذل
  إزالتها و كما يف املنسية 

و اجملهولة وأوىل فان طهارة احلدث و السترة تسقط بالعجز و ال تسقط بالنسيان و ألن العاجز فعل ما امر كما امر 
إعادة عليه البتة ألن اهللا تعاىل مل يفرض و امتثال األمر يقتضي األجزاء بفعل املأمور به فمن امتثل ما أمره اهللا به فال 

على عباده أال صالة واحدة و قد قال هلم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا فاتتهم الصالة و سألوه عن اإلعادة 
  مرتني أينهاكم عن الربا و يقبله منكم فكيف مبن مل يفوت و إمنا اتقى اهللا ما استطاع 

من تيمم يف احلضر لعدم املاء أو خشية أذى الربد و حنوهم و قد ثبت بالسنة  و طرد هذا إن ال جتب اإلعادة على



الصحيحة إن املستحاضة تصلي مع وجود النجاسة و ال إعادة عليها و قد صلى عمر رضي اهللا عنه و جرحه يثعب 
لكان التعري احسن  دما و مل يعد و ألنا لو أوجبنا عليه اإلعادة إذا صلى يف ثوب جنس و مل نوجبها إذا صلى عريانا

  حاال فكان ينبغي إن يصلي عريانا و قد تقدم تضعيف ذلك 
و من أصحابنا من فرق بني مسأليت املكان و الثوب على ظاهر ما بلغه من النص بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة 

  مث  و على االستتار لكن إمنا ميكنه كل واحد منهما بتقريب اآلخر فإذا تزامحا قدمنا اوكدمها

أوجبنا القضاء لكونه قادرا على اجتناب النجاسة من بعض الوجوه خبالف احملبوس و بكل حال فعليه إن يتقي 
  النجاسة ما أمكن فإذا كان معه ثوبان جنسان صلى يف اقلهما جناسة 

دون و إن كانت النجاسة يف طرف ثوب كبري استتر بالطاهر منه و إن كان حامال للنجاسة ألن حمذور احلمل ب
  املالقاة اقل من حمذورمها مجيعا و قد تقدم حكم من مل جيد أال ثوب حرير أو ثوبا مغصوبا 

  فصل

و أما من مل متكنه الصالة إال يف موضع جنس كاحملبوس فيه إذا مل يكن عنده ما حيتجر به فانه يصلي فيه بال خالف 
  ألنه ال يقدر على غري ذلك و يف اإلعادة روايتان 

ا أنه ال إعادة عليه و هي الصحيحة و كذلك كل من عليه جناسة يعجز عن إزالتها أما بأن ال جيد هلا املنصوص منهم
  طهورا أو جيده و ال يستطيع إزالتها لكوهنا على جرح يضره املاء 

 فان قلنا يعيد على إحدى الروايتني فألهنا إحدى الطهارتني و مل يأت هبا و ال ببدل عنها فأشبهت طهارة احلدث و
  ألنه قد ترك العبادة لعذر نادر غري متصل فأشبه صوم املستحاضة 

و األول اصح ملا تقدم و ألنه شرط عجز عنه فلم تلزمه اإلعادة من اجله كالسترة و القبلة حال املسايفة هكذا 
ف ألنه يف ينبغي إن يكون الكالم إذا حبس يف املواضع املنهي عن الصالة فيها كاحلش و احلمام و اإلعادة هنا اضع

  هذه احلال ليس مبنهي عن الصالة فيها فأشبه املصلي يف الثوب احلرير إذا مل جيد غريه 
و إذا اقيمت اجلمعة يف مكان مغصوب فانه يصلي فيه و ال حيل ألحد تركها نص عليه ألن اجلمعة ال تفعل أال يف 

كل إمام برا كان أو فاجرا و كذلك مكان واحد فلو مل يشهدها ألفضى إىل تركها بالكلية و هلذا تصلي خلف 
  تصلى خلف اإلمام و إن كان ثوبه حريرا أو مغصوبا لذلك 

مث إن أمكنه االقتداء باإلمام يف غري املكان املغصوب مل جيز الدخول إليه و أال جاز للضرورة و ال يتفل فيه لعدم 
  الضرورة 

م بالغصب و صلى فيها و صالة من صلى خارجا و إذا كان اإلمام جاهال بالغصب فان صالته و صالة من مل يعل
  عنها صحيحة إذا بلغوا العدد املعترب ألن قصارى صالة من صلى فيها عاملا بالغصب إن تكون معدومة 

  و أما بدون ذلك ففي وجوب اإلعادة روايتان خرجهما أصحابنا على االئتمام فيها بالفاسق 
عليه اإلعادة قوال واحدا كمن ال جيد أال الثوب احلرير ألن لبثه  فأما احملبوس يف مكان مغصوب فينبغي إن ال جتب

  فيه ليس مبحرم عليه 



ألنه مل يدخل باختياره أال إن يكون قادرا على اخلروج خبالف من مل جيد أال الثوب املغصوب فان التحرمي ثابت يف 
  حقه هذه الطريقة الصحيحة 

حلرير روايتني كمن مل جيد أال الثوب النجس و على هذا فمن مل و من أصحابنا من جيعل فيمن مل جيد أال الثوب ا
ميكنه إن يصلي أال يف املوضع املغصوب فيه الروايتان و أوىل و كذلك من يكره على الكون بأماكن النجس و 

 املغصوب حبيث خياف من اخلروج منه ضررا يف نفسه أو ماله ينبغي إن يكون كاحملبوس يف املوضع النجس و احملبوس
يف املوضع النجس جيلس يف صالته على قدميه ألن ما سوامها ميكن صونه عن النجاسة من غري إخالل بركن ألن 

  إلصاق اآلليتني باألرض حال القعود ليس بواجب و أما السجود ففيه روايتان 
  إحدامها أنه يومىء إىل احلد الذي لو زاد عليه القى النجاسة كالعريان 

ألنه فرض مقصود يف نفسه و جممع على افتراضه فأشبه من تنتقض طهارته بالسجود و  و الثانية يسجد باألرض
  أوىل ألن طهارة احلدث اوكد من طهارة اخلبث 

  فصل 
  و مىت بذل للعريان إعارة سترة لزمه قبوهلا كما يلزمه قبول املاء إذا و هب له و الدلو و احلبل إذا أعريه 

  لزمه قبوهلا إذا بذلت له هبة و كما ال يلزمه قبول املاء يف احلج و الكفارات و قيل ال جيب عليه قبوهلا كما ال ي
و قد خرج وجه بأنه يلزمه قبول اهلبة ألن العار يف بقاء عورته مكشوفة اكثر من الضرر يف املنة اليت تلحقه ألشياء 

فرض السترة ال يتوقف على  عند من قال من أصحابنا أنه يلزمه قبول املال يف احلج فان قبول السترة اوكد ألن
وجودها و إمنا يتوقف على القدرة على حتصيلها كاملاء يف الوضوء بدليل أنه لو أمكنه حتصيل السترة من املباحات 

  لزمه و ال يلزمه حتصيل ما حيج به من املباحات 
ر قبوهلا كقبول املاء و و وجه األول و هو املشهور إن قبول العارية ال منة فيه يف الغالب خبالف قبول اهلبة فصا

التراب يف الطهارة و كاالسترشاد إىل طريق اجلامع و وجود السترة ال يعتمد وجودها و إمنا يعتمد القدرة عليها و 
  هي حاصلة خبالف قبول اهلبة فان فيه ضررا عليه باحلق الذي جيب للواهب عليه و إمكان إحلاق املنة به 

الثوب إن يعريه إذ ال ضرورة بالعريان إليه كما ال جيب عليه إن يبذل له  قال بعض أصحابنا و ال جيب على مالك
  ماء للوضوء مع أنه جيب عليه بذل املاء للعطش و اللباس خلوف الضرر باحلر و الربد و حنو ذلك 

إليه و قياس املذهب إن هذا واجب ألن ستر العورة من احلوائج األصلية اليت ال ختتص بالصالة فمىت اضطر اإلنسان 
وجب بذله له و إن مل خيف ضررا بالتعري خبالف الطهارة و كشف السوءة فيه ضرر على اإلنسان يف نفسه اعظم 
من كثري من الضرر الذي يلحقه يف بدنه فيجب إعانته على إزالته ببذل الفضل كإغاثة اجلائع و العطشان و أيضا 

ضرر يف بذهلا فوجب كتعليم اجلاهل وداللة الغريب  فان هذا بذل منفعة لتكميل عبادة هي واجبة يف األصل و ال
على طريق اجلامع و مناولة املاء و التراب ملالكهما و توجيه األعمى إىل القبلة خبالف املاء فانه بذل عني و بكل حال 

  و أوىل فاملستحب إن يبذل هلم السترة ألنه إعانة على تكميل العبادة فأشبه املتصدق على الرجل بالصالة معه مجاعة 
  و يبدأ بإعارة النساء قبل الرجال ألن عورهتن اغلظ 

  فصل



و إن مل جيد أال حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به ألنه مغط للبشرة من غري ضرر فأشبه اجللود و الثياب و 
هللا عليه و سلم قد اخرب اهللا تعاىل عن آدم و حواء أهنما طفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة و امرر النيب صلى ا

مبصعب بن عمري يوم أحد إن جيعل على رجليه شيء من االذخر فإذا كان االذخر كالثوب يف ستر امليت فكذلك يف 
  ستر احلي 

  و إن مل جيد أال طينا ففيه وجهان 
أحدمها و هو اختيار ابن عقيل أنه يلزمه إن يتطني به بدل الثوب فما سقط منه سقط حكم الوجوب فيه و حتصل 

  لسترة مبا بقي ا
و الثاين ال جيب و هو اختيار االمدي و غريه و قيل أنه املنصوص قال امحد ألنه يتناثر و ال يبقى و هو الصواب 

املقطوع به ألن السلف من الصحابة و من بعدهم أمروا العراة الذين انكسر هبم املركب إن يصلوا حبسب حاهلم مع 
  ن ماء البحر العلم بأنه قد كان ميكنهم إن جيبلوا م

بتراب الرب فيصري طينا فان اكثر السواحل يقرب منها التراب و أيضا فان هذا مثله و هو ملوث مؤذ يتناثر رطبا و 
يابسا فال حيصل به مقصود الستر يف الغالب و أيضا فان الفرائض من اجلمعة و اجلماعة تسقط إذا خيف تأذيه مبطر 

ن يتطني و أيضا فسنبني إن شاء اهللا تعاىل إنه ال جيب عليه إن يسجد على أو بوحل مع سخونة اهلواء فكيف يؤمر با
  الطني فإذا سقط تكميل الركن لتلوث جبهته و يديه فتلويث مجيع عورته أوىل إن ال جيب 

و إن وجد ماء مل يلزمه النزول فيه و إن كان كدرا و كذلك إن وجد حفرة مل يلزمه النزول فيها ألن ذلك ال حيصل 
الستر الواجب لكن ينبغي إن يستتر حبائط أو شجرة و حنو ذلك إذا أمكن ألن ذلك احسن من التعري يف  مقصود

  الفضاء و لذلك امر املغتسل و املتخلي إن يستتر مبا أمكنه من ذلك 
  و إن وجد سترة تضره كالبارية مل يلزمه االستتار هبا 

  فصل 
ر و بىن ألهنا حينئذ وجبت عليه و ليس االستتار هبا عمال يبطل إذا وجد السترة يف أثناء الصالة قريبة منه استت

الصالة فأشبه األمة إذا أعتقت يف الصالة و اخلمار بقرهبا و إن كانت السترة بعيدة منه حبيث تكون مسافتها مما 
ذهب كاملتيمم يبطل الصالة يقطعها أو كان حيتاج إىل االستتار هبا إىل عمل كثري فانه يستتر و يستأنف يف ظاهر امل

  إذا وجد املاء و قلنا خيرج و كاملستحاضة إذا انقطع دمها انقطاعا يوجب الوضوء 

  و فيه وجه خمرج على من سبقه احلدث أنه يستتر و يبين كالوجه املخرج يف املتيمم و املستحاضة 
ن أوهلا لكن مل يظهر و الصحيح الفرق بني من حدث املبطل له يف أثناء الصالة و من كان املبطل موجودا معه م

علمه للعذر كما تقدم و إمنا نظري املتوضيء هنا األمة إذا اعتقت يف أثناء الصالة و السترة بعيدة منها أو كان 
املصلي مستترا فاطارت الريح سترته و احتاج ردها إىل عمل كثري فان هذا كاملتطهر الذي سبقه احلدث ألن ما 

ام املبطل خبالف العاري و املستحاضة و املتيمم فان املبطل كان مقارنا مضى من الصالة كان صحيحا من غري قي
ألول الصالة و إمنا عفي عنه للضرورة و ال ضرورة إذا زال العذر يف أثناء الصالة و هلذا قلنا إن اإلمام إذا علم 

  عيدوا حبدث نفسه يف أثناء الصالة استأنف املأمومون الصالة و لو مل يعلم حىت قضوا الصالة مل ي
و إن وجد البعيد عن السترة من يناوله إياها من غري عمل بطلت يف أحد الوجهني النكشاف العورة زمنا طويال بعد 

  وجوب الستر 



و مل تبطل يف اآلخر إذا ناوله إياها من غري تراخ و هو اختيار االمدي ألنه مل يوجد منه عمل و قد أتى بالستر على 
  بالقدرة على الستر ال بنفس ظهور السترة  الوجه املمكن ألن وجوب الستر

فصل و ال تسقط السترة جبهل وجوهبا و ال نسيان هلا كما تسقط بالعجز فلو نسي االستتار و صلى أو جهل وجوبه 
أو أعتقت األمة يف أثناء الصالة و مل تعلم حىت فرغت لزمتهم اإلعادة قاله أصحابنا ألن الزينة من باب املأمور به فال 

باجلهل و النسيان كطهارة احلدث و هذا ألن الناسي و اجلاهل جيعل وجود ما فعله كعدمه ألنه معفو عنه تسقط 
فإذا كان قد فعل حمظورا كان كأنه مل يفعله فال إمث عليه و ال تلحقه أحكام اإلمث و إذا ترك واجبا ناسيا أو جاهال فال 

حىت يفعله إذا كان الفعل ممكنا و هبذا يظهر الفرق بني الزينة و إمث عليه بالترك لكنه مل يفعله فيبقى يف عهدة األمر 
  اجتناب النجاسة و ألن التزين هو األمر املعتاد الغالب فتركه مع القدرة ال يكون أال نادرا فلم يفرد حبكم 

  فصل 
الصالة أو و يعفى عن يسري العورة قدرا أو زمانا فلو انكشف منها يسري و هو ما ال يفحش يف النظر يف مجيع 

  كشفت الريح عورته فأعادها بسرعة أو احنل مئزره فربطه مل تبطل صالته و سواء يف ذلك العورة املغلظة و املخففة 

أال إن ما يعفى عنه من العورة املخففة اكثر مما يعفى عنه من املغلظة ألنه يفحش من هذا يف العرف اكثر مما يفحش 
  من هذا 

  ء يف مقدار العفو و قال القاضي و غريه مها سوا
و عن امحد ما يدل على أنه ال يعفى عن يسري العورة كما ال يعفى عن يسري طهارة احلدث و ألنه جيب ستره عن 

  العيون فاشترط ستره يف الصالة 
  و عنه التوقف يف ظهور مجيع العورة إذا أعاد الستر بسرعة 
كثري إذا قصر زمانه و قال أبو احلسن التميمي إن بدت و حكي عنه إن اليسري إذا طال زمانه ابطل و إن مل يبطل ال

  عورته وقتا و استترت وقتا فال إعادة عليه و مل يقيده بالزمن اليسري لظاهر حديث عمرو بن سلمة 
و األول هو املشهور ملا روى عمرو بن سلمة يف قصة إسالم قومه ملا ذكر أنه صلى بقومه على عهد النيب صلى اهللا 

ل و كانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عين فقالت امرأة من احلي أال تغطوا عنا أست قارئكم عليه و سلم قا
فقطعوا يل قميصا رواه البخاري و من احتج هبذا قال هذه قضية جرت هلؤالء الصحابة و ال يكاد مثلها خيفى على 

  و من جهة إن أحدا من  النيب صلى اهللا عليه و سلم و سائر أصحابه و مل ينكر فصارت حجة من جهة إقراره

الصحابة مل ينكر ذلك و ال يقال فانتم تقولون هبذا يف إمامة الصيب يف الفرض النا سنتكلم عليه إن شاء اهللا تعاىل يف 
موضعه و ألنه قد صح عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال للنساء ال ترفعن رؤوسكن حىت يستوي الرجال جلوسا ال 

األزر و كانوا يعقدون أزرهم على أكتافهم و لوال إن يسري العورة يعفى عنه ألمر  ترين عورات الرجال من ضيق
الرجال بإعادة الصالة منه كما امر النساء بغض أبصارهن عنه أو ألمر بذلك من كان ميكنه االتزار بإزار واسع و 

فقط كما ذكره يف اإلزار  ألمرهم باالئتزار على وجه ال يؤدي إىل كشف شيء من العورة بان يأتزروا على العورة
الضيق فان ستر العورة أهم من ستر املنكب فان الناس قائالن قائل يقول جيب عليه إن يستر العورة و يسجد و 

قائل يقول يستر املنكب و يصلي جالسا مومئا فأما إن يستر املنكب و يسجد مكشوف السوءة فليس جبائز وفاقا و 
ه فان املأزر و السراويالت تنحط يف العادة عن السرة قليال و املرأة يبدوا أيضا فان ذلك يشق عموم االحتراز من



أطراف شعرها و رسغها كثريا و اكثر الفقراء ال تسلم أثواهبم من يسري فتق أو خرق و قد قال النيب صلى اهللا عليه 
جيده عامة الناس دون ما و سلم ملا سئل عن الصالة يف الثوب الواحد أولكلكم ثوبان فلم يوجب من السترة أال ما 

جيده ذوو اليسار و قد صح عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يبدو بعض فخذه فعلم أنه ليس مبحرم و ألنه ملا عفي 
  عن الكثري يف الزمن 

اليسري فكذلك اليسري يف الزمن الكثري و ألنه شرط للصالة ليس له بدل فعفي عن يسريه كاجتناب النجاسة و 
يف االحنراف اليسري و النية يف تقدمها بالزمن اليسري و ألنه إخالل بيسري من الشرائط يشق مراعاته يف طرده القبلة 

اجلملة فعفي عنه كيسري النجاسة و طرده طهارة احلدث عفي فيها عن باطن الشعور الكثيفة ملا شقت مراعاهتا 
ها للضرورة فجاز إن تصح مع يسريها خبالف البشرة الظاهرة فانه ال يشق غسلها و ألن الصالة تصح مع كثري

  مطلقا كالعمل الكثري و املناسبة يف هذه االقيسة ظاهرة 
وحد اليسري ما ال يفحش يف النظر يف عرف الناس و عادهتم إذ ليس له حد يف اللغة و ال يف الشرع و إن كان 

  يفحش من الفرجني ما ال يفحش من غريمها 

  فصل

امهم وسطهم ألهنم من أهل اجلماعة و هي واجبة عليهم و ألن اجلماعة مشروعة و العراة يصلون مجاعة و يقف أم
يف اخلوف مع ما فيها من العمل الكثري و فراق اإلمام و غري ذلك فالن تشرع هنا أوىل و يؤمر كل واحد منهم 

  بغض بصره كما امر النيب صلى اهللا عليه و سلم النساء بغض أبصارهن عن الرجال 
  حدا إن أمكن و إن ضاق املكان عنهم فقيل و يصلون صفا وا

  يصلون مجاعتني 
  و قيل بل يصلون صفوفا و هو اصح 

و إن كانوا رجاال و نساء و املكان واسع صلى كل نوع ألنفسهم و إن كان ضيقا صلى الرجال و استدبرهم 
  النساء مث صلى النساء و استدبرهن الرجال 
نا يصلون فيها واحد بعد واحد ألن مصلحة الستر أهم من مصلحة و إن بذلت سترة واحدة للعراة فقال أصحاب

  اجلماعة أال إن خيافوا ضيق الوقت فيستتر هبا أحدهم و يصلي الباقون عراة 
و قيل يصلون فيه واحد بعد واحد و إن فات الوقت ألن احملافظة على الشرط مع إمكانه أوىل من إدراك الوقت 

ه أال بعد فوات الوقت أو سترة خياف فوات الوقت إن تشاغل باملشي إليها و كما لو وجد ماء ال ميكنه استعمال
  االستتار هبا 

و األول مذهب ألن من خوطب بالصالة يف أول الوقت و هو عاجز عن شرط أو ركن يف احلال قادرا على حتصيله 
أو السترة أو الركوع أو  بعد الوقت مل جيز له تأخري الصالة عن وقتها و لو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة

السجود و غري ذلك من الشرائط و األركان يؤخر الصالة إىل إن يقدر على ذلك إذا علم أو غلب على ظنه أنه 
  يقدر على ذلك و هذا خالف الكتاب و السنة و اإلمجاع فان رعاية الشرع للوقت اعظم من رعايته 



وز تأخري الصالة عن وقتها البتة للعجز عن بعض األركان و جلميع الشرائط و األركان املعجوز عنها و هلذا ال جي
مىت ضاق وقت الوجوب عن حتصيل الشرط و الفعل قدم الفعل يف الوقت بدون الشرط و إمنا تكون احملافظة على 
الشرط أوىل إذا كان الوجوب يف آخر الوقت مثل نائم يستيقظ آخر الوقت فان الصالة واجبة عليه حينئذ فعلها 

  ها كما لو استيقظ بعد الوقت بشروط
وأما إن وجد سترة خياف فوت الصالة باملشي إليها و التشاغل باالستتار فان كانت الصالة قد امر هبا يف أول 

الوقت أو وسطه و السترة بعيدة حبيث ال يصل إليها أال بعد فوت الوقت فهذا جيب عليه إن يصلي عريانا و هذه 
ا من عار أال و هو يرجو الكسوة فيما بعد فان أحدا من الناس ال يكاد يبقى عاريا على مسالة العراة املتقدمة فانه م

الدوام و هذا ألن وقت الصالة يتسع لالستتار و الفعل على الوجه املعتاد لو كانت السترة مكنة فإذا تعذرت 
  سقطت 

ه فأما إن استيقظ آخر الوقت و و كذلك إن استيقظ آخر الوقت و السترة بعيدة عنه بعدا ال جيب عليه طلبها من
السترة قريبة منه حبيث ال جتوز صالته أال هبا فهنا ال يتسع ما بقي من الوقت للسترة و الفعل على الوجه املعتاد فال 
تكون السترة متعذرة فيكون الوقت متسعا لشرائط الصالة و أفعاهلا خبالف مسألة الواحد بعد الواحد فان الوقت 

انت ممكنة و إمنا السترة متعذرة و فرق بني تعذر ينشا من ضيق الوقت و تعذر ينشا من تعذر متسع للسترة لو ك
الشرط فإن نشأ من ضيق الوقت وسعه الشارع و إن نشا من تعذر الشرط على الوجه املعتاد أسقطه الشارع و هلذا 

  لو كانوا يف 

واحد أال إن خيافوا فوت الوقت فيصلي واحد سفينة أو موضع ضيق ال ميكن مجيعهم الصالة قياما صلى واحد بعد 
قائما و الباقون قعودا تقدميا للصالة يف الوقت على ركن القيام و قد تقدم مثل هذا الكالم يف الطهارة و سيجيء 

  مثله يف استقبال القبلة إن شاء اهللا 
رهم ليصلوا فيها كما تقدم أال و إن كانت السترة ملكا لبعضهم مل تصح صالته أال فيها و ينبغي له إن يعريها لسائ

  إن يضيق الوقت فينبغي إن يعريها ملن هو أحق باإلمامة و إن أعارها لغريه جاز 
و إن بذل الثوب هلم مطلقا و قد ضاق الوقت اقرع بينهم فمن قرع فهو أحق به أال إن يكون أحدهم أوىل باإلمامة 

ىت مل يستتروا أال واحد لضيق الوقت أو لعدم اإلعارة فانه فهو أوىل به و إن كانوا رجاال و نساء فالنساء أحق و م
يؤمهم الكاسي و يتقدم إمامهم قال بعض أصحابنا يستحب ذلك و قياس املذهب إن إمامته واجبة ألنه اجلماعة 

واجبة على مجيعهم و هي ال متكن أال كذلك أال إن يكون أميا فانه يصلي وحده ألنه ال جيوز إن يؤمهم ألنه أمي و 
  هم قراء أو أحدهم و ال يأمت ألنه كاسي و هم عراة 

  فصل 
  يكره السدل يف الصالة و هو إن يطرح على كتفيه ثوبا و ال يرد أحد طرفيه إىل كتفه اآلخر 

  و قال االمدي و ابن عقيل السدل هو إسبال الثوب حبيث ينزل عن قدميه و جيره فيكون من باب إسبال الثوب 
  حيح و هو املنصوص عنه و التفسري األول هو الص

و عنه إمنا يكره على اإلزار أما على القميص فال محال للنهي على اللباس الذي كانوا يعتادونه و هو االرتداء فوق 
املآزر و تعليال للنهي خبشية انكشاف املنكب و ذلك مأمون على املتقمص و حنوه و قد روى أبو الزبري قال رأيت 

  مل هذا على إن عليه قميصا ابن عمر يسدل يف الصالة فيح



و وجه الكراهة ما روى عطاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن السدل يف 
  الصالة رواه امحد و أبو داود و الترمذي و إسناده حسن و عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود إن أباه كره 

و كان أيب يذكر إن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عنه و رواه عبد الرزاق عن  السدل يف الصالة قال أبو عبيدة
بشر بن رافع عن حيىي بن أيب كثري عنه و عن علي أنه رأى قوما قد سدلوا فقال ما هلم كأهنم اليهود خرجوا من 

  فهرهم رواه سعيد و رواه ابن املبارك و لفظه رأى قوما قد سدلوا يف الصالة 
مر أنه كان يكره السدل يف الصالة و قال إبراهيم كانوا يكرهون السدل يف الصالة روامها سعيد و عن و عن ابن ع

  ابن مسعود كراهته ذكره ابن املنذر و على هذا فانه يكره السدل سواء كان حتته ثوب أو مل يكن 
يف اإلعادة روايتان أظهرمها ال  فان صلى سادال قال أبو بكر إن مل تبد عورته فال يعيد باتفاق و قال ابن أيب موسى

  يعيد 

فصل و يكره اشتمال الصماء ملا روى أبو هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن حيتيب الرجل الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء و إن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعين منه شيء متفق 

هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن لبستني واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن جيعل  عليه وعن أيب سعيد قال
ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب و اللبسة األخرى احتباؤه بثوبه و هو جالس ليس على فرجه 

رتدوا الصماء يف ثوب واحد رواه منه شيء رواه البخاري و عن جابر بن إن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ت
امحد و اشتمال الصماء عند امحد و أصحابه إن يضطبع بالثوب و هو إن جيعل وسطه حتت عاتقه األمين و طرفيه 

فوق عاتقه األيسر أو بالعكس ألنه كذلك جاء مفسرا يف احلديث إن جيعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه 
  على أحد شقيه منه شيء ليس عليه ثوب و يف اآلخر ليس 

و يف لفظ أليب سعيد من رواية امحد و أيب داود و اللبستان اشتمال الصماء يشتمل يف ثوب واحد يضع طريف الثوب 
على عاتقه األيسر و يربز شقه األمين و األخرى إن حيتيب يف ثوب واحد ليس عليه غريه يفضي بفرجه إىل السماء و 

ت منكبه األمين و يرد طرفيه على منكبه األيسر و هذا مكروه يف الصالة و خارج يف رواية إن جيعل وسط الرداء حت
الصالة إذا مل يكن عليه أال الثوب الذي اشتمل به فأن كان عليه ثوب آخر من سراويل أو إزار و قميص ففي 

  الكراهة روايتان 
ىل عنه قال هنى النيب صلى اهللا عليه و إحدامها يكره و هي اختيار ابن أيب موسى ملا روى أبو هريرة رضي اهللا تعا

سلم أحدكم إن يشتمل يف إزاره إذا ما صلى أال إن خيالف بطرفيه على عاتقه رواه امحد و ذكر امحد عن ابن عباس 
أنه كرهه و إن كان عليه قميص و قد روى سعيد عن ابن عباس أنه كان يكره اشتمال الصماء يف الصالة و يف لفظ 

الرجل بثوبه يف الصالة فيخرج يده من قبل صدره و ألنه ختصيص ألحد العضوين املتشاهبني  كان يكره إن يلتحف
  باللباس فكره كاملشي يف نعل واحد 

فان قيل احلديث املشهور مقيد بالثوب الواحد فيحمل هذا املطلق عليه و ألن االضطباع لبسة احملرم فكيف تكون 
  مكروهة 

شد حمذورا ألن فيه إبداء املنكب و خيشى معه من ظهور العورة و ال حيصل معه فيقال االضطباع يف الثوب الواحد أ
مقصود اللباس و هلذا ال يشرع االضطباع للطائف طواف القدوم أال إن يكون حتته ثوب قال امحد يف رواية حنبل 



سة الصماء االضطباع إذا كان عليك إزار أو قميص و إذا مل يكن عليك إزار و ال قميص ففعلت ذلك كانت لب
  تبني شقة األيسر و فرجه 

بل هذه اللبسة حمرمة تبطل الصالة معها قال ابن أيب موسى و غريه إن اضطبع بثوب كان حتته غريه اجزأته صالته 
مع الكراهة و إن مل يكن حتته غريه أعاد الصالة و هذا املعىن معىن قول امحد كانت لبسة الصماء تبني شقه األيسر و 

  ن هذا تبدو معه العورة غالبا و يظهر من غري إن يشعر الالبس بذلك فرجه و ذلك أل
و احلكمة إذا كانت غالبة غري منضبطة علق احلكم باملظنة و أقيمت مقام احلقيقة لوجودها معها غالبا و لعدم 

تزين هللا يف انضباطها كما أقيم النوم مقام احلدث و ألن اهللا امر بالزينة عند الصالة و من لبس هذه اللبسة مل ي
  الصالة 

و أما اضطباع احملرم فذلك موضع خمصوص من النهي ملا كان فيه أوال من إظهار اجللد مث صار سنة و شعارا و هلذا 
  ال يشرع أال يف أول طواف يطوفه األفقي خاصة و هلذا فانه إذا أراد إن يصلي ركعيت الطواف سوى ردائه 

ان عليه ثوب واحد قال االمدي و غريه هو الصحيح ألن األحاديث و الرواية األخرى إنه ال يكره أال إذا ك
  الصحاح املفسرة إمنا هي يف الثوب الواحد و قد علله يف احلديث يبدو أحد شقيه و هذا مفقود يف الثوبني 

و من أصحابنا من قال يكره االضطباع على املئزر و ال يكره على القميص و هذا قول قوي فان األغلب على 
كان االرتداء فوق املآزر و قد هنوا عن االشتمال و ألن يف ذلك كشفا للمنكب يف الصالة و هو مكروه أو القوم 

مبطل ملا تقدم و قد نص امحد على كراهته و ألن الذي يف احلديث كراهة بروز الشق األمين و لو مل يكن حتته مئزر 
  العورة أوىل من التعليل بربوز الشق فقط لكانت العورة قد تظهر من الناحية اليسرى فكان التعليل بكشف 

فان قيل فقد قال أبو عبيد اشتمال الصماء عند العرب إن يشتمل الرجل بثوب جيلل به جسده كله و ال يرفع منه 
  جانبا خترج فيه يده كأنه يذهب به إىل أنه لعله يصيبه شيء يريد االحتراس منه و ال يقدر عليه 

ب واحد ليس عليه غريه مث يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه و تفسري الفقهاء إن يشتمل بثو
  قال و الفقهاء اعلم بالتأويل 

و قد ذكر أبو عبد اهللا السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب فقال اشتمال الصماء هو إن 
رج منه فلذلك تسمى الصماء قال بعض الفقهاء يلتحف بالثوب و يرفعه إىل حد جانبيه فال يكون ليده موضع خت

  حيتاج أن خيرج يده من صدره فتبدو عورته 
  و التفسري الذي ذكرمتوه خمالف هلذين قلنا 

أما التفسري الذي ذكرناه فهو منصوص مفسر يف احلديث و التفسري الذي حكاه أبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه 
وبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه و هذا يعم ما إذا اضطبع بالثوب من احلديث أيضا ألنه قال الصماء إن جيعل ث

الناحية األخرى أو مل يضطبع فانه إذا اضطبع أبدى منكبه األمين و ستر منكبه األيسر و بقي شقه األيسر غري مستور 
ر باديا و ظهور العورة و الصورة اليت ذكر أبو عبيد يكون املنكب األمين مستورا و املنكب األيسر لكن الشق األيس

  فيه أشد لكن املنكبني مستوران و هذا أيضا مما حيرم و تبطل الصالة معه بال ريب و اشتمال الصماء يعمهما 
و أما الذي نقل عن ابن عباس أنه خيرج يده من قبل صدره فان أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعا و إن 

بو عبيد و أما التفسري احملكي عن العرب فهو أشبه باالشتقاق ألن أخرجها من حتت الرداء فهو الذي ذكره أ



الصخرة الصماء اليت ال منفذ فيها و منه األصم و هو الذي ال ينفذ الصوت إليه و يؤيده ما روى أبو بكر بإسناده 
  حدا يأخذ عن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يلبس الرجل ثوبا وا

  جبوانبه على منكبه فتدعى الصماء 
و روى امحد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن الصماء اشتمال اليهود و اليهود تلتحف و 

ال تضطبع و هذه الصورة مكروهة أيضا ملا خياف معها من انكشاف العورة و هي السدل املتقدم و رمبا عرض 
  إن خيرج يده أال إن تبدو سوءته و هذه اللبسة مكروهة يف الصالة و خارج الصالة الشيء فال يستطيع 

  فظهر إن اشتمال الصماء يعم هذا كله لكن منه ما حيرم و يبطل و منه ما يكره فقط و منه ما اختلف فيه كما تقدم 

  فصل

أة يف الصالة ألن مباشرة املصلي يكره للمصلي تغطية الوجه سواء كان رجال أو امرأة فيكره النقاب و الربقع للمر
باجلبهة و األنف أما واجب أو مؤكد االستحباب و ألن الرجل إذا قام إىل الصالة فان اهللا تعاىل قبل وجهه و إن 
الرمحة تواجهه فينبغي له إن يباشر ذلك بوجهه من غري وقاية و قد كره له تغميض العني فتغطية الوجه أوىل وقد 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه رأى رجال غطى حليته يف الصالة فقال اكشف  روى الفقهاء يف كتبهم

  حليتك فان اللحية من الوجه 
و يكره التلثم على الفم ملا روى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى إن يغطي 

شبه بفعل اجملوس يف عبادة النريان و خياف معه من ترك الرجل فاه يف الصالة رواه أبو داود و ابن ماجة و ألنه ت
  جتويد القراءة و الذكر و الدعاء ال سيما و امللك يضع فاه على فيه 

  و هل يكره التلثم على األنف على روايتني 
 إحدامها يكره ألن ابن عمر كره تغطية األنف و ألنه عضو يف الوجه يسجد عليه فاشبه اجلبهة و ألن مباشرته إذا

قلنا بوجوب السجود عليه واجبة أو سنة مؤكدة فان سجد على احلائل كان مكروها و إن حسر اللثام احتاج إىل 
  عمل و ألنه رمبا حصلت معه غنة يف احلروف وألنه من الوجه و هو ابلغ من اللحية 
حدثين عكرمة عن ابن عباس  و الثانية ال يكره تغطيته ألن النهي إمنا جاء يف الفم و قد روى امحد بإسناده عن قتادة
  كان يغطي انفه يعين يف الصالة قال قتادة و كان سعيد بن املسيب و عطاء يكرهان 

  ذلك و ألنه ميكن اإلفصاح حبروف القران و الذكر معه هذه طريقة اجلماعة 
  و أما اآلمدي فقال روي عنه هو ما كان على الفم واألنف 

  إذا كان على الفم وحده مل يكره و هذا غلط على املذهب و روي عنه على األنف فحسب فعلى قوله 
  فصل 

و يكره شد الوسط بالزنار و اخليط و حنو ذلك مما يشبه زي أهل الذمة يف اشهر الروايتني ألن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم هنى عن التشبه بأهل الكتاب يف عدة مواضع 
  هني  و عنه ال يكره حلديث احلزام و ألنه مل يرد يف ذلك

  و أما ما ال يشبه شدهم كاحلبل و املنديل و املنطقة اليت تسميها العامة احلياصة فال يكره نص عليه و عليه أصحابنا 



و قال ابن عقيل و السامري يكره بالزنار و احلياصة و حنوها وليس بشيء بل يستحب ملن ليس حتت قميصه مئزر و 
  نيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال يصلي أحدكم أال و هو حمتزم ال سراويل إن حيتزم ملا روى أبو سعيد عن ال

احتج به أمحد و عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الغنامي حىت تقسم و عن بيع النخل 
يصلي و  حىت حيرز من كل عارض و إن يصلي الرجل بغري حزام رواه أبو داود و ذكر امحد عن ابن عمر أنه كان

عليه القميص يأتزر باملنديل فوقه و عن الشعيب قال كان يقال شد حقويك يف الصالة و لو بعقال و عن يزيد بن 
األصم مثله روامها اخلالل و قد روى حرب قال قلت ألمحد الرجل يشد وسطه خبيط و يصلي قال على القباء ال 

فذكرت له السفر و أنا أشد ذلك على الوسط فرخص  بأس به و كرهه على القميص و ذهب ملا أنه من زي اليهود
فيه قليال أما املنطقة و العمامة و حنو ذلك فلم يكرهه إمنا كره اخليط و قال هو أشنع فقد كره ما وافق زي أهل 

الكتاب و هو اخليط على القميص و حنوه و مل يكره على القباء ألنه ليس من زيهم و مل يكره ما سوى اخليط و حنوه 
  خص يف اخليط على القميص عند احلاجة و ر

و كذلك ذكر القاضي قال نص امحد على كراهة اخليط على القميص ملا فيه من التشبه بأهل الكتاب ألن من 
  عادهتم شد الوسط بالزنار 

  و مل يكره شد القباء و املنطقة ألن هذا عادة املسلمني 
  سائر الروآيات  و أطلق مجاعة من أصحابنا الكراهة على عموم كالمه يف

  فصل

و يكره إسبال القميص و حنوه إسبال الرداء و إسبال السراويل و اإلزار و حنومها إذا كان على وجه اخليالء و 
  أطلق مجاعة من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غري واحد منهم بان ذلك حرام و هذا هو املذهب بال تردد 

له شراك نعله و قال ما اسفل من الكعبني يف النار و السراويل مبنزلة قال أبو عبد اهللا مل احدث عن فالن كان سراوي
  اإلزار ال جير شيئا من ثيابه 

فأما إن كان على غري وجه اخليالء بل كان على علة أو حاجة أو مل يقصد اخليالء و التزين بطول الثوب و ال غري 
واية حنبل جر اإلزار و إرسال الرداء يف الصالة إذا ذلك فعنه أنه ال بأس به و هو اختيار القاضي و غريه و قال يف ر

  مل يرد اخليالء ال بأس به و قال ما اسفل من الكعبني يف 

  النار و السراويل مبنزلة الرداء ال جير شيئا من ثيابه 
بن و من أصحابنا من قال ال حيرم إذا مل يقصد به اخليالء لكن يكره و رمبا يستدل مبفهوم كالم امحد يف رواية ا

احلكم يف جر القميص و اإلزار و الرداء سواء إذا جره ملوضع احلسن ليتزين به فهو اخليالء وأما إن كان من قبح 
يف الساقني كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء مل يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيالء فنفى عنه اجلر 

  خيالء فقط 
ب كل خمتال فخور و قوله تعاىل و ال متش يف األرض مرحا و قال سبحانه و األصل يف ذلك قوله تعاىل إن اهللا ال حي

  و الذين خرجوا من ديارهم بطرا و رئاء الناس 
فذم اهللا سبحانه و تعاىل اخليالء و املرح و البطر و إسبال الثوب تزينا موجب هلذه األمور و صادر عنها و عن ابن 



و سلم قال من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة فقال أبو عمر رضي اهللا عنهما إن النيب صلى اهللا عليه 
بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي أال إن أتعاهد ذلك منه فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيالء متفق عليه و عن 

األرض إىل ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بينما رجل جير إزاره من اخليالء خسف به فهو يتجلجل يف 
  يوم 

القيامة رواه البخاري و عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلسبال يف اإلزار و القميص و العمامة 
من جر شيئا خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

م قال ال ينظر اهللا إىل من جر إزاره بطرا متفق عليه و يف رواية ألمحد و البخاري ما عن النيب صلى اهللا عليه و سل
اسفل من الكعبني من اإلزار يف النار و عن أيب هريرة قال بينما رجل يصلي مسبال إزاره فقال له رسول اهللا صلى 

رجل يا رسول اهللا مالك أمرته اهللا عليه و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضا مث جاء مث قال اذهب فتوضا فقال له ال
  إن يتوضأ مث سكت عنه قال أنه كان يصلي و هو مسبل إزاره و إن اهللا ال يقبل صالة رجل مسبال رواه أبو داود 

و عن ابن مسعود قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أسبل إزاره يف صالته فليس من اهللا يف حل 
عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم و ال حرام رواه أبو داود و 

القيامة و ال يزكيهم و هلم عذاب اليم املنان مبا أعطى و املسبل إزاره و املنفق سلعته باحللف الكاذب رواه امحد و 
ه املخيلة و املطلق منها حممول على مسلم و أبو داود و النسائي و هذه منصوص صرحية يف حترمي اإلسبال على وج

  املقيد و إمنا أطلق ذلك ألن الغالب ان ذلك إمنا يكون خميلة 
و من كره اإلسبال مطلقا احتج بعموم النهي عن ذلك و األمر بالتشمري فعن أيب جري جابر بن سليم اهلجيمي قال 

هذا قالوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت رجال يصدر الناس عن رأيه ال يقول شيئا أال صدروا عنه قلت من 
قلت عليك السالم يا رسول اهللا مرتني قال ال تقل عليك السالم عليك السالم حتية امليت قلت أنت رسول اهللا قال 
أنا رسول اهللا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك و إن أصابك عام سنة فدعوته انبتها لك و إذا كنت بأرض 

لت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إىل قال ال تسنب أحدا قال فما سببت بعده حرا و قفر أو فالة فض
  ال عبدا و ال بعريا 

و ال شاة قال و ال حتقرن من املعروف و لو إن تكلم أخاك و أنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من املعروف و ارفع 
إسبال األزر فإهنا من املخيلة و إن اهللا ال حيب املخيلة و إن إزارك اىل نصف الساق فان أبيت فإىل الكعبني و إياك و 

امرؤ شتمك و عريك مبا يعلم فيك فال تعريه مبا تعلم فيه فإمنا و بال ذلك عليه رواه اخلمسة أال ابن ماجة و قال 
  الترمذي حسن صحيح 

استرخاء فقال يا عبد اهللا ارفع  و عن عبد اهللا بن عمر قال مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و يف إزاري
إزارك فرفعته مث قال زد فزدت فما زلت احتراها بعد فقال له بعض القوم إىل أين قال إىل أنصاف الساقني رواه 

مسلم و عن ابن احلنيظلة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم الرجل خرمي االسدي لوال طول مجته و 
ا فعجل فأخذه شفرة فقطع هبا مجته إىل أذنيه و رفع إزاره إىل نصف ساقيه رواه امحد و إسبال إزاره فبلغ ذلك خرمي

  أبو داود و ألن اإلسبال مظنة اخليالء فكره كما يكره مظان سائر احملرمات 
  و من مل ير بذلك باسا احتج بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب بكر انك لست 



ل إن ابن مسعود رأى رجال قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل و أنت ممن يفعل ذلك خيالء و عن أيب وائ
يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد اهللا إين لست مثلك أن لساقي محوشة و أنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن 

ألحاديث أكثرها اخلطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة و قال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود و ألن ا
مقيدة باخليالء فيحمل املطلق عليه و ما سوى ذلك فهو باق على اإلباحة و أحاديث النهي مبنية على الغالب و 

  املظنة و إمنا كالمنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك 
فصل و بكل حال فالسنة تقصري الثياب وحد ذلك ما بني نصف الساق إىل الكعب فما كان فوق الكعب فال بأس 

و ما حتت الكعب يف النار ملا تقدم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه و أيب جري و ابن عمر و ملا روى أبو  به
سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إزره املؤمن إىل نصف الساق ال حرج عليه فيما بينه و بني الكعبني 

را مل ينظر اهللا إليه رواه امحد و أبو داود و النسائي و ابن ما كان اسفل من الكعبني فهو يف النار و من جر إزاره بط
  ماجة و عن حذيفة 

رضي اهللا عنه قال اخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع اإلزار فان أبيت 
حسن صحيح و عن  فأسفر فإن أبيت فال حق لإلزار يف الكعبني رواه اخلمسة أال أبو داود قال الترمذي حديث

  مسرة رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما حتت الكعبني من اإلزار يف النار رواه امحد و النسائي 
و أما الكعبان انفسهما فقد قال بعض أصحابنا جيوز إرخاؤه إىل اسفل الكعب و أما املنهي عنه ما نزل عن الكعب و 

 النار و قال ابن حرب سألت أبا عبد اهللا عن القميص الطويل فقال إذا مل يصب قد قال امحد اسفل من الكعبني يف
األرض ألن اكثر األحاديث فيها ما كان اسفل من الكعبني يف النار و عن عكرمة قال رأيت ابن عباس يأتزر فيضع 

ت رسول اهللا صلى اهللا حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه و يرفع من مؤخره فقلت مل تأتزر هذه األزرة قال رأي
  عليه و سلم يأتزرها رواه أبو داود 

  و قد روي عن عبد اهللا أنه قال مل احدث عن فالن ألن سراويله 

كان على شراك نعله و هذا يقتضي كراهة ستر الكعبني أيضا لقوله يف حديث حذيفة ال حق لإلزار بالكعبني و قد 
بني القميص وبني اإلزار فقال يستحب أن يكون طول قميص فرق أبو بكر و غريه من أصحابنا يف االستحباب 

  الرجل إىل الكعبني أو إىل شراك النعلني و طول اإلزار إىل مراق الساقني و قيل إىل الكعبني 
و يكره تقصري الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أيب عبد اهللا و علي قميص 

نصف الساق فقال ايش هذا و أنكره و يف رواية ايش هذا مل تشهر نفسك و ذلك  قصري اسفل من الركبة و فوق
ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حد آزره املؤمن بأهنا إىل نصف الساق و امر بذلك و فعله ففي زيادة الكشف 

ملا مل يستحبه تعرية ملا يشرع ستره ال سيما إن فعل تدينا فان ذلك تنطع و خروج عن حد السنة و استحباب 
  الشارع 

و يكره إسبال العمامة أيضا قاله أصحابنا ملا تقدم من األحاديث العامة و قد جاء ذكرها مصرحا به يف حديث ابن 
  عمر 

  فصل 
فأما النساء فان إطالة الذيول هلن سنة نص عليه ملا روت أم سلمة أهنا قالت يا رسول اهللا كيف يصنع النساء 



ا فقالت إذا تنكشف اقدماهن قال يرخينه ذراعا ال يزدن عليه رواه اخلمسة أال ابن ماجة و بذيوهلن قال يرخني شرب
  قال الترمذي حسن صحيح 

و عن ابن عمر قال رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألمهات املؤمنني يف الذيل شربا مث استزدنه فزادهن شربا 
سألنه عن الذيل  -النسائي و يف رواية ألمحد إن نساء النيب ص  فكن يرسلن إلينا فنذرع هلن ذراعا رواه أبو داود و

فقال اجعلنه شربا فقلن إن شربا ال يستر من عورة فقال اجعلنه ذر فكانت إحداهن إذا أرادت إن تتخذ ذراعا 
  أرخت ذراعا فجعلته ذيال 

  و هلذا قال أصحابنا اقل ذيل املرأة شرب و أكثره ذراع 
حق من مشى بني الرجال كنساء العرب الاليت ميشني بني احللل و الصحراء فأما نساء قال بعض أصحابنا هذا يف 

  املدن الاليت يف بيوهتن و ال يراهن رجل أجنيب فيكون ذيلها كذيل الرجل 

  فصل

يكره للرجل األمحر املشبع محرة يف مجيع أنواع اللباس من الثياب و الفرش و األكسية و آالت الدواب و األغطية و 
  ذلك و ال بأس بذلك للنساء  غري

و املعصفر املشبع من هذا النوع نص على ذلك يف عدة مواضع قال و قد سئل عن لباس املعصفر املشبع اكره لباسه 
و سئل عن األكسية املصبوغة كالدم فقال إذا كانت محرة تشابه املعصفر يكره ذلك و يف موضع آخر أنه كره 

أيضا يكره املعصفر للرجال و ال يكره للنساء وسئل عن املعصفر للنساء فلم  املعصفر كراهة شديدة للرجال و قال
ير به باسا و قال املروذي صبغت بطانة جبيت محراء فقال مل صبغتها محراء قلت للرقاع اليت فيها قال و أي شيء 

  لى تبايل إن يكون فيها رقاع و قال أول من لبس الثياب احلمر قارون و آل فرعون مث قرا فخرج ع

  قومه يف زينته 
قال يف ثياب محر قلت له الثوب األمحر تغطى به اجلنازة ترى إن اخذ به قال نعم قال و امرين أبو عبد اهللا إن اشتري 

له تكة ال يكون فيها محرة قال و أمرين إن اشتري له مدا فقال ال تكون فيه محرة و قد نقل عنه امحد بن واصل 
له علم امحر فقال ال بأس به قال القاضي فظاهر رواية املروذي أنه كره العلم األمحر املقرئ أنه سئل عن كساء اسود 

  أجراء له جمرى طراز الذهب و ظاهر رواية املقرىء أنه مل يكرهه و أجراه جمرى الطراز احلرير 
ملعصفر ال و هذه الكراهة يف اجلملة قول عامة األصحاب و ذكر القاضي يف موضع من خالفه و بعض من اتبعه إن ا

  يكره للرجال و النساء و إن النهي كان خاصا لعلي لقوله يف احلديث مل ينهه و ال إياك و إمنا هناين 
و من أصحابنا من قال إمنا يكره املعصفر خاصة فأما ما صبغ باحلمرة من مدر و غريه فال بأس به سواء صبغ قبل 

  النسج أو بعده و هذا 

أومأ إليه يف رواية حنبل فقال قد لبس النيب صلى اهللا عليه و سلم بردة محراء كذلك  اختيار أيب حممد رمحه اهللا و قد
الترمذي يف حديث الرجل الذي سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم و عليه ثوبان أمحران قال معىن هذا احلديث 

بأس إذا مل يكن معصفرا و ذلك عند أهل العلم اهنم كرهوا لبس املعصفر و رأوا إن ما صبغ باملدر أو غري ذلك فال 
ألن املعصفر صحت يف كراهته أحاديث كثرية يف حق علي و غريه للرجال دون النساء فعن عبد اهللا بن عمرو قال 
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي ثوبني معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسها رواه امحد و 



سلم رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم علي ثوبني معصفرين فقال أمك أمرتك هبذا مسلم و النسائي و يف رواية مل
  قلت اغسلهما قال بل احرقهما 

و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما 
ذفتها مث أتيته فأخربته فقال أال كسوهتا بعض هذه قال فعرفت ما كره قال فأتيت أهلي و هم يسجرون تنورهم فق

  اهلك فإنه ال بأس بذلك للنساء رواه أبو داود و ابن ماجة و قال هشام بن 

الغاز املضرجة اليت ليست مبشبعة و ال املوردة و قال اخلطايب املضرج الذي ليس صبغه باملشبع التام و إمنا هو لطخ 
وه و الريطة مالة ليست بفلقتني إمنا نسج واحد و قال اجلوهري يقال عق به يقال تضرج الثوب إذا تلطخ بدم وحن

ضرجت الثوب تضرجيا إذا صبغته باحلمرة و هو دون املشبع و فوق املوردة و يف رواية عن عبد اهللا بن عمرو قال 
لنيب صلى رآين النيب صلى اهللا عليه و سلم و علي ثوب مصبوغ بعصفر مورد قال ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال ا

اهللا عليه و سلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفال كسوته بعض اهلك و عن ابن عمر قال هنى النيب صلى اهللا 
عليه و سلم عن املقدم و هو املشبع بالعصفر رواه امحد و ابن ماجة و عن علي بن أيب طالب قال هناين النيب صلى 

القس و عن القراءة يف الركوع و السجود و عن لباس املعصفر اهللا عليه و سلم عن التختم بالذهب وعن لباس 
  رواه أمحد و مسلم و يف رواية صحيحة هناين عن املعصفر املقدم 

  قالوا و أما األمحر غري املعصفر فال بأس به ملا روى الرباء بن عازب 

محراء مل أر شيئا قط احسن منه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم عظيم اجلمعة إىل شحمة أذنيه و رايته يف حلة 
رواه اجلماعة و عن أيب جحيفة قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم باالبطح و هو يف قبة له محراء مث ركزت له 

عنزة فخرج و عليه جبة له محراء أو حلة محراء فكأين انظر إىل بريق ساقيه قال فصلى بنا إىل العنزة الظهر أو العصر 
و عن عامر بن أيب هالل املزين قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب مبىن على بغلة و عليه  ركعتني متفق عليه

برد امحر و علي رضي اهللا عنه أمامه يعرب عنه رواه امحد و أبو داود و عن انس قال كان احب اللباس إىل رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلربة متفق عليه 

  عروف املنصوص ملا احتج به امحد من و األول هو املذهب امل

قوله سبحانه فخرج على قومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أويت قارون اآلية قال جابر 
بن عبد اهللا يف القرمز و قال إبراهيم و احلسن يف ثياب محر على لفظ امحد و قال جماهد على براذين بيض عليها 

وان عليهم املعصفرات و كذلك ذكر قتادة و ابن زيد و غريمها أنه خرج و على دوابه و جنده سروج األرج
األرجوان و املعصفرات قال ابن زيد و كان ذلك أول يوم رؤيت املعصفرات فيما كان يذكر لنا و معلوم إن اهللا 

إن الثياب احلمر معيبة عند اهللا  سبحانه و تعاىل ذكر هذا يف سياق الذم له و العيب ملا خرج فيه من الزينة فعلم
مذمومة و ال معىن لكراهتها أال ذلك و عن عبد اله بن عمرو قال مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل و عليه 
ثوبان أمحران فسلم فلم يرد عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن و عن 

 عنه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم راى احلمرة قد ظهرت فكرهها و يف رواية قال خرجنا رافع بن خديج رضي اهللا
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رواحلنا و على ابلنا 

رة قد علتكم فقمنا سراعا اكيسة فيها خيوط عهن محر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال أرى هذه احلم



لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نفر ابلنا فاخذنا االكيسة و نزعناها عنها رواه امحد و أبو داود من 
  حديث حممد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بين 

ول اهللا صلى حارثة عنه و عن حريث بن االبج السليحي ان امرأة من بين اسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رس
اهللا عليه و سلم فلما راى املعرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كره ما 
فعلت فأخذت فغسلت ثياهبا و وارت كل محرة مث ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجع فاطلع فلما مل ير شيئا 

يب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال اركب االرجوان و ال البس دخل رواه أبو داود و عن عمران بن حصني ان ن
املعصفر و ال البس املكفف رواه امحد و أبو داود و عن الرباء بن عازب ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن 
قام  املياثر احلمر متفق عليه و عن مالك بن عمري قال كنت قاعدا عند علي قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم مث

فقال يا امري املؤمنني اهننا عما هناك عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عن الدباء و احلنتم و املزفت و النقري 
  و هنانا 

عن القسي و امليثرة و عن احلرير و حلق الذهب رواه امحد و أبو داود و النسائي و عن علي قال هناين رسول اهللا 
 الذهب و عن لبس القسي و امليثرة احلمراء رواه اخلمسة و قال الترمذي حديث صلى اهللا عليه و سلم عن خامت

حسن صحيح و عن عبيدة عن علي رضي اهللا عنه قال هنى عن مياثر االرجوان رواه امحد و أبو داود باسناد صحيح 
رة و يف لفظ و يف رواية عن علي قال هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن خامت الذهب و عن لبس احلم

احلمراء و عن القراءة يف الركوع و السجود و يف رواية عن لباس القسي و املياثر و املعصفر روامها عبد اهللا بن 
امحد يف مسند ابيه و عن أيب بردة ان عليا قال هناين النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اجعل خامتي يف هذه أو اليت تليها 

ا و هناين عن لبس القسي و عن جلوس على املياثر قال يعين عليا فاما القسي فثياب و اوما إىل الوسطى و اليت تليه
  مضلعة يؤتى هبا 

  من مصر و الشام و اما املياثر فشيء كانت جتعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطايف األرجوان 
ثرة يف النهي و احلديث عام يف فقد هنى صلى اهللا عليه و سلم عن املياثر احلمر و ذلك يقتضي ان تكون احلمرة مؤ

املياثر احلمر سواء كانت حريرا أو مل تكن و لو كان املراد هبا احلرير فتخصيصه احلمر هبا دليل على ان االمحر من 
احلرير أشد كراهة من غريه و ذلك يقتضي ان يكون للحمرة تأثري يف الكراهة و كذلك قوله يف حديث عمران ال 

محر و اللبس املعصفر ودليل على أن احلمرة مؤثرة مث أحاديث علي يف بعضها عن القسي اركب االرجوان و هو اال
و امليثرة احلمر واحلرير و يف بعضها عن القسي واملعصفرة ويف بعضها عن القسي وامليثرة احلمراء ويف بعضها عن 

ن مناط احلكم محرهتا ال جمرد مياثر االرجوان و هي كلها دليل على ان املياثر هي احلمر و ان مل تكن حريرا و ا
كوهنا حرير و ذلك ان االرجوان هو االمحر الشديد احلمرة كان اشتقاقه من االرج و هو توهج رائحة الطيب ألن 

االمحر يسطع لونه و يتوقد كما تسطع الرائحة الزكية يف االرائج قال أبو عبيد االرجوان الشديد احلمرة و النهرمان 
  دونه يف احلمرة 

فدم املشبع محرة و املضرج دونه مث املورد بعده مث قول علي رضي اهللا عنه يف حديث اخر هنى عن لبس احلمرة و امل
و احلمراء و عن امليثرة احلمراء بدل قوله املعصفر دليل على ان املعصفر إمنا هناه عنه حلمرته فتارة يعرب عنها بامسه 

ط احلكم و عن احلسن رضي اهللا عنه ان النيب صلى اهللا عليه و اخلاص و تارة يعرب عنه باالسم العام الذي هو منا



سلم قال اياكم و احلمرة فاهنا من احب الزينة إىل الشيطان رواه اخلالل و عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الشيطان حيب احلمرة و احلمرة من زينة الشيطان 

عليه و سلم يكره احلمرة و حيب اخلضرة و عن ابن عمر أنه و عن سعيد بن أيب هند قال كان رسول اهللا صلى اهللا 
راى على ابن له ثوبا معصفرا فنهاه و ابصر على اهله ثيابا معصفرة فلم ينههم رواهن وكيع و هذان املرسالن من 

وجهني خمتلفني و قد اعتضدا بقول الصحابة و ذلك يؤكد االحتجاج هبا و يقتضي تعاضدها على الداللة و ايضا ان 
النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا هنى عن املعصفرة فغريه من االمحر املشبع اوىل بالنهي منه اذ ليس يف املعصفر ما يكره 

  منه سوى لونه وليس هو باشدها محرة فغريه من األمحر 

تماثلني و ذلك الذي يساويه يف لونه و بريقه أو يزيد عليه اوىل ان ينهى عنه و التفريق بينهما تفريق بني الشيئني امل
غري جائز و ايضا فان هذا اللون يوجب اخليالء و البطر واملرح والفخر فكان منهيا عنه كاحلرير و الذهب و هلذا 

  ابيح هذا للنساء كما ابيح هلن احلرير و الذهب 
االحاديث فاما اخلفيف احلمرة مثل املورد و حنوه فقد ذهبت هبجته و توقده و صار قريبا من االصفر فال يكره و 

اليت جاءت يف الرخصة يف االمحر حممولة على هذا فانه يسمى امحر و ان كانت محرته خفيفة و على ما يكون بعضه 
  امحر مثل الربود اليت فيها خطوط محر و هذا معىن قوهلم حلة محراء 

  و هل هذه كراهة حترمي أو تنزيه فيه وجهان و يبىن على ذلك صحة الصالة فيه و فيها وجهان 
احدمها تصح قاله طائفة من اصحابنا النه مل جييء يف ذلك تصريح بالتحرمي و لو كان حراما لصرح بتحرميه كما 

  صرح بتحرمي الذهب و احلرير فان الفرق بينه و بني احلرير ظاهر يف احلديث 
فر و االمحر و و الثاين ال تصح الصالة فيه قال ابو بكر يعيد كل من صلى يف ثوب هني عن الصالة فيه كاملعص

الغصب و حنوه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك هنيا مطلقا و موجب النهي التحرمي ال سيما و قد قرنه 
بالقسي و خبامت الذهب فان ظاهره يدل على ان املعصفر و احلرير و الذهب من باب واحد كيف و سبب الكراهة 

  فيها واحد 

بسها و إمنا يترك رد السالم املفروض على املتلبس مبعصية و قد امر عبد اهللا بن و قد امتنع من رد السالم على ال
عمرو باتالفها و لو كان االنتفاع هبا جائزا مل يامره باتالف ماله فعلم ان ذلك كاراقة اخلمر و إمنا مل ياذن له يف 

  الغسل و اهللا اعلم ألن اللون ال يزول بالغسل مرة أو مرتني 
لرواية االخرى ملا اخربه أنه حرقها هال كسوهتا بعض اهلك فانه ال بأس بذلك للنساء فيحتمل ان و اما قوله يف ا

يكون ملا استاذن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غسلها ليلبسها بعد الغسل اراد صلى اهللا عليه و سلم ان يقطع 
ه عن ملكه هو الواجب دون الغسل فلما طمعه يف اللبس قبل الغسل و بعده و ان يعرفه ان اتالفه املضرج و إخراج

  راه قد مسح بذلك قال فان كنت كذلك فان تعطيه بعض اهلك خري من ان تتلفه 
  فصل 

فاما االصفر فال يكره سواء صبغ بزعفران أو غريه و كذلك االمحر املورد و حنوه نص عليه يف مواضع و قال ال 
ملصبوغ بالزعفران للرجل فلم ير به بأسا و هول قو اكثر بأس باملورد و مكان يصبغ بالزعفران و قيل الثوب ا

  أصحابة حىت جعلها اخلالل رواية واحدة 



و نقل صاحل عنه أنه سأله ايصلي الرجل و عليه القميص املصبوغ بالنشاستج فقال قد هنى النيب صلى اهللا عليه و 
كان شيئا خفيفا فال بأس و هذا يقتضي  سلم ان يتزعفر الرجل و هنى عن املعصفر فاما النشاستج و الزعفران فان

كراهة املزعفر و هو قول أيب اخلطاب و أيب حممد ملا روى انس ابن مالك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن 
يتزعفر الرجل رواه اجلماعة ويف حديث يعلى بن أمية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له و قد احرم يف جبة و 

  اغسل عنك اثر اخللوق و اصنع يف عربتك ما كنت صانعا يف حجك متفق عليه هو متضمخ خبلوق 
و االول هو الصحيح ملا روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة و قال رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يصبغ هبا متفق عليه 
ابه باخللوق كلها حىت عمامته و لفظ و اليب داود و النسائي عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يصبغ ثي

أيب داود ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصبغ هبا و مل يكن شيء احب اليه منها و كان يصبغ هبا ثيابه 
  كلها حىت عمامته و يف 

عليه و رواية المحد عنه أنه كان يصبغ ثيابه و يدهن بالزعفران و قال كان احب االصباغ إىل رسول اهللا صلى اهللا 
سلم يدهن به و يصبغ به ثيابه و عن قيلة بنت خمرمة اهنا رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امسال مليتني كانتا 
بزعفران و قد نفضتا رواه الترمذي و قد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران و قد هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم 

دل على أنه ال ينهى عنه غري احملرم و عن حيىي بن عبد اهللا بن مالك قال ان يلبس احملرم ثوبا فيه ورس أو زعفران ف
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصبغ ثيابه بالزعفران حىت النمامة و عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري ان 

  امها وكيع يف باب اللباس الزبري كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا هبا فنزلت املالئكة و عليها عمائم صفر رو
و اما هنيه ان يتزعفر الرجل فاملراد به ان خيلق بدنه بالزعفران فان طيب الرجل ما ظهر رحيه و خفي لونه و كذلك 

  امره للذي احرم و عليه جبة و هو متضمخ خبلوق ان ينزع عنه اجلبة و يغسل عنه اثر اخللوق و قد 

  يه و سلم أنه هنى ان يزعفر الرجل جلده رواه النسائي جاء مفسرا عن انس عن النيب صلى اهللا عل

  فصل

و ال بأس بلبس السواد يف احلرب و غريها سواء كان عمامة أو غريها نص عليه فقال ال بأس بالعمامة السوداء يف 
قد احلرب و غري احلرب لبس النيب صلى اهللا عليه و سلم عمامة سوداء و قال ايضا ال بأس بلبس العمامة السوداء 

لبس النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح عمامة سوداء و عم عليا بعمامة سوداء و ذلك ملا روى جابر قال دخل 
النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة يوم الفتح و عليه عمامة سوداء رواه احلماعة اال البخاري و عن عمرو بن حريث 

اء و عن عائشة رضي اهللا عنها قالت خرج النيب صلى اهللا ان النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب و عليه عمامة سود
  عليه و سلم و عليه مرط مرحل من شعر اسود روامها امحد و مسلم و عن ام خالد 

ابنة سعد بن العاص ان النيب صلى اهللا عليه و سلم البسها بيده مخيصة سوداء و قال ابلى و اخلقي رواه امحد و 
عنه لبس السواد يف الوقت الذي كان شعار الوالة و اجلند و استعفى اخلليفة  البخاري و قد كره امحد رضي اهللا

املتوكل من لبسه ملا اراد االجتماع به فاعفاه بعد مراجعة و كان هذا الزي اذ ذاك شعار اهل طاعة السلطان يف 
  امارة ولد العباس رضي اهللا عنه 



عليه و القصة يف ذلك مشهورة ملا اظهر املتوكل احياء و كان من مل يلبسه رمبا اهتم مبعصية السلطان و اخلروج 
السنة و اطفاء ما كان الناس فيه من احملنة و اجاز ابا عبد اهللا و اهل بيته باجلوائز املعروفة و طلب اجتماعه به و 

ائز و كان يرسل اليه يستفتيه و يستشريه فاحب أبو عبد اهللا ان ال يدخل يف شيء من امر السلطان و مل يقبل اجلو
هنى اهل بيته عن قبوهلا ففي تلك املرة استعفى من لبس السواد و سأله رجل عن خياطة اخلز االسود فقال إذا 

علمت أنه جلندي فال ختطه و سأله رجل أخيط السواد قال ال و سئل عن املراة تامر زوجها ان يشتري هلا ثوب خز 
  قال ال اسود فقال هو للمراة اسهل قيل له فاي شيء ترى للرجل 

يروع به قيل فترى للخياط ان خييط له قال إذا خاطه فايش قد بقي قد اعانه و قال يف رجل مات و ترك سوادا و 
اوصى إىل رجل فقال حيرق حىت ال يروع به مسلم قيل له لصبيان ترى ان حيرق قال حيرقه الوصي و كان يعذر يف 

نه كان لباس الوالة و االمراء و اعواهنم مع ما كانوا فيه من لبسه من يعلم منه اخلري و أنه كاملكره عليه و هذا ال
الظلم و الكربياء و اخافة الناس و ترويعهم و مل يكن يلبسه اال اعوان السلطان و كان الرجل املسودي إذا رؤي 
لب خيف و رعب منه النه مظنة الترويع حىت قال بعض اهل العلم يضرب املثل بذلك ترى الرجل مطمئنا ثابت الق

ساكن االركان فاذا عاين صاحب سواد رعب من سلطانه و دخله من الرعب ما غري لونه و رجف قلبه و استرخت 
قدماه و ذهب فؤاده فلما كان معونة على الظلم و الشر و ايذاء املسلمني صارت خياطته و بيعه مبنزلة بيع السالح 

م فهو منهم و النه يصري بذلك من اعوان الظلمة أو يف الفتنة و كره ان يلبسه الرجل اذ ذاك النه من تشبه بقو
  خياف عليه ان يدخل يف اعواهنم 

و يف معىن هذا كل شعار و عالمة يدخل هبا املرء يف زمرة من تكره طريقته حبيث يبقى كالسيما عليه فإنه ينبغي 
بيعه و خياطته ملن يستعني به  اجتناهبا و ابعادها و كل لباس يغلب على الظن ان يستعان بلبسه على معصية فال جيوز

على املعصية و الظلم و هلذا كره بيع اخلبز و اللحم ملن يعلم أنه يشرب عليه و بيع الرياحني ملن يعلم أنه يستعني به 
  على اخلمر 

و الفاحشة و كذلك كل مباح يف االصل علم أنه يستعان به على معصية و هذا خيتلف باختالف االمكنة و االوقات 
  وال فهذه كراهة لسبب عارض و االح

  فاما لبس اجلند أو غريهم له يف دار احلرب أو غريها إذا مل يكن مظنة الظلم و ال سيما الظلمة فال يكره البتة 
و كذلك ايضا لو لبست املراة السواد حتد به على ميت أو لبسه الرجل مل جيز لبسه حدادا على امليت النه ال حيل 

وم االخر ان حتد على ميت فوق ثالث ايام فهذه كراهة لالحداد حىت لو فرض ان االحداد المرأة تؤمن باهللا و الي
  كان بلبس القطن أو تغيري اهليئة و حنو ذلك دخل يف النهي كما يذكر ان شاء اهللا تعاىل يف موضعه 

  فصل 
 املراة و ال يعلق ستر و ال جيوز لبس ما فيه صور احليوان من الدواب و الطري و غري ذلك و ال يلبسه الرجل و ال

فيه صورة و كذلك مجيع انواع اللباس اال االفتراش فانه جيوز افتراشها هذا قول اكثر اصحابنا و هو املشهور عن 
امحد قال يف رواية صاحل الصورة ال ينبغي لبسها و قال يف رواية االثرم و سئل عن الستر عليه يكون صورة قال ال 

  و ما مل يكن له 



ون و ان كان له راس فال و قال ايضا إمنا يكره منها ما علق و قال ايضا إمنا يكره ما كان نصبا و إذا راس فهو اه
كنا متثاال منصوبا يقطع راسه و قال يف الرجل يصلي و يف كمه منديل حرير فيه صور اكرهه و قال التصاوير ما 

ير به باسا و قال ايضا إذا كانت توطا فال  كره منها فال بأس و سئل عن الرجل يصلي على مصلى عليه متاثيل فلم
  بأس باجللوس عليها 

و عنه ان الصور اليت على الثياب تكره و ال حترم قال يف رواية و قد سئل عن الوليمة يرى اجلدران قد سترت 
ان اخيرج قال قد خرج أبو ايوب و عبد اهللا بن يزيد قيل وإذا رأى على اجلدران صورا خيرج فقال نعم قيل له ف

كان يف الستر فقال هذا اسهل من أن تكون على اجلدران ال تضيق علينا و ضحك و لكن إذا راى هذا وخبهم و 
  هناهم فقد نص على التفريق بني الصور يف الثياب فحرمها يف اجلدران و كرهها يف الثوب 

ري ذلك مكروهة عنده اال اهنا و كذلك قال ابن أيب موسى مجيع التماثيل الصور يف األسرة و القباب و اجلدران و غ
  يف الرقم ايسر و تركه افضل و احسن و كذلك قال ابن عقيل يكره لبس ما فيه صور حيوان و ال 

  حيرم 
و اما صنعتها و اختاذها يف غري الثوب و االبنية و حنوها مثل السقوف و احليطان و االسرة أو اصطناعها جمسدة 

 واحدا و سنذكر ان شاء اهللا تعاىل حكم الدخول يف بيت فيه صور و للبنات أو غري ذلك فيحرم ذلك كله قوال
  الصالة فيه 

و من اصحابنا من جعل تعليق الستر املصور حراما قوال واحدا و جعل اخلالف يف الكرهة أو التحرمي يف املالبس 
  خاصة 

  و الصواب ان ال فرق بينهما 
عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تدخل املالئكة بيتا فيه  و من مل حيرم ذلك استدل مبا روى أبو طلحة رضي اهللا

صورة اال رقما يف ثوب فاستثىن الرقم يف الثوب و ذلك خمتص مبا رقم يف اللباس و الستور و حنوها لكن كره ذلك 
كون مع ايضا ألن يف االصل التصوير أنه حمرم بالتفاق و ليس يف احلديث اال استثناء ما يوجب التحرمي و ذلك ي

  الكراهة 
و ملا يأيت من االحاديث الدالة على كراهة الصور املرقومة يف الثياب فتحمل تلك االحاديث على الكراهة و هذا 

  على عدم التحرمي 

  مجعا بينهما 
و الفرق بني املرقوم يف الثوب و غريه ان الصورة على غريه من االجسام الصلبة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة 

ليت خلقها اهللا فتتحقق فيها مفسدة الصور خبالف الصورة على الثوب فاهنا تلتوي و تنطوي و يتغري وضعها الصورة ا
بطي الثوب و نشره و ال تبقى على صورة احليوان الذي خلقه اهللا و فيه ابتذال لنفس الصورة فاشبهت الصورة اليت 

  توطأ و تداس 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تدخل املالئكة بيتا فيه  و وجه االول ما روي عن علي رضي اهللا تعاىل عنه

صورة كلب و ال جنب رواه امحد و أبو داود و عن علي رضي اهللا عنه أنه قال اليب اهلياج اال ابعثك على ما بعثين 
اية و ال صورة اال عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تدع متثاال اال طمسته و ال قربا مشرفا اال سويته و يف رو



طلمستها رواه مسلم و غريه و عن ابن عباس رضي اهللا عنهما دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم البيت فوجد فيه 
  صورة ابراهيم و صورة مرمي فقال اما هم فقد مسعوا ان املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة 

حشوت للنيب صلى اهللا عليه و سلم وسادة فيها  رواه البخاري و عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها اهنا قالت
متاثيل كاهنا منرقة فقام بني البابني و جعل يتغري وجهه فقلت ما لنا يا رسول اهللا قال ما بال هذه الوسادة قلت وسادة 

جعلتها لك لتضطجع عليها قال اما علمت ان املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة و ان من صنع هذه الصور يعذب 
لقيامة فيقال احيوا ما خلقتم متفق عليه و عن عائشة اهنا نصبت سترا و فيه تصاوير فدخل رسول اهللا صلى اهللا يوم ا

عليه و سلم فنزعه قالت فقطعته وسادتني فكان يرتفق عليهما متفق عليه و يف رواية امحد فقد رايته متكئا على 
و سلم مل يكن يترك يف بيته شيئا فيه تصاليب اال نقضه احدامها و فيها صورة و عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه 

  رواه البخاري و أبو داود و امحد و لفظه مل يكن يدع 

يف بيته ثوبا فيه تصليب اال نقضه و رواه الربقاين و االمساعيلي و لفظهما مل يكن يدع يف بيته سترا أو ثوبا فيه 
صلى اهللا عليه و سلم ال يرى ثوبا فيه تصاوير اال نقضه و  تصاوير اال نقضه ورواه اخلالل و لفظه كان رسول اهللا

هذا صريح يف النهي عن الثوب و الستر و حنومها و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و كان يف و سلم فقال اين كنت اتيتك الليلة فلم مينعين ان ادخل البيت الذي انت فيه اال أنه يف البيت متثال رجل 

البيت قرام ستر فيه متاثيل و كان يف البيت كلب فأمر برأس التمثال الذي يف باب البيت يقطع يصري كراس شجرة 
و امر بالستر يقطع فيجعل و سادتني توطان و امر بالكلب خيرج ففعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و إذا 

  د و أبو داود و الترمذي و صححه الكلب جرو كان للحسن و احلسني حتت نضد هلم رواه امح
و يف رواية النسائي استاذن جربيل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ادخل فقال كيف ادخل و يف بيتك ستر فيه 

  تصاوير اما ان تقطع رؤوسها أو جتعل بساطا يوطأ فانا معشر املالئكة ال ندخل بيتا فيه تصاوير 
ال تدخل البيت الذي فيه صور على الستور و الثياب و حنوها و إمنا رخص  و هذه االحاديث دالة على ان املالئكة

  فيما كان يوطأ حلديث عائشة 

  و أيب هريرة و ألن الصورة تبتذل بذلك و هتان فتزول مظنة تعظيم الصورة اليت امتنعت املالئكة من الدخول الجله 
ى ابن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و اما نفس التصوير عمال و استعماال فحرام يف كل موضع ملا رو

قال الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال احيوا ما خلقتم متفق عليه وروى البخاري عن عائشة حنوه 
و عن سعيد بن ايب احلسن قال جاء رجل إىل ابن عباس فقال اين رجل اصور هذه التصاوير فافتين فيها فقال مسعت 

صلى اهللا عليه و سلم يقول كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه يف جهنم فان  رسول اهللا
كنت ال بد فاعال فاجعل الشجرة و ما ال نفس له متفق عليه و يف رواية عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

تمع إىل حديث قوم يغرون منه صب يف سلم من صور صورة عذبه اهللا حىت ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ و من اس
  اذنه االنك يوم القيامة قال الترمذي حديث حسن صحيح 

وأما حديث أيب طلحة فاالشبه و اهللا اعلم ان ذلك االستثناء فيه ليس من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم فان ابن 
ل ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب و ال عباس روى عن أيب طلحة أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو

صورة و يف رواية و ال متاثيل و يف رواية و ال تصاوير قال بعض الرواة يريد صور التماثيل اليت فيها ارواح متفق 



عليه و كذلك مسلم من حديث سعيد بن يسار عن أيب طلحة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تدخل املالئكة 
ال متاثيل فلو كان أبو طلحة قد مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول اال رقما يف ثوب ملا جاز له ان  بيتا فيه كلب و

يروي اللفظ العام دون ما استثىن منه و لو رواه كذلك حلفظه عنه مثل ابن عباس و غريه فعلم ان حديثه عام كما 
 على الثياب من الستور و حنوها مقصودة من ان احاديث علي و أيب هريرة و عائشة عامة ايضا و ان الصور اليت

هذا العام فان تلك احاديث صرحية يف هذا و قد ذكر فيها الستر و الثياب يبني ذلك ان حديث االستثناء مبهم 
  حمتمل إذا سيق بلفظه عن بسر بن سعيد عن 

سلم قال ال تدخل املالئكة بيتا  زيد بن خالد اجلهين عن أيب طلحة االنصاري رضي اهللا عنه ان النيب صلى اهللا عليه و
فيه صورة قال بسر بن سعيد مث اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد اهللا اخلوالين ربيب 

ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم امل خيربنا زيد عن الصور يوم االول قال عبيد اهللا امل تسمعه حني قال اال 
فهذه الزيادة مل يقلها زيد كما قال أول احلديث و إمنا خفض به صوته حىت مسعها عبيد اهللا دون بسر رقما يف ثوب 

بن سعيد فلعله قاهلا من عنده و مل يرفعها يف حديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و كثريا ما يدرج احملدث يف 
اعتقد رقم الستور من مجلة املستثىن منه و قد حديثه زيادة حيسب املستمع اهنا مسوقة عمن حدث عنه يؤيد ذلك أنه 

صحت االحاديث الصحيحة الصرحية اهنا من مجلة اليت قصدت باحلديث و بان املالئكة ال تدخل بيتا هي فيه و قد 
  روى غري واحد احلديث عن أيب طلحة دون هذه الثنيا 

راد هبا و اهللا اعلم ما رقم من الصور اليت و ان كانت هذه الزيادة حمفوظة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فامل
ال روح فيها أو كان يوطا و يداسس من الصور يف الثياب كما جاء ذلك مفسرا باالحاديث االخر و قد روى عبيد 

  اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أنه دخل على أيب طلحة االنصاري يعوده فوجد 

طا حتته فيه تصاوير فقال له سهل مل تنزعه قال ألن فيه عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة انسان ينزع من
تصاوير و قال فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم ما قد علمت قال سهل أو مل يقل اال ما كان رقما يف ثوب قال بلى و 

لكنه اطيب لنفسي رواه مالك و امحد و الترمذي و قال حديث حسن صحيح فهذا احلديث قد قال فيه ابن عبد 
هو منقطع غري متصل ألن عبيد اهللا بن عبد اهللا مل يدرك سهل بن حنيف و ال ابا طلحة و ال حفظ عنهما و ال له الرب 

عن احدمها مساع و ال له سن يدركهما به و ال خالف ان سهل ابن حنيف مات سنة مثان و ثالثني بعد شهود صفني 
   و صلى عليه علي و كرب عليه ستا و ليس كما قال ابن عبد الرب

فهذا احلديث يقتضي ان ابا طلحة علم ان النيب صلى اهللا عليه و سلم استثىن الرقم يف الثوب و ليس فيه أنه مسعه 
منه فيجوز أن يكون املستثىن ما كان من الثياب يوطأ و يداس أو ان تلك التصاوير مل تكن صور ما فيه روح كما 

  فسرته سائر االحاديث 

  فصل

 بأس به قال امحد و قد سئل عن الثوب الذي عليه متاثيل ال بأس بذلك ألن النهي إمنا جاء فاما متثيل غري الصورة فال
  يف الصورة 



و كذلك احليوان إذا قطع راسه أو طمس مل يبق من الصور املنهي عنها قيل المحد يف الرجل يكتري البيت فيه 
ال نعم و قال إذا كان متثاال منصوبا يقطع تصاوير حيكه قال نعم قيل له و ان دخل محاما و راى صورة حك الراس ق

راسه و سئل عن الوصي يشتري للصبية إذا طلبت منه لعبة فقال إذا كانت صورة مل يشترها فقيل له إذا كانت يدا 
و رجال فقال حيك منه كل شيء له راس فهو صورة قيل له فعائشة تقول كنت العب بالبنات قال نعم و قال ايضا 

إذا مل يكن فيه صورة فاذا كان صورة فال و قال ايضا الصورة الرأس و قال بعض اصحابنا إذا  ال بأس بلعب اللعب
قطع رأس الصورة أو مل يكن هلا رأس جاز لبس ما فيه ذلك مع الكراهة و قد اوما امحد إىل ذلك فانه سئل عن 

ال و ذلك ألن سائر االعضاء الستر يكون عليه صورة قال ال و ما مل يكن له راس فهو اهون و ان كان له راس ف
ابعاض احليوان ففي ابقائها ابقاء لبعض الصورة لكن ملا كان احليوان ال تبقى فيه حياة بدون الراس كان مبنزلة 

  الشجر فزال عنه التحرمي و بقيت فيه الكراهة 
  و وجه االول حديث أيب هريرة املتقدم فان جربيل امر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مثال الذي يف البيت ان يقطع و يصري كهيئة الشجرة فعلم ان الكراهة تزول بذلك و عن عكرمة عن ابن براس الت
عباس رضي اهللا عنهما قال الصورة الراس فاذا قطع الراس فليس بصورة رواه اخلالل و أبو حفص و قد صح عن 

ا خيل سليمان و إمنا ذلك النه مل يكن هلا عائشة رضي اهللا تعاىل عنها اهنا كانت تلعب البنات و تصنع هلا لعبا تسميه
رؤس و ألن ما ليس له راس ال يكون فيه حياة و ال روح و ال نفس و إمنا هو مبنزلة الشجر و حنوها و النهي إمنا 

كان عن تصوير ذوات االرواح كما تقدم و هلذا مل يكره اصحابنا متثيل ما ال روح له كاالرتج و النارتج و الشجر 
  ا نص عليه امحد فانه مل يكره اال الصورة ألن النهي إمنا جاء فيها خاصة و حنوها كم

و كره بعض اصحابنا التصليب يف الثوب و فسره بصورة الصليب الذي تعظمه النصار و محل حديث عائشة ان 
  مه النصارى النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يترك يف بيته شيئا فيه تصاليب اال نقضه على ذلك و ألن هذا الشكل تعظ

و يعبدونه فصار مبنزلة االصنام اليت كان املشركون يعظموهنا فكره ملا فيه من التشبه هبم و كالم امحد يدل على أنه 
ال يكره من التماثيل سوى الصورة و كذلك كالم سائر اصحابنا فاهنم قالوا بال بأس بلبس ما فيه التماثيل اليت ال 

  و غريه حديث عائشة بالتصاوير كما رواه اخلالل تشبه ما فيه الروح و فسر القاضي 

مسألة الشرط الرابع الطهارة من النجاسة يف بدنه و ثوبه و موضع صالته اال النجاسة املعفو عنها كيسري الدم و 
  حنوه 

الطهارة من النجاسة شرط يف صحة الصالة يف اجلملة من غري خالف نعلمه يف املذهب فلو صلى بالنجاسة عاملا هبا 
  قادرا على اجتناهبا مل تصح صالته 

  و يف اجلاهل هبا و العاجز عن ازالتها روايتان كما سيايت ان شاء اهللا تعاىل 
  و كذلك قال بعض اصحابنا جيب اجتناب النجاسة و هل ذلك شرط يف صحة الصالة على روايتني 

ثوبه عاملا هبا قادرا على اجتناهبا مل اصحهما أنه شرط فمن صلى يف موضع جنس حامال للنجاسة أو اصاهبا ببدنه أو 
تصح صالته قوال واحدا اال النجاسة املعفو عنها و ان صلى يف جناسة بعلمه و مل ميكنه اجتناهبا أو علمها و أنسيها أو 

  مل يعلم هبا اال بعد الفراغ فهل يلزمه االعادة على روايتني 



جز و اجلهل و النسيان كما ال تسمى واجبات الصالة فصاحب هذه العبارة ال يسميها شرطا إذا قلنا تسقط بالع
اركانا إذا سقطت بالنسيان و إمنا يسمى شرطا ما ال ما يسقط عمدا و ال نسيانا كطهارة احلدث و السترة واكثر 
اصحابنا يسموهنا شرطا و ان قلنا تسقط بالنسيان كما عرب به الشيخ رمحه اهللا كما أن استقبال القبلة شرط و قد 

باجلهل و كما تسقط سائر الشروط ببعض االعذار و ألن خمالفة هذا الشرط غريه من الشروط يف بعض يسقط 
االحكام ال مينع اشتراكها يف اكثر االحكام و إمنا مسي الشرط شرطا لتقدمه على الصالة و وجوبه من حني الدخول 

حنو ذلك سواء وجب يف كل حال  فيها كاشراط الساعة و شروط الطالق و شرط احلمل و الشروط يف العقود و
  أو سقط يف بعض االحوال 

و يف اجلملة فاخلالف يف عبارة ال يف معىن و إمنا قلنا ان طهارة البدن من النجاسة شرط للصالة ألن النيب صلى اهللا 
  ا عليه و سلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القرب منه و قال اهنما ليعذبان و ما يعذبان يف كبري ام

  احدمها فكان ال يستتر من البول 
و امر يف االستنجاء بثالثة احجار و قال اهنا جتزئ عنه و هنى عن االستنجاء بدون ثالثة احجار و هذا كله دليل 

  على ان إزالة النجاسة فرض 
مث صلي فيه و و إمنا قلنا بوجوب ذلك يف الثياب ايضا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال المساء حتيه مث اغسليه 

قال يف حديث النعلني فان رأى فيهما خبثا فليمسحه مث ليصل فيهما فعلق اذنه يف الصالة يف الثوب و النعل على 
  إزالة النجاسة منه و عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال 

ترى فيه شيئا  مسعت رجال يسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم اصلي يف الثوب الذي آيت فيه اهلي قال نعم اال ان
  فتغسله رواه امحد و ابن ماجه فامنا اباح الصالة فيه إذا راى فيه جناسة بعد غسله 

و إمنا قلنا بوجوب طهارة املكان الذي يصلي فيه لقوله سبحانه و طهر بييت للطائفني و القائمني و الركع السجود و 
صنام و غريها و قال تعاىل إمنا املشركون جنس فال هذه تعم تطهريه من النجاسة احلسية و من الكفر و املعاصي و اال

يقربوا املسجد احلرام فعلل منعهم منه بنجاستهم فعلم ان مواضع الصالة جيب صوهنا عن االجناس و ألن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم قال جعلت يل كل ارض طيبة مسجدا و طهورا رواه اخلطايب باسناد صحيح من حديث محاد بن 

بت عن انس و قال ابن املنذر ثبت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و الطيبة هي الطاهرة سلمة عن ثا
  فلما اختص االرض الطيبة بالذكر دل على اختصاصها باحلكم يف كوهنا مسجدا طهورا 

دا و و ألن احلكم املعلق بوصف مناسب دليل على ان ذلك الوصف علة له فعلم ان طهارهتا مؤثرة يف كوهنا مسج
  طهورا و ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

امرهم ان يصبوا على بول االعرايب ذنوبا من ماء و قال ان املساجد ال تصلح لشيء من هذا فدل على وجوب 
تطهري موضع الصالة و وجوب تنزيهه من النجاسات و النه هنى عن الصالة يف االماكن اليت هي مظنة النجاسات 

 تعاىل فاملوضع الذي قد حتقق وصول النجاسة فيه اوىل ان ال جتوز فيه الصالة و النهي يقتضي كما سيأيت ان شاء اهللا
  فساد املنهي عنه ال سيما إذا كان من العبادات و كان النهي ملعىن يف املنهي عنه 

فطهر محال و قد استدل كثري من املتأخرين من اصحابنا و غريهم على وجوب تطهري الثياب بقوله سبحانه و ثيابك 
لذلك على ظاهر اللغة اليت يعرفوهنا فان الثياب هي املالبس و تطهريها بان تصان عن النجاسة و جتنبها بتقصريها و 



تبعيدها منها و بان متاط عنها النجاسة إذا اصابتها و قد نقل هذا عن بعض السلف لكن مجاهري السلف فسروا هذه 
الوا و كىن بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من االرجاس و االثام و االية بأن املراد زك نفسك و اصلح عملك ق

ذلك ان هذه األية يف أول سورة املدثر و هي أول ما نزل من القران بعد أول سورة اقرا و لعل الصالة مل تكن 
اهتا فال فرضت حينئذ فضال عن اذى الطهارتني اليت هي من توابع الصالة مث هذه الطهارة من فروع الشريعة و تتم

  تفرض اال بعد استقرار االصول 

  و القواعد كسائر فروع الشريعة اذ ذاك مل تكن قد فرضت االصول و القواعد 
مث ان االهتمام يف أول االمر جبمل الشرائع و كلياهتا دون الواحد من تفاصيلها و اجلزء من جزئياهتا هو املعروف من 

ب النيب صلى اهللا عليه و سلم مل تعرض هلا جناسة اال ان تكون يف طريقة القران و هو الواجب يف احلكمة مث ثيا
االحيان فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن و غريه مع قلة احلاجة و عدم االختصاص باحلكم يف غاية البعد و إذا 

من  محلت االية على الطهارة من الرجس و االمث و الكذب و الغدر و اخليانة و الفواحش كانت قاعدة عظيمة
قواعد الشريعة و الكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش و الكذب و اخليانة و حنو ذلك مشهور 

  ... ثياب بين عوف طهارى نقية ... يف لسان العرب غالب يف عرفهم نظما و نثرا كما قال 
  و قال اآلخر 

  ...  لبست و ال من خزية اتقنع... و اين حبمد اهللا ال ثوب غادر ... 
حىت إذا قيل فالن طاهر الثياب طاهر الذيل مل يفهم منه عند االطالق اال ذلك فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية 

كما صار اجمليء من الغائط حقيقة يف قضاء احلاجة و كما صار مسيس النساء و مباشرهتن حقيقة يف اجلماع فيجب 
  محل الكالم عليه و لذلك وجهان 

اف اليه من احلكم و يقصد به االضافة إىل االنسان نفسه للعلم بان املقصود من الثوب ال احدمها ان اللباس يض
  نفس الثوب و جيعل ذلك نوعا من الكناية كما قال االنصار للنيب صلى اهللا عليه و سلم لنمنعنك مما مننع 

  منه ازرنا 
طهارة حسية من االعيان النجسة و من الثاين ان يراد نفس تطهري الثوب لكن الطهارة يف كتاب اهللا على قسمني 

  اسباب احلدث املعلومة 
  و طهارة عقلية من االعمال اخلبيثة 

فاالول كقوله تعاىل فيه رجال حيبون ان يتطهروا و اهللا حيب املطهرين نزلت يف اهل قباء ملا كانوا يستنجون من 
اتوهن من حيث امركم اهللا ان اهللا حيب التوابني البول و الغائط و قوله تعاىل و ال تقربوهن حىت يطهرن فاذا تطهرن ف

  و حيب املتطهرين 
و الثاين كقوله سبحانه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة ذلك خري لكم و اطهر و قوله تعاىل 
وله صدقة تطهرهم و تزكيهم هبا و قوله تعاىل اخرجوا ال لوط من قريتكم اهنم اناس يتطهرون يف غري موضع و ق

  سبحانه و تعاىل هؤالء بنايت هن 

اطهر لكم و قوله إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهريا و قال إمنا املشركون جنس و 
قال و إذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوهبن إىل غري ذلك من اآليات و إذا 



ه يكتسب صفة حقيقية من البسه ان كان صاحلا أو فاسقا حىت يظهر ذلك فيه إذا قوي كان كذلك فالثوب نفس
تاثري صاحبه فيه و يظهر ذلك يف مواضع اخلري و مواضع الشر و الجل االرتباط الذي بني اللباس و املقعد و بني 

 البقاع و الثياب اليت صاحبهما امر بتطهريمها من النجاسة و كانت طهارة اخلفني طهارة للقدمني و استحب تكرمي
عملت فيها الصاحلات حىت اعد سعد رضي اهللا عنه جبته اليت شهد فيها بدرا كفنا و استوهب بعض ازواج النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم منه بردة لتتخذها كفنا 
  و هذا كثري فاالمر بتطهري عينه من االجناس امر بطهارة صاحبه بالضرورة 

االية تعم نوعي الطهارة و تشمل هذا كله فيكون مأمورا بتطهري الثياب املتضمنة تطهري و االشبه و اهللا اعلم ان 
البدن و النفس من كل ما يستقذر شرعا من االعيان و االخالق و االعمال ألن تطهريها ان جتعل طاهرة و مىت 

  اتصل هبا و بصاحبها شيء من النجاسة مل تكن مطهرة على االطالق 

ا جنس دون جنس مل تكن قد طهرت حىت يزال عنها كل جنس بل كل ما امر اهللا باجتنابه من فاهنا مىت ازيل عنه
  االرجاس وجب التطهري منه و هو داخل يف عموم هذا اخلطاب 

يبني ذلك ان الطهارة من اخلمر و البول و الدم ذلك هي من تتمة الطهارة من اكلها و شرهبا و تكميل لذلك 
االرجاس بكل طريق و إمنا حرم اهللا سبحانه مباشرة هذه االعيان الرجسة كما حرم  املقصود و حتقيق للتنزه من

ممازجتها باالكل و الشرب ملا فيها من اخلبث و حرم مباشرهتا بالثياب قطعا ملالبستها بكل طريق و مبالغة يف اجتناهبا 
  األسئلة  و على هذه فاحلجة من االية اندراج هذه الطهارة يف العموم و بذلك تندفع تلك

يصلي عند الكعبة و مجع قريش يف  -فان قيل فقد روى عيد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال بينما رسول اهللا ص 
جمالسهم اذ قال قائل منهم اال تنظرون إىل هذا املرء ايكم يقوم إىل جزور ال فالن فيعمد إىل فرثها و دمها و سالها 

وضعه بني كتفيه  - كتفيه فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول اهللا ص فيجيء به مث ميهله حىت إذا سجد وضعه بني
و  -فاستضحكوا و جعل بعضهم مييل على بعض و انا قائم انظر لو كانت يل منعة طرحته عن ظهر رسول اهللا ص 

ساجد ما يرفع رأسه حىت انطلق انسان فاخرب فاطمة فجاءت و هي جويرية فطرحته عنه مث اقبلت عليهم  -النيب ص 
  صالته رفع صوته مث دعا عليهم و كان إذا دعا دعا الثا و إذا سأل سأل ثالثا  -تسبهم فلما قضى النيب ص 

مث قال اللهم عليك بقريش ثالث مرات فلما مسعوا صوته ذهب عنهم الضحك و خافوا دعوته مث قال اللهم عليك 
  بايب جهل ابن هشام 

عتبة و امية بن خلف و عقبة بن أيب معيط و ذكر السابع و مل احفظه  و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و الوليد بن
قال فوالذي بعث حممدا باحلق لقد رأيتهم صرعى قد غريهتم الشمس و كان يوما حارا متفق عليه فهذا يدل ظاهره 

  على ان اجتناب النجاسة ال يشترط لصحة الصالة 
 أول االمر و لعل الصلوات اخلمس مل تكن فرضت حينئذ قلنا قد قال بعض اصحابنا هذا منسوخ النه كان مبكة يف

  و فرض الطهارة إمنا نزل باملدينة 
و ايضا فان احلكم بنجاسة الدم و جناسة ذبائح املشركني إمنا علم ملا حرمت امليتة و الدم و حلم اخلنزير و لعل هذا 

  التحرمي مل يكن نزل بعد 
ظهره حىت قضى صالته و النجاسة إذا مل يعلم هبا مل تبطل مث أنه مل مل يعلم ما وضعوا على  -و قيل لعل النيب ص 

يطل الفصل ألن فاطمة جاءت فالقتها عن ظهره و اقبلت عليهم تسبهم فقد علم اهنم القوا على ظهره شيئا لكن مل 



  يدر ما هو و القي عنه بايب هو وامي مل يدر ما هو 
ان فرث االبل طاهر و الدم فانه كان دما يسريا معفوا عنه ألن  و قيل هذا يقتضي طهارة املوضوع فوق ظهره فيفيد

الذي يعلق بالسال من الدم ال يكون كثريا يف العادة و اما السال نفسه فانه كان من ذبيحة املشركني لكن مل يكن قد 
ذبائحهم و  حرم اكل ذبائحهم و حكم بنجاستها فان املسلمني الذين كانوا بني ظهرانيهم إمنا كانوات يأكلون من

  إمنا حرم امليتة و ما اهل لغري اهللا به مث انه فيما بعد حرم اللحم و حكم بنجاسته لكونه من 

ذبيحة غري مسلم و ال كتايب مبنزلة امليتة و الفرث نفسه مل يتغري حكمه النه ال ميوت و إمنا هو كاللنب فبقي على حاله 
  و هذا الوجه اقرب من غريه 

  فصل 
  ل النجاسة و مالقاهتا بشيء من بدنه أو ثيابه و محل ما يالقيها و جيب اجتناب مح

فلو كان موضع قدميه أو ركبته أو جبهته يف السجود جنسا مل تصح صالته من اجل املالقاة و كذلك لو القى ثوبه 
م مل تبطل جناسة يف حال قيامه أو سجوده و قال ابن عقيل ان القى ثوبه جناسة يابسة على ثوب انسان يف حال القيا

صالته النه ليس مبعتمد على النجاسة و ال هي تابعة له فاشبه النجاسة على طرف احلصري قال و ان كان ثوبه يسقط 
  عليها حال السجود فوجهان ألن ثوبه هنا معتمد عليها و ليس مبستتبع هلا 

  ط النجس و االرض النجسة و وجه االول ألن جمرد املالقاة ما هو حامل له للنجاسة مبطل بدليل مالقاة احلائ
و لو وقعت عليه جناسة فازاهلا يف احلال مل تبطل صالته يف املشهور ألن زمن ذلك يسري و قد حصل بغري اختياره 
فاشبه انكشاف العورة يف الزمن اليسري و ان احتاجت إىل زمن كثري أو فصل طويل فينبغي ان يكون كمن سبقه 

  احلدث و اوىل بالبناء 
  رورة فيها جناسة بطلت صالته و ان كانت مشدودة الرأس و لو محل قا

ولو محل شيئا من احليونات الطاهرة كالصيب وحنوه كما محل النيب صلى اهللا عليه و سلم امامة ابنة أيب العاص وكما 
رة كان احلسن يرحتله مل تبطل صالته وان كان يف جوفه جناسة من الدم و اخلمر و حنو ذلك ألن النجاسة هنا مستو

  بأصل اخللقة و ما هذا سبيله من النجاسات فال حكم له خبالف ما يف القارورة 
نعم يف البيضة اليت فيها فروج ميت وجهان النه من حيث هو مستور بأصل اخللقة يشبه الدم يف احليوان الطاهر و 

  من حيث هو مستتر يشبه القارورة 
رطوبات و إمنا عرض هلا ذلك خبالف باطن احليوان و ألن القياس و االظهر أنه كالقارورة ألن البيضة مل تكن حمال لل

اجتناب مجيع النجاسات الظاهرة و الباطنة لكن ما يف باطن احليوان تابع للطاهر و يف إخراجه عنه مشقة خبالف ما 
  يف البيضة فانه هو املتبوع و ال مشقة يف إخراجه منه 

  فصل

  ها قدرا و نوعا و الضابط هلا و أما النجاسة املعفوا عنها فقد تقدم ذكر

يف الغالب ان تكون مما يشق االحتراز منه مشقة عامة كالدم و ما تولد منه و كاثر االستنجاء فيعفو الشرع عن 
قليله رفعا للحرج و ارادة لليسر دون العسر أو ان يكون مما خيفف تنجيسه لشبهه بالطاهرات من بعض الوجوه 



  جناسته ان جعلنا هذا مؤثرا كالنبيذ و حنوه  املعتربة كاملذي أو للخالف يف
و اما الكثري فال يعفى عنه النه ال حرج يف االحتراز منه و قد بلغ بكثرته و قدره ما يبلغ غريه جبنسه و نوعه و 
سواء كان يف موضع واحد أو موضعني من البدن أو الثوب أو املصلى فان املفترق جيمع فان كان جمموعه كثريا 

  فال ان كان يف حمل متصل  ابطل و اال
فان كان يف حملني منفصلني مثل ثوبني أو ثوب و بدن أو ثوب و مصلى ضم احدمها إىل االخر يف أحد الوجهني 

  اختاره ابن عقيل النه صلى و معه دم كثري فاشبه ما يف الثوب الواحد 
  اب غسله عكس ملقصود الرخصة و يف االخر ال يضم ألن ذلك اقل فحشا و اشق غسال من الثوب الواحد ففي اجي

  فصل 
  و إذا بسط على جناسة شيئا طاهرا أو طينها كرهت الصالة عليه 

  و صحت يف اشهر الروايتني 
  و يف األخرى ال تصح هكذا حكامها مجاعة 

و قال ابن أيب موسى و غريه من بسط على بول مل جيف أو على غائط رطب حصريا مل جتزه الصالة فان كانت 
جفت من البول فبسط عليه حصريا و صلى عليه اجزاه قال و لو طني مسجدا بطني فيه تراب قد بالت االرض قد 

عليه احلمري االهلية مل يصل فيه حىت يقلع الطني منه و كذلك لو كبس ارضه بتراب جنس مل يصل فيه حىت يزال 
لذي يصلي عليه تابعة له و بني ان ذلك التراب منه و على هذا فانه يفرق بني ان تكون النجاسة متصلة باملصلى ا

تكون منفصلة عنه لكنه مالقية و هذا اشبه مبنصوص امحد فانه قال إذا مل تعلق جناسة بالثوب يصلي وقال يف املسجد 
احملشو بالقذر إلذا فرش عليه الطوابيق واآلجر ال يصلي فيه اال ان خيرج عنه و ذلك ملا روى عن ابن سريين أنه 

ين على مكان جنس فقال مر ابن مسعود على قوم يكبسون مسجدهم بروث أو قذر فنهاهم عن سئل عن املسجد يع
  ذلك رواه سعيد 

  و من قال باملنع مطلقا قال ألن املقر شرط لصحة الصالة فتشرط طهارته كالثوب 
  و لو كان يف السفل جناسة صحت الصالة يف العلو قوال واحدا من غري 

ليل أنه لو كان السفسل مغصوبا و العلو مباحا صحت الصالة يف العلو و لو كان ما كراهة النه ليس مبستقر له بد
حتت البساط املباح و الطني املباح مغصوبا مل تصح الصالة قال بعض اصحابنا ألن باطن املسجد جيب ال صيانته عن 

فانه ال يلزمه صونه عن  النجاسة كظاهره و لو مل مينع الصحة ملا وجب ذلك كما لو كان املسجد فوق بيت إلنسان
  النجاسة و لذلك جوز امحد بناء املسجد فوق املطهرة 

و احتج اصحابنا لالول مبا ذكره امحد عن أيب موسى أنه صلى على الروث و الننت و صلى و الربية إىل جانبه و قال 
ية إىل جانبه فقيل له لو هذا و ذاك سواء و يف لفظ رواه سعيد أنه صلى يف سكة املربد على الروث و الننت و الرب

صليت يف الربية فقال هذا و ذاك سواء و احلجة هبذا مبنية على أنه فرش على ذلك الروث شيئا و صلى عليه و اال 
فقد يكون من روث ما يؤكل حلمه و على قول ابن أيب موسى فانه يؤخذ هبذا و بقول ابن مسعود و احتجوا بانه قد 

لم أنه كان يصلي على محاره و هو متوجه إىل خيرب رواه مسلم و هذا حجة على صح عن النيب صلى اهللا عليه و س
من يقول بنجاسة احلمار و يسوي بينه و بني االرض و اما من مل يقل بنجاسة احلمار بني الدواب و غريها فال حجة 

  ير حتته عليه فيه ان صح قوله ذلك و ايضا فانه مل حيمل النجاسة و مل يالقها فاشبه من صلى على سر



جناسة أو يف بقعة طاهرة متصلة بنجاسة و كونه شرطا للصحة من اجل االستقرار ال يقتضي وجوب طهارته كمحل 
  السرير 

وأما باطن املسجد فيصان عن النجاسة كهوائه على ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال البصاق يف املسجد خطيئة و 
  القمل يف املسجد فعلم ان باطنه ليس كظاهره من كل وجه كفارهتا دفنها و كان اصحاب النيب يدفنون 

و لو صلى على فراش يف حشوها و بطانتها جناسة او على بساط يف باطنه جناسة مل تنفذ إىل ظاهره أو على طابق 
طاهر الظاهر جنس الباطن فهو كمن فرش طاهرا على جنس على هذه الطريقة و على ما ذكره ابن أيب موسى ال 

  هذا املصلى مع الصالة على املفروش على املكان النجس اليابس يصلي على 

  فصل

  و إذا صلى على حبل أو منديل يف طرفه جناسة صحت صالته يف املنصوص 

  و قال بعض اصحابنا ان كانت النجاسة تتحرك حبركته مل تصح صالته النه يصري مستتبعا هلا 
حيمل ما يالقيها فاشبه ما لو صلى يف بقعة طاهرة من بيت يف  و وجه االول أنه مل حيمل النجاسة و مل يالقها و مل

  جانبه جناسة 
  فان كان حياذيها بصدره إذا ركع أو إذا سجد و مل تالقها ثيابه صحت ايضا يف املشهور 

  و يف وجه خمرج اهنا ال تصح كما لو صلى على مدفن النجاسة على الرواية املتقدمة 
ال يعترب استقراره بدليل ما لو كان روزنة أو حفرة خبالف مساجد االعضاء و وجه األول ان ما حياذي الصدر 

  السبعة فان استقرارها معترب حىت لو وضعها على قطن منتفش و حنوه فلذلك اعتربت طهارهتا و اشترطت يف رواية 
 تصح صالته سواء فان كان املنديل أو احلبل متعلقا به يف يده أو وسطه أو حنو ذلك حبيث يتبعه إذا مشى املشى مل

حتركت النجاسة حبركته يف الصالة أو مل تتحرك ألن النجاسة إذا انتقلت النتقاله كان مستصحبا هلا و مبنزلة احلامل 
هلا فاشبه ما لو كانت على ذيل قميصه الطويل أو طرف عمامته احمللولة و سواء كان النجس يتبع باختياره كاحليوان 

  ختيار كالسفيه الصغري و الثوب النجس و حنو ذلك فلو من الكلب و حنوه أو ليس له ا

  صلى و مقود الكلب بيده مل تصح صالته و كذلك ان كان بيده مقود بغل أو محار إذا قلنا هو جنس 
و يتوجه الفرق بني ما يتبع بارادته و بني اجلامد و على املعروف يف املذهب لو مل يكن له من ميسك بغله أو محاره و 

طه اال بامساكه فينبغي ان يكون مبنزلة العاجز عن ازالت النجاسة ألن اجتناب النجاسة هنا ال ميكن اال ال ميكن ضب
بضياع ماله فلم جيب كما لو ميكنه الذهاب إىل املاء اال باخلوف على ماله أو كانت عليه جناسة و ال ميكنه غسلها 

  اال باخلوف على ماله و أوىل 
قعا على جناسة يابسة مل تصح صالته النه حامل ملا يالقي النجاسة فاشبه ما لو القى عليها و لو كان احلبل املعلق به وا

  طرف ثوبه أو كمه 
و ان كان احلبل مشدودا يف شيء ال ينجر جبره و مشيه كحمل ميت أو حيوان جنس ال يتبعه إذا مشى و ال يقدر 

أو ظرف كبري مملوء مخرا فان كان طرف احلبل على جره اذا استعصى عليه كالفيل أو سفينة كبرية فيها جناسة 
متصال مبوضع جنس كمسالة امليتة و حنوها مل تصح صالته و ان مل يكن متصال مبوضع جنس صحت كمسالة السفينة 

و الظرف ألن هذا ليس حامال للنجاسة و ال مستصحبا هلا و إمنا هو حامل للحبل فاذا كان مالقيا للنجاسة كان 



  ه أو كمه خبالف ما إذا القى حمال طاهرا متصال بنجس كما لو القاها ثوب
  و من اصحابنا من قال ال فرق بني ان يكون احملل متصال بوضع 

طاهر أو جنس فال تبطل صالته فيهما اال إذا كان ينجر معه النه ال يقدر على استتباع النجاسة فال يضر محله ملا 
  امسك شجرة على غصنها جناسة و هذا يوافق قول ابن عقيل يالقيها كما لو امسك سفينة عظيمة فيها جناسة و 

و قال االمدي إذا كانت النجاسة يف مركب فشد حبله إىل وسطه كانت صالته باطلة و مل يفرق بني ان يستطيع ان 
  جيرها أو ال 

ة ازاهلا و مسالة فان صلى و عليه جناسة مل يكن علم هبا أو علمها مث نسيها فصالته صحيحة و ان علمها يف الصال
  بىن على صالته 

  هذه احدى الروايتني عن االمام امحد 
و الرواية االخرى أنه يعيد صالته سواء علمها قبل الصالة مث نسيها أو مل يعلم هبا حىت سلم أو علمها يف اثناء 

  اصحابه الصالة هذه الطريقة املشهورة و هذه الرواية اختيار كثري من اصحابنا كابن أيب موسى و القاضي و 
و ذكر القاضي يف اجملرد و االمدي ان الناسي يعيد رواية واحدة النه مفرط و قد وجبت عليه اإلزالة و إمنا 

  الروايتان يف اجلاهل و الروايتان منصوصتان عن امحد يف اجلاهل بالنجاسة 
دى الطهارتني فلم يسقط فاما الناسي فليس فيه عنه نص فلذلك اختلفت الطريقتان فان قلنا يعيد مطلقا فالهنا اح

باجلهل و النسيان كطهارة احلدث و النه شرط من شروط الصالة فلم يسقط باجلهل و النسيان كاللباس و القبلة 
وإن قلنا ال يعيد و هي اختيار طائفة من اصحابنا و هي اظهر فلما روى أبو سعيد اخلدري ان رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم صلى فخلع نعيله 

الناس نعاهلم فلما انصرف قال مل خلعتم قالوا يا رسول اهللا رايناك خلعت فخلعنا فقال ان جربيل اتاين فأخربين فخلع 
ان هبما خبثا فاذا جاء احدكم املسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فان راى خبثا فليمسحه باالرض مث ليصل فيهما 

ر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني اخربه جربيل عليه رواه امحد و أبو داود و احتج به اسحق بن راهويه و ذك
السالم ان يف نعليه قدرا كان راكعا فخلعهما و مضى يف صالته و لو اطيل محلهما بغري علم الستانف الصالة و ال 

نه يصح ان يقال لعله كان خماطا أو بصاقا أو حنو ذلك مما ال يبطل الصالة أو كان يسريا من دم و حنوه فقد قيل أ
  كان دم حلمة ألن اخلبث اسم للغائط و كذلك القذر حقيقة يف النجاسة 

و النه لو كانت الصالة تصح معه مل خيلع نعليه يف الصالة فانه عبث و العبث يف الصالة مكروه جدا ال سيما و هو 
يبصق يف ثوبه إذا مل راكع و خلع نعليه حيتاج إىل نوع عالج و ايضا فانه صلى اهللا عليه و سلم قد امر املصلي ان 

  جيد مكانا يبصق فيه و كانوا إذا وجدوا يسري الدم مضوا يف صالهتم فعلم 

ان محل شيء من البصاق و حنوه و محل شيء من يسري النجاسة املعفو عن يسريها ال كراهة فيه و ال يشرع الزالته 
يهما دليل على ان الصالة ال تصح مع شيء من العمل و ايضا فقوله يف احلديث فان راى خبثا فليمسحه مث ليصل ف

وجوده و هذا ال يكون اال يف خبث هو جنس و ألن النسيان جيعل املوجود كاملعدوم و يبقى املعدوم على حاله ألن 
اهللا سبحانه قد استجاب دعاء نبيه و املؤمنني حيث قالوا ال تؤاخذنا ان نسينا أو اخطانا فانه قال قد فعلت رواه 

  لنيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عفي الميت عن اخلطا و النسيان فان ترك املأمور به ناسيا مل مسلم و روي عن ا



يؤاخذ بالترك و مل تربا ذمته من عهدة االجياب النه مل يفعله و ان فعل املنهي عنه ناسيا كان كأنه مل يفعله فال يضره 
كان معفوا عنه خبالف الوضوء و االستقبال و السترة  وجوده و محل النجاسة يف الصالة من باب املنهيات فاذا وقع

فاهنا من باب املامورات فاذا مل يفعلها بقيت عليه و هلذا مل يفسد الصوم باالكل ناسيا و من فرق بني اجلاهل و 
  الناسي ينتقض عليه مبن ذكر فائتة مث نسيها حىت صلى احلاضرة فان حاضرته تصح يف ظاهر املذهب 

  ان النجاسة حمرمة يف الصالة  فان قيل فلو جهل
قلنا ان كان ممن يعذر هبذا اجلهل فسيايت الكالم فيه ان شاء اهللا تعاىل فعلى هذا إن علم النجاسة يف اثناء الصالة 

  فابتدا الصالة على الرواية اليت توجب فيها االعادة ألن ما مضى من صالته كان باطال 
كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن ما مضى من الصالة كان و على االخرى يلقي النجاسة و يتم الصالة 

صحيحا فأشبه العاري إذا وجد السترة اال ان حتتاج ازالتها إىل عمل كثري يبطل الصالة أو زمن طويل فقيل تبطل 
  الصالة كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه 

  و يتخرج يف الزمن الطويل ان ال تبطل كما قيل يف السترة 
و يتخرج يف العمل الكثري ايضا مثل ذلك كما قلنا فيمن سبقه احلدث و يف العاري و املتيمم و املستحاضة على 

  وجه 

  مسألة واألرض كلها مسجد تصح الصالة فيها اال املقربة و احلش و احلمام و اعطان االبل 
  هذا الكالم فيه فصول 

  الفصل االول 
لى اهللا عليه و سلم يف اجلملة و قد تواطات بذلك االحاديث عن النيب ان االرض كلها مسجد لنبينا و المته ص

صلى اهللا عليه و سلم فروى أبو ذر رضي اهللا عنه قال سالت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي مسجد وضع يف 
دركتك االرض أول قال املسجد احلرام قلت مث أي قال املسجد االقصى قلت كم بينهما قال اربعون سنة مث حيث ا

الصالة فصل فكلها مسجد متفق عليه و عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال اعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسرية شهر و جعلت يل االرض مسجدا و طهورا فاميا رجل 

ائم و مل حتل الحد قبلي و اعطيت الشفاعة و بعثت من اميت ادركته الصالة فليصل حيث ادركته و احلت يل الغن
  إىل الناس كافة متفق عليه 

  و رواه مسلم من حديث أيب هريرة و قد رواه عدة من الصحابة رضي 

اهللا تعاىل عنهم منهم أبو ذر و أبو موسى و ابن عباس و غريهم و عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول 
عام غزاة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من اصحابه حيرسونه حىت إذا اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

صلى و انصرف اليهم قال هلم لقد اعطيت الليلة مخسا ما اعطيهن احد قبلي اما انا فارسلت إىل الناس كلهم عامة 
مسرية شهر مللىء مين رعبا و كان من قبلي إمنا يرسل إىل قومه و نصرت على العدو بالرعب و لو كان بيين و بينه 

و احلت يل الغنائم كلها و كان من قبلي يعظمون اكلها كانوا حيرقوهنا و جعلت يل االرض مسجدا و طهورا اينما 
ادركتين الصالة متسحت و صليت و كان من قبلي يعظمون ذلك إمنا كانوا يصلون يف كنائسهم و بيعهم و اخلامسة 

  د هي ما هي قيل يل سل فان كل نيب ق



سأل فاخرت مسأليت إىل يوم القيامة فهي لكم و ملن شهد ان ال اله اال اهللا رواه امحد باسناد جيد و قد تقدم قوله يف 
  حديث حذيفة و جعلت لنا االرض كلها مسجدا و تربتها لنا طهورا إذا مل جند املاء 

  الفصل الثاين

حابنا عشرة مواضع املقربة و اجملزرة و املزبلة و احلش و يف املواضع املستثتاة اليت هنى عن الصالة فيها و قد عد اص
  احلمام و قارعة الطريق و اعطان االبل و ظهر الكعبة و املوضع املغصوب و املوضع النجس 

  فاما املوضع النجس و املغصوب فقد ذكرنا حكمه 
قربة و اعطان االبل و احلمام و اما ثالثة منها فقد تواطأت االحاديث و استفاضت بالنهي عن الصالة فيها و هي امل

  و سائرها جاء فيها من االحاديث ما هو دون ذلك 
اما املقربة و احلمام فعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال األرض كلها مسجد إال 

لى اهللا عليه و سلم قال اجعلوا املقربة واحلمام رواه اخلمسة إال النسائي وإسناده صحيح وعن ابن عمر عن النيب ص
  من 

صالتكم يف بيوتكم و ال جتعلوها قبورا رواه اجلماعة و عن أيب مرثد الغنوي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ال تصلوا إىل القبور و ال جتلسوا عليها رواه اجلماعة اال البخاري و ابن ماجه و عن جندب بن عبد اهللا البجلي 

نيب صلى اهللا عليه و سلم قبل ان ميوت خبمس و هو يقول ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور قال مسعت ال
  انبيائهم و صاحليهم مساجد اال فال تتخذوا القبور مساجد فاين اهناكم عن ذلك رواه مسلم 

ختذوا قبور انبيائهم و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا اليهود و النصارى ا
  مساجد و عن ابن عباس و عائشة ان 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملا نزل به لعنة اهللا على اليهود و النصارى اختذوا قبور انبيائهم مساجد و عن عائشة 
فيهم  كنيسة رأينها يف احلبشة فيها تصاوير فقال ان اولئك إذا كان -ان ام حبيبة و ام سلمة ذكرتا للنيب ص 

الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا و صوروا فيه تلك الصور اولئك شر اخللق عند اهللا يوم القيامة متفق 
على هذه االحاديث و عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زائرات 

 ابن ماجه و صححه الترمذي و عن ابن مسعود رضي القبور و املتخذين عليها مساجد و السرج رواه اخلمسة اال
اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان من شرار الناس من تدركهم الساعة و هم احياء و من يتخذ القبور 

  مساجد 

  و يف لفظ و الذين يتخذون قبورهم مساجد رواه امحد باسناد صحيح 
ان شاء اهللا يف اجلنائز و احلج مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم اللهم ال  و االحاديث يف هذ املعىن كثرية يذكر بعضها

جتعل قربي وثنا يعبد اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور انبيائهم مساجد و قوله عليه السالم ال تتخذوا قربي 
  عيدا 

ر بن مسرة و هو يف وأما اعطان االبل فقد تقدم يف باب نواقض الوضوء النهي عن الصالة فيها من حديث جاب
  صحيح مسلم و تقدم ايضا حديث الرباء بن عازب و اسيد بن خضري و ذي 



الغرة و يف حديث الرباء ال تصلوا فيها فاهنا من الشياطني و هو حديث صحيح و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه فال 
االبل رواه امحد و الترمذي و  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلوا يف مرابض الغنم و ال تصلوا يف اعطان

صححه و يف رواية المحد و ابن ماجه إذا مل جتدوا اال مرابض الغنم و معاطن االبل فصلوا يف مرابض الغنم و ال 
  تصلوا يف معاطن االبل 

و عن عبد اهللا بن املغفل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلوا يف مرابض الغنم و ال تصلوا يف اعطان 
  البل فاهنا خلقت من الشياطني رواه امحد و النسائي و ابن ماجة و يف رواية المحد إذا حضرت الصالة و انتم يف ا

مرابض الغنم فصلوا و إذا حضرت و انتم يف اعطان االبل فال تصلوا فاهنا خلقت من الشياطني و يف رواية له ال 
  ا و هيئتها إذا نفرت تصلوا يف عطن االبل فاهنا من اجلن خلقت اال ترون عيوهن

و اما قارعة الطريق فعن جابر بن عبد اهللا ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصلوا على جواد الطريق و ال 
تنزلوا عليها فاهنا ماوى احليات و السباع و ال تقضوا عليها احلوائج فاهنا من املالعن رواه امحد و ابن ماجة و عن 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى ان يصلي على قارعة الطريق أو يضرب اخلال عليها أو ابن عمر رضي اهللا عنهما ا
  يبال فيها رواه ابن ماجة 

و اما سائرها فروى ابن ماجه من حديث أيب صاحل كاتب الليث حدثين الليث حدثين نافع عن ابن عمر عن عمر بن 
  ن ال جتوز الصالة فيها ظاهر بيت اهللا اخلطاب ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سبع مواط

و املقربة و املزبلة و اجملزرة و احلمام و عطن االبل و حمجة الطريق و عن زيد بن جبرية عن داود بن احلصني عن 
نافع عن ابن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى ان يصلى يف سبع مواطن يف اجملزرة و املزبلة و املقربة و 

طريق و يف احلمام و يف معاطن االبل و فوق ظهر بيت اهللا رواه عبد بن محيد و ابن ماجة و الترمذي و قال قارعة ال
ليس اسناده بذلك القوي و قد تكلم يف زيد بن جبرية من حفظه قال و قد روى الليث ابن سعد هذا احلديث عن 

اهللا عليه و سلم مثله قال و حديث ابن عبد اهللا بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النيب صلى 
  عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اشبه و اصح من حديث الليث بن سعد و عبد اهللا بن عمر ضعفه بعض اهل 

  احلديث من قبل حفظه منهم حيىي بن سعيد القطان 
  و هذا الكالم ال يوجب رد احلديث لوجهني 
على بعضهم من سوء حفظه و ذلك إمنا يؤثر يف رفع موقوف أو وصل  احدمها ان رواته عدول مرضيون و إمنا خياف

مقطوع أو اسناد مرسل أو زيادة كلمة أو نقضصاخرى أو اختالط حديث حبديث و شبه ذلك مما يؤتى االنسان فيه 
ذا من جهة تغري حفظه اما حديث كامل طويل حيدد فيه اشياء و حيصيها مجلة و تفصيال فال يؤتى االنسان يف مثل ه
من جهة حفظه اال ان يكون اختلقه و هلذا إمنا اختلفت الرواية يف كونه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و 

سلم أو عن ابن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و إىل ذلك اشار الترمذي يف كون عبد اهللا بن عمر 
حاديث الصحاح املشاهري قد يقع فيها اكثر من هذا على تكلم فيه من جهة حفظه لكونه ادخل يف اسناده عمر و اال

ان رواية ابن ماجه قد صرح فيها بان الليث مسعه من نافع و االسناد اليه صاحل اال ان يكون قد وقع فيه وهم و من 
املمكن ان يكون ابن عمر مسعه من ابيه فكان تارة يؤثره عنه و تارة يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري 

  واسطة فان ابن عمر على خصوصه و غريه من الصحابة هلم من هذا اجلنس احاديث كثرية 



الوجه الثاين ان علة احلديث إذا كانت من جهة اخلوف من سوء حفظ الراوي فاذا كان قد روي من وجهني خمتلفني 
ما حدثه و مل خينه  عن رجلني عدلني ادى كل منهما مثل ما ادى االخر كان ذلك دليال على ان كال منهما حفظ

  حفظه يف هذا املوضوع و هلذا ملا خشي النيب صلى اهللا عليه و سلم ان 

ال يكون ذو اليدين ضبط ما قاله استشهد بغريه من احلاضرين و كذلك أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف طلبه 
  شاهدا اخر مع حممد بن مسلمة على مرياث اجلدة حىت شهد املغرية بن شعبة 

رضي اهللا عنه يف طلبه شاهدا مع أيب موسى على حديث االستئذان مل يكن ذلك خشية ان يكون احملدث و عمر 
كذب فان مقادير هؤالء عندهم كانت اجل من ان يتوهم فيهم الكذب و إمنا هو خشية النسيان و عدم الضبط فاذا 

ا امر باستشهاد امراتني ان تضل اعتضدت رواية برواية اخرى دل ذلك على احلفظ و الضبط و قد قال سبحانه مل
احدامها فتذكر احدامها االخرى و اخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم ان نقص عقلهن اوجب ان يكون شهادة 

  امراتني كشهادة رجل واحد فعلم ان الضالل 

احملدث جازما الذي هو النسيان و نقص العقل الذي هو عدم الضبط ينجرب بانضمام املثل إىل املثل ال سيما إذا كان 
مبا حدثه و ليس احلديث مما يتوهم دخول الغفلة فيه و مل يعارضه ما خيالفه و ال قامت امارة على عدم حفظه بل 

قامت الشواهد على صحته اما بنصوص اخرى أو بقياس و قول الترمذي ليس اسناده بذلك قوي الجل ما تكلم 
ذكرنا ان الكالم يف احلديث تعليال و تضعيفا شيء و ان  يف حفظ زيد بن جبرية و قد تقدم القول يف مثل هذا و

العمل به و االحتجاج به شيء اخر و ان اهل احلديث يريدون بالضعيف كثريا ما مل يكن قويا صحيحا و ان كانت 
احلجة توجب العمل به و عبارته إمنا تدل على أنه ليس بتام القوة و هذا صحيح لكن إذا اجنرب هذا الضعيف 

االخرى صار مبنزلة القوي هذا كله ان كان بني الليث و بني نافع فيه العمري و ان كان قد مسعه منه بالطريق 
  فالليث حجة امام 

  الفصل الثالث

  يف الصالة يف املواضع املنهي عن الصالة فيها و فيها روايتان 
  احدامها و هي ظاهر املذهب اهنا ال تصح و ال جتوز 

االعادة و من اصحابنا من حيكي هذه الرواية بالتحرمي مع الصحة و لفظ امحد فيها هو  و الثانية اهنا تكره و تستحب
  الكراهة و قد يريد هبا تارة التحرمي و تارة التنزيه و لذلك اختلفوا يف كراهيته املطلقة على 

مل تصح صالته  وجهني مشهورين و من اصحابنا من يقول الروايتان يف اجلاهل بالنهي كم سيأيت اما ان علم بالنهي
  رواية واحدة 

  و الصحيح ان يف العامل بالنهي خالفا عنه و قد جاء ذلك صرحيا عنه 
فان قلنا تصح فلعموم االحاديث الصحيحة بان االرض كلها مسجد كما تقدم و لو كان ذلك خيتلف لبينه ألن 

الكراهة مجعا بينهما و ألن علة تاخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز و حيمل على النهي عن هذه املواضع على 
النهي يف بعضها كوهنا مظنة النجاسة و يف بعضها كوهنا حمال للشياطني و ان هبا ما يشغل قلب املصلي و خياف ان 

  يفسد عليه صالته و ذلك اكثر ما يوجب الكراهة و النه موضع طاهر ال حيرم املقام فيه فاشبه االصطبالت 



كلها مسجد اال املقربة و احلمام إخراج هلا عن ان تكون مسجدا و الصالة ال تصح و االول اصح ألن قوله االرض 
اال يف مسجد اعين فيما جعله اهللا لنا مسجدا و هذا خطاب وضع و اخبار فيه ان املقربة و احلمام مل جيعال مسجدا و 

ود واقعا فيها يف غري حمال للسجود كما بني ان حمل السجود هو األرض الطيبة فإذا مل تكن مسجدا كان السج
موضعه فال يكون معتدا به كما لو وقع يف غري وقته أو إىل غري جهته أو يف ارض خبيثة و هذا الكالم من ابلغ ما 

  يدل على االشتراط فانه قد يتوهم ان العبادة تصح مع التحرمي 

ني أنه ليس حمال هلا و ال ظرفا إذا كان اخلطاب خطاب امر و تكليف اما إذا وقعت يف املكان أو يف الزمان الذي ب
فاهنا ال تصح امجاعا و ايضا فان هنيه عن صالة املقربة و اعطان االبل و احلمام مرة بعد مرة اوكد شيء يف التحرمي و 

الفساد ال سيما و هو هني خيتص الصالة مبعىن يف مكاهنا فان الرجل إذا صلى يف مكان هناه اهللا و رسوله ان يصلي 
  الصالة مل يفعل ما امره اهللا به فيبقى يف عهدة االمر بل قد عصى اهللا و رسوله و تعدى حدوده  فيه هنيا خيتص

و ايضا لعنته صلى اهللا عليه و سلم من يتخذ القبور مساجد و وصيته بذلك يف اخر عمره و هو يعاجل سكرات 
ن هذه االمة و من االمم قبلها بيان املوت بعد ان هنى عن ذلك قبل موته خبمس و بيانه ان فاعلي ذلك شرار اخللق م

عظيم لقبح هذا العمل و داللة على أنه من الكبائر و أنه مقارب للكفر بل رمبا كان كفرا صرحيا و ايضا فان قوله 
ال جتوز الصالة فيها صريح يف التحرمي و التحرمي يقتضي الفساد خصوصا هنا و لذلك ال يصح ان يقال هنا بالتحرمي 

قلنا به يف الدار املغصوبة ألن النهي هناك ليس عن خصوص الصالة و قد يقال أنه ليس ملعىن يف مع الصحة و ان 
املنهي عنه و هنا النهي عن نفس الصالة يف املكان املخصوص ملعىن يف نفس املنهي عنه و ايضا فقوله ال جيوز دليل 

  ملوقوفة املردودة و إذا كانت على أنه ال جيزىء ألن العبادة اجلائزة هي املاضية النافذة و ضدها ا
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لفقه: كتاب  ا لعمدة يف  ا   شرح 
مية احلراين: املؤلف  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

الصالة موقوفة حمبوسة مردودة مل تكن جمزية بل قوله ال جتوز ابلغ من قوله ال جتزىء ألن هذا يعم الفرض و النفل و 
ال سنة باهنا فاسدة و ال اهنا ذاك خيتص النفل و ايضا فان الصالة يف املكان النجس فاسدة مع أنه مل ينطق كتاب و 

غري جمزئة و إمنا فهم املسلمون ذلك من هني الشارع عن الصالة فيها و ختصيص االباحة باالرض الطيبة فهذه 
املواضع اليت سلبت اسم املسجد و ترادفت اقاويل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالنهي عن الصالة فيها اوىل ان 

  ال جتزئ الصالة فيها 
ا قيل ان الصالة على مكان فيه قطرة بول أو مخر أو يف بعض مساقط ثوب املصلي ال تصح اعتمادا على قوله فاذ

جعلت يل كل ارض طيبة مسجدا و طهورا و استنباطا من ختصيصه و تعليله مع أنه فهم حسن وفقه صحيح فما هو 
اشهر و هو عن السلف اظهر و اكثر و  ابني منه و اصرح من النهي الصريح و االستثناء القاطع مع كونه اصح و

اوىل ان يعتمد عليه فان هذا كاالمجاع من الصحابة قال انس كنت اصلي و بني يدي قرب و انا ال اشعر فناداين عمر 
القرب القرب فظننت أنه يعين القمر فرفعت راسي اىل السماء فقال رجل إمنا يعين القرب فتنحيت عنه رواه سعيد و ابن 

  ا و ذكره البخاري يف صحيحه ماجه و غريمه
  و قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ال تصل يف محام أو عند 

قرب و قال جابر بن مسرة رضي اهللا عنه ال تصل يف اعطان االبل و كذلك روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ذكر 
ان يكون صحيحا مما ذكره اخلطايب  ذلك ابن حامد و عن ابن عمر و ابن عباس كراهة الصالة يف املقربة و هذا اوىل

عن ابن عمر أنه رخص يف الصالة يف املقابر فلعل ذلك ان صح اراد به صالة اجلنازة و عن علي رضي اهللا عنه 
مرفوعا و موقوفا قال من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد رواه عبد الرزاق و عن عبد اهللا بن عمرو أنه سأله 

قال ال و لكن صل يف مرابض الغنم رواه مالك و غريه و عن عبد اهللا بن عمرو قال رجل انصلي يف مناخ االبل 
تكره الصالة إىل حش و يف محام و يف مقربة و قال ابراهيم كانوا ال يصلون التطوع فاذا كانوا يف جنازة فان 

حابة اهنم هنوا عن حضرت صالة مكتوبة تنحوا عن القبور فصلوا روامها سعيد و قد قدمنا عن عمر و غريه من الص
  قراءة القران يف احلمام فكيف 

  بالصالة اليت ال بد فيها من القراءة و اليت يشترط هلا ما ال يشترط جملرد القراءة 
و هذه مقالالت انتشرت و مل يعرف هلا خمالف اال ما روى عن يزيد ابن أيب مالك قال كان واثلة بن االسقع يصلي 

غري أنه ال يستتر بقرب رواه سعيد و هذا حممول على أنه تنحى عنها بعض التنحي و بنا صالة الفريضة يف املقربة 
لذلك قال ال يستتر بقرب أو مل يبلغه هني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة فيها فلما مسع النيب صلى اهللا 

لغه النهي عن الصالة فيها عمل مبا عليه و سلم ينهى عن الصالة اليها تنحى عنها النه هو راوي هذا احلديث و مل يب
  بلغه دون ما يبلغه 

و اما االحاديث املشهورة يف جعل االرض مسجدا فهي عامة و هذه االحاديث خاصة و هي تفسر تلك االحاديث 
  و تبني ان هذه االمكنة مل تقصد بذلك القول العام و يوضح ذلك اربعة اشياء 

  يفسر املطلق إذا كان احلكم و السبب واحدا و االمر هنا كذلك  احدها ان اخلاص يقضي على العام و املقيد



الثاين ان قوله جعلت يل االرض مسجدا و طهورا بيان لكون جنس االرض مسجدا له و ان السجود عليها ال 
  خيتص بان تكون على صفة خمصوصة كما كان يف شرع من قبلنا لكن ذلك ال مينع ان تعرض لالرض 

ا فاالرض اليت هي عطن أو مقربة أو محام هي مسجد لكن اختاذها ملا وجد له مانع عرض هلا صفة متنع السجود عليه
إخراجها عن حكمها و لو خرجت عن ان تكون محاما أو مقربة لكانت على حاهلا و ذلك ان اللفظ العام ال يقصد 

و قد علم أن العقد ال بد فيه من  به بيان تفاصيل املوانع كقوله تعاىل و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم
  عدم اإلحرام وعدم العدة و ال بد له من شروط و اركان 

الثالث ان هذا اللفظ العام قد خص منه املوضع النجس اعتمادا على تقييده بالطهارة يف قوله عليه السالم كل ارض 
  طيبة و ختصيصه باالستثناء احملقق و النهي الصريح اوىل و احرى 

تلك االحاديث إمنا قصد هبا بيان اختصاص نبينا صلى اهللا عليه و سلم و امته بالتوسعة عليهم يف مواضع  الرابع ان
الصالة دون من قبلنا من االنبياء و اممهم حيث حظرت عليهم الصالة اال يف املساجد املبنية للصالة فذكر صلى اهللا 

و اعتضد ذلك بان هذه األماكن قليلة بالنسبة إىل عليه و سلم اصل اخلصيصة و املزية و مل يقصد تفصيل احلكم 
  سائر االرض فلما اتفق قلتها و أنه مل يتمحض املقصود لبيان اعيان اماكن الصالة ترك استثناءها 

فاما احاديث النهي فقصد هبا بيان حكم الصالة يف اعيان هذه االماكن و هذا بني ملن تامله و ما ذكروه من تعليل 
  يه ان شاء اهللا النهي فسنتكلم عل

إذا ثبت ذلك فمن صلى فيها غري عامل بالنهي فهل جتب عليه االعادة على روايتني شبيهتني بالروايتني بالتوضىء من 
حلم االبل لغري العامل و كثري من متأخري اصحابنا ينصرون البطالن مطلقا للعمومات لفظا و معىن و الذي ذكره 

يما على قول من خيتار منهم ان من نسي النجاسة أو جهلها ال اعادة فيكون اخلالل ان ال اعادة و هذه اشبه ال س
اجلهل باحلكم فيها كاجلهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يعذر و ألن النهي ال يثبت حكمه يف حق املنهي حىت يعلم 

يلبس جلود  فمن مل يعلم فهو كالناسي و اوىل و النه لو صلى صالة فاسدة لنوع تاويل مثل ان ميس ذكره أو
السباع و يصلي مث يتبني له رجحان القول االخر مل جتب عليه االعادة مع مسعة للحجة فالذي مل يسمع احلجة جيب 

ان يعذر لذلك اذ ال فرق بني ان يتجدد له فهم ملعىن مل يكن قبل ذلك أو مساع لعلم مل يكن قبل ذلك إذا كان 
  وضع النجس فان هذا مشهور معذورا بذلك خبالف من جهل بطالن الصالة يف امل

و لو صلى يف موضع مل يعلم أنه مقربة مث تبني له أنه مقربة فهنا ينبغي ان يكون كما لو صلى يف موضع جنس ال يعلم 
بنجاسته مث علم بعد ذلك و قد تقدم قول عمر ألنس القرب القرب و مل يأمره باالعادة النه مل يكن يعلم ان بني يديه 

  قربا 

  عالفصل الراب

ان اكثر اصحابنا ال يصححون الصالة يف شيء من هذه املواضع و جيعلوهنا كلها من مواضع النهي و منهم من مل 
يعد مواضع النهي اال اربعة فقط و هي املقربة و احلش و احلمام و اعطان االبل سوى املوضع النجس و املغصوب و 

  قي و غريه لوجهني هذا هو الذي ذكره الشيخ رمحه اهللا و هو مقتضى كالم اخلر
احدمها ان النهي إمنا صح يف املقربة و احلمام و اعطان االبل و احلش اسوا حاال منها فاحلق هبا و سائر االمكنة 

مدارها على حديث ابن عمر واسناده ليس بالقوي و ال يعارض عموم األحاديث الصحيحة ال سيما و قد استثىن 



  ة دون غريمها و قال االرض كلها مسجد يف حديث أيب سعيد املقربة و احلمام خاص
الثاين ان النهي إمنا كان الهنا مظنة النجاسة و هذه العلة ميكن االحتراز عنها غالبا يف تلك املواضع فال تبطل الصالة 

  مع تيقن اجتناب النجاسة غالبا و االول اظهر لوجهني 
احلديث الذي يسميه قدماء احملدثني ضعيفا مثل  احدمها احلديث املذكور و قد تقدم اجلواب عن تضعيفه ال سيما و

  هذا خري من القياس 

و اجململ اعين ما ذكر فيه احلكم مجلة و ان كان بصيغة العموم و هو احق ان يتبع منه على ما هو مستويف يف 
ان مواضعه من اصول الفقه فكيف إذا مل يعارضه اال عموم ضعيف لكونه خمصوصا بصور كثرية أو قياس ضعيف مث 
بعض تلك املواضع قد جاء فيها نصوص اخرى مثل جواد الطريق و مثل ظهر بيت اهللا احلرام فان فيه اثارا عن 

  الصحابة 
و املزبلة و اجملزرة اوىل باملنع من الطريق و احلمام فصار ذلك احلديث معتضدا باالثار اليت توافقه و بفحوى اخلطاب 

يف حديث أيب سعيد االرض كلها مسجد اال املقربة و احلمام يشبه و اهللا  الذي يطابقه و قوله صلى اهللا عليه و سلم
اعلم ان يكون إمنا استثىن ما على هيئة خمصوصة ال يصلح ان تكون اال على الوجه املنهي عنه فان املقربة و احلمام 

ال تتميز بنفس هيئة االرض  هلما هيئة خمصوصة يتميزان هبا عن سائر البقاع و اعطان االبل و املزبلة و حنو ذلك فاهنا
  و إمنا تتميز مبا يكون فيها 

  الوجه الثاين القياس يف املسألة و ذلك فيه ثالثة مسالك 
احدها و هو مسلك كثري من اصحابنا منهم أبو بكر و القاضي و غريمها ان احلكم ثبت تعبدا يتعلق بنفس األمساء و 

  لفقهاء هذا احلكم تعبد فله تفسريان مفهومها من غري زيادة و ال نقص و إذا قال بعض ا

احدمها ان يكون احلكم شرع ابتالء و امتحانا للعباد ليتميز املطيع عن العاصي و يثاب املطبع على حمض الطاعة و 
االنقياد و االسالم كما يعاقب العاصي على حمض املعصية و املخالفة و ان مل يكن يف نفس العمل لوال االمر معىن 

مثل هذا امر اهللا خليله بذبح ابنه و حترميه على على اصحاب طالوت ان يطعموا من النهر اال غرفة  يقتضي العمل و
واحدة و كثري من االحكام من هذا النمط و هذا التعبد حق واقع يف الشريعة عند اهل السنة خالفا للمعتزلة و 

النه قد اشري منها إىل التعليل و ألن مواضع  حنوهم اال ان الصالة يف هذه االماكن ليست و اهللا اعلم من هذا القبيل
الصالة مبنية على التوسعة و االطالق يف شريعتنا و ال تناسب احلجر و التضييق و النه ال بد ان تشتمل هذه 

االماكن على معان اقتضت املنع عن الصالة فيها امتازت بتلك املعاين عن غريها و اال كان النهي عنها دون غريها 
   خمصص و ألن من امعن النظر علم اشتماهلا على معان انفرت هبا عن غريها ختصيصا بغري

التفسري الثاين ان يعين بالتعبد ان املكلف مل يطلع على حكمه احلكم مجلة و ال تفصيال مع ان العمل يكون مشتمال 
اهللا عليه و  على وصف الجله علق به احلكم سواء كان الوصف حاصال قبل نزول الشريعة و ارسال نبينا صلى

سلم أو إمنا حصل بعد الرسالة و احلكم املعلق به قد يطلق على نفس خطاب اهللا الذي هو االمر و النهي و االباحة 
  و على موجب اخلطاب الذي هو الوجوب و احلرمة و احلل و االول اضافة إىل الفعل و الثاين صفة ثابتة 

كم على التعليق الذي بني اخلطاب و بني الفعل و قد يعىن باحلكم للفعل لكنها صفة اثبتها الشارع له و قد يطلق احل
ايضا صفة ثابتة للفعل قبل الشرع اظهرها الشرع كما يقوله بعض اصحابنا منهم التميمي و أبو اخلطاب و اكثرهم 



عبد هبذا ال يثبت حكما قبل الشرع و إمنا كان ثابتا عندهم بعض علل األحكام فمن قال ان احلكم يف هذه املواضع ت
التفسري فقد ذكر أنه مل يظهر له حكمة احلكم على وجه منضبط فادار احلكم على االسم فهذا مسلك شديد يف 

  نفسه و ان مل يكشف فقه املسالة 
و املسلك الثاين مسلك طائفة من اصحابنا و غريهم عللوا الصالة باملقربة بان التراب خيتلط بصديد املوتى و 

قال هذا من اصحابنا قال ملا كانت املقربة يف اجلملة مظنة النجاسة علق احلكم و ان ختلفت  رطوباهتم فيتنجس و من
احلكمة إىل احاد الصور ألن املذهب ال خيتلف عندنا أنه ال فرق بني املقربة احلديثة و العتيقة و ان كان بعض الفقهاء 

   جيوز الصالة يف املقربة اجلديدة لزوال هذه املفسدة و كذلك عللوا

الصالة يف احلمام بأنه مصب االقذار و األوساخ من البول و الدم و ما تولد منه و القيء و غري ذلك و هذا يف 
  احلش و املزبلة و اجملزرة ظاهر و كذلك الطريق هو مظنة ارواث الدواب و ابواهلا 

  و ما اعطان االبل فعللها بعض الناس بنجاسة ابواهلا 
ك بأنه لو كان كذلك مل يكن فرق بني اعطان االبل و بني مرابض الغنم ألن فيها و اجاب أبو بكر و غريه عن ذل

  ابواهلا ايضا و حكم بول االبل و الغنم واحد 
و علل ذلك بعضهم بان فيها مشوسا و نفورا فرمبا نفرت فافزعت املصلي وقت صالته و خبطته و هذا املعىن معدوم 

  يف الغنم لضعف حركتها و سكوهنا 
سحاق بن شاقال و غريه عن ذلك بأنه لو كان كذلك ملا صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل البعري و ملا و اجاب ا

  صلى عليه و ايضا لو كان كذلك ملا صلى بني االبل يف السفر و هو خالف سنة املسلمني و خالف ما كان يفعله 

علة لكان النهي عن الصالة عندها سواء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و اصحابه و ايضا فلو كانت هذه ال
  يف اعطاهنا أو غري اعطاهنا و مل يكن النهي عن الصالة يف مباركها و اعطاهنا سواء كانت حاضرة او غائبة 

و قال بعضهم ان مواضعها مناخ الركبان و كانوا يبولون و يتغوطون يف امكنتهم مث يرحتلون فنهي ان يصلي يف 
  الناس  امكنتها ملوضع ابوال

و قال بعضهم معىن احلديث أنه كره الصالة يف السهول من االرض ألن االبل إمنا تأوي اليها و تعطن فيها و الغنم 
إمنا تبوء و تراح إىل االرض الصلبة قال و املعىن يف ذلك ان االرض اخلوار اليت يكثر تراهبا رمبا كانت فيها النجاسة 

ن تكون صالته فيها على جناسة فاما العزاز الصلب من االرض فانه ضاح بارز فال يبني موضعها و ال يامن املصلي ا
  ال خيفى موضع النجاسة إذا كانت فيه و هذا تكلف بارد 

فان االول يقتضي ان النهي عن مواضعها يف االسفار و ليس بشيء فان الصالة يف تلك املواضع جائزة بالسنة 
  رها عن الشرب أو املكان الذي تاوي اليه املاضية و ألن املعطن اما بوقوفها عند صد

الثاين يقتضي كراهة الصالة يف كل موضع سهل و هو باطل مث هو خالف تعليل الشارع صلى اهللا عليه و سلم ان 
  ما ذكره الفرق بني معاطن االبل و مرابض الغنم ليس مبضطرد بل رمبا كان االمر خبالف ذلك 

يف هذه املواضع و توجيهه مبا دل عليه كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و  املسلك الثالث تفسري النهي عن الصالة
  سلم 



فأما القبور فان الصالة عندها تعظيم هلا شبيه بعبادهتا و تقرب بالصالة عندها إىل اهللا سبحانه اما من يقصد هذا 
هللا سبحانه و هذا نوع من فظاهر مثل من جييء إىل قرب نيب أو رجل صاحل فيصلي عنده متقربا بصالته عنده إىل ا

  الشرك و عبادة االوثان بل هو أحد االسباب اليت عبدت هبا االوثان 
قيل اهنم كانوا يصلون عند قبور صاحليهم مث طال العهد حىت صوروا صورهم و صلوا عندها و عكفوا عليها و 

رهم و رهباهنم اربابا من دون اهللا و املسيح قالوا إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفى و ملا كان النصارى قد اختذوا احبا
ابن مرمي و ما امروا اال ليعبدوا اهلا واحدا ال اله اال هو سبحانه عما يشركون كان العكوف عند القبور و التماثيل 

فيهم اكثر و هلذا قال صلى اهللا عليه و سلم عن الكنيسة اليت أخرب عنها ان اولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل 
بنوا على قربه مسجدا و صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة و قال اللهم ال جتعل  فمات

قربي وثنا يعبد و اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور انبيائهم مساجد و قال عليه السالم ان من كان قبلكم 
ور مساجد فاين اهناكم عن ذلك فامنا هنى عن ذلك ألن اختذوا قبور انبيائهم و صاحلهم مساجد اال فال تتخذوا القب

  الصالة 

عندها و واختاذها مساجد ضرب من عبادة االوثان و سبب اليه ألن عبادة االوثان ما كانوا يقولون ان تلك 
م احلجارة و اخلشب خلقتهم و إمنا كانوا يقولون اهنا متاثيل اشخاص معظمني من املالئكة و النجوم أو البشر و اهن

بعبادهتم يتوسلون إىل اهللا فاذا توسل العبد بالقرب إىل اهللا فهو عابد وثن حىت يعبد اهللا خملصا له الدين من غري ان جيعل 
بينه و بينه شفعاء و شركاء كما امر اهللا تعاىل بذلك يف كتابه و يعلم أنه ليس من دون اهللا ويل و ال شفيع كما اخرب 

  تعاىل 
 عليه و سلم بني حمق التماثيل و تسوية القبور املشرفة اذ كان بكليهما يتوسل بعبادة و هلذا مجع النيب صلى اهللا

البشر إىل اهللا قال أبو اهلياج االسدي قال يل علي رضي اهللا تعاىل عنه اال ابعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى 
يته رواه اجلماعة اال البخاري و ابن ماجه و اهللا عليه و سلم ان ال تدع متثاال اال طمسته و ال قربا مشرفا اال سو

اخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم ان هذه االمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا حجر 
ضب لدخلوا معهم قالوا يا رسول اهللا اليهود و النصارى قال فمن و اخرب أنه ال تقوم الساعة حىت تعبد الالت و 

تضطرب اليات دوس حول ذي اخللصة صنم كان هلم يف اجلاهلية و هلذا قال اصحابنا و غريهم من  العزى و حىت
  العلماء ال جيوز 

ان يبىن مسجد على قرب و ال فيما بني القبور و الواجب يف املساجد املبنية على ترب االنبياء والعلماء و الشيوخ و 
ا اما هبدمها أو سدها أو حنو ذلك مما مينع ان تتخذ مسجدا و امللوك و غريهم ان ال تتخذ مساجد بل يقطع ذلك عنه

ال تصح الصالة يف شيء منها و ال جيوز الوقف عليها و ال اسراج ضوء فيها سواء كان بدهن أو مشع و ال يصح 
من  النذر هلا بل هو نذر معصية فتجب فيه كفارة ميني النه صلى اهللا عليه و سلم لعن من يتخذ القبور مساجد و لعن

  يتخذ عليها السرج و هنى عن اختاذها مساجد و سيأيت ان شاء اهللا تعاىل تفصيل القول يف ذلك 
و ام من يصلي عند القرب اتفاقا من غري ان يقصده فال جيوز ايضا كما ال جيوز السجود بني يدي صنم و النار وغري 

باب الصالة عندها و اهتام من يراه أنه قصد الصالة  ذلك مما يعبد من دون اهللا ملا فيه من التشبه بعباد االوثان و فتح
عندها و ألن ذلك مظنة تلك املفسدة فعلق احلكم هبا ألن احلكمة قد ال تنضبط و ألن يف ذلك حسما هلذه املادة و 



حتقيق االخالص و التوحيد و زجرا للنفوس ان يتعرض هلا بعبادة و تقبيحا حلال من يفعل ذلك و هلذا هنى النيب 
  اهللا عليه و سلم عن الصالة عند طلوع الشمس ألن الكفار  صلى

يسجدون للشمس حينئذ و هنى ان يصلي الرجل و بني يديه قنديل أو حنوه و كان إذا صلى إىل سترة احنرف عنها و 
مل يصمد هلا صمدا كل ذلك حسما ملادة الشرك صورة و معىن كما هنى سعدا ان يدعو باصبعني و قال أحد أحد و 

  قول الرجل ما شاء اهللا و شاء فالن و ان حيلف الرجل بغري اهللا و قال من حلف بغري اهللا فقد ان ي

  اشرك 
و لعل بعض الناس خييل اليه ان ذلك كان يف أول االمر لقرب العهد بعبادة االوثان و ان هذه املفسدة قد امنت 

عبادة و استعانة غالب على قلوب الناس يف كل اليوم و ليس االمر كما ختيله فان الشرك و تعلق القلوب بغري اهللا 
وقت اال من عصم اهللا و الشيطان سريع إىل دعاء الناس إىل ذلك و قد قال احلكيم اخلبري و ما يؤمن اكثرهم باهللا 

اال و هم مشركون و قال امام احلنفاء و اجنبين و بين ان نعبد االصنام رب اهنن اضللن كثري الناس فمن تبعين فانه 
و قد قال الناس لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة حنني عقيب فتح مكة اجعل لنا لنا ذات انواط فقال مين 

اهللا اكرب قلتم كما قال قوم موسى ملوسى اجعل لنا اهلا كما هلم اهلة اهنا السنن لتتبعن سنن من قبلكم و سيعود الدين 
فسدة بل هي واقعة كثرية فهذه هي العلة املقصودة لصاحب غريبا كما بدأ و يصري الصغري كبريا فكيف تؤمن امل

الشرع يف النهي عن الصالة يف املقربة و اختاذ القبور مساجد ملن تأمل االحاديث و نظر فيها و قد نص الشارع على 
  هذه العلة كما تقدم 

ئة من اختاذها اوثانا اعظم من فاما ان كان التراب جنسا فهذه العلة اخرى قد جتامع االوىل لكن تكون املفسدة الناش
مفسدة جناسة التراب فان تلك تقدح يف نفس التوحيد و االخالص الذي هو اصل الدين و مجاعه و راسه و الذي 
بعثت به مجيع املرسلني كما قال سبحانه و تعاىل و اسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرمحن اهلة 

لدين ما وصى به نوحا و الذي اوحينا اليك إىل قوله ان اقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه يعبدون و قال شرع لكم من ا
كرب على املشركني ما تدعوهم اليه و هلذا كانت فاحتة دعوة املرسلني من نوح و هود و صاحل و شعيب و غريهم 

ائل من البساط و حنوه أو كانت اعبدوا اهللا ما لكم من اله غريه و قد تفارق االوىل إذا كان بينه و بني التراب ح
املقربة جديدة ال سيما املسجد املبين على قرب نيب أو رجل صاحل فان تربته مل يدفن فيها غريه فال جناسة هناك البتة مع 

  ما فيه من هني الشارع 
قت من و اما اعطان االبل فقد صرح النيب صلى اهللا عليه و سلم يف توجيه ذلك باهنا من الشياطني و باهنا خل

  الشياطني و يف رواية اهنا جن خلقت من جن و يف حديث اخر على ذروة كل بعري شيطان 

و الشيطان اسم لكل عات متمرد من مجيع احليوانات و الشياطني من ذرية ابليس تقارب شياطني االنس و الدواب 
عتو و التمرد و النفر و غري ذلك من فمعاطنها ماوى الشياطني اعين اهنا يف انفسها جن و شياطني ملشاركتها هلا يف ال

االخالق و ان ذرية ابليس مقترنة هبا و إذا كان كذلك فاملواضع اليت هي مالف الشياطني و مثواهم هنى الشارع 
عن الصالة فيها ملا يف الصالة فيها من املفسدة اليت تعكس على املصلي مقصوده من العبادة بل هي من ابلغ 

العبادة و صالحها كما فضل االماكن اليت هي مألف املالئكة و الصاحلني مثل املساجد االسباب املانعة من صحة 
الثالثة ملا يرجى هناك من مزيد الرمحة و الربكة و كمال العبادة و ملا خياف هنالك من نقص الرمحة و الربكة و نقص 



ضرون اال ترى ان املسجد صني العبادة اال ترى إىل قوله رب اعوذ بك من مهزات الشياطني و اعوذ بك رب ان حي
عن كل ما ينفر املالئكة من التماثيل و اجلنب وارتفاع االصوات و حنو ذلك فعلم ان مواضع العبادة يقصد ان 

تكون مما تنزل فيه الرمحة و السكينة و املالئكة و ان ما كان حمال لضد ذلك مل جيعل موضع صالة و هذه العلة اليت 
وما اليها يف مواضع اخر فاهنم ملا ناموا عن صالة الفحر بعد القفول من غزوة خيرب و اوما اليها الشارع هنا أ

  استيقظوا قال صلى اهللا عليه و سلم لياخذ كل رجل منكم براس راحلته فان 

هذا منزل حضرنا فيه الشيطان مع امره بصالة الفائتة حني ينتبه هلا و قوله صلى اهللا عليه و سلم ال كفارة هلا اال 
  ك ذل

فعلم ان الصالة ببقعة حيضرها الشيطان امر حمذور يف الشرع و اعترب هذا املعىن يف قطع الصالة مبرور املار فقال ملا 
سئل عن الفرق بني الكلب االسود و االبيض و االمحر الكلب االسود شيطان و قال إن عفريتا من اجلن تفلت علي 

عته احلديث و يف رواية مر علي الشيطان فتناولته فاخذته فخنقته و البارحة ليقطع علي الصالة فامكنين اهللا منه فذ
حنن نقول جبميع هذه السنن و نعلل مبا علل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانه يعلم ما ال نعلم و امره يتبع 

حتضره كما قال علمه بأيب هو و امي و حينئذ فيجب طرد هذه العلة فان احلش مع أنه مظنة النجاسة فان الشياطني 
  صلى اهللا عليه و سلم أن هذه احلشوش حمتضرة و امر عند دخوهلا بالتسمية و االستعاذة من الشيطان الرجيم 

و كذلك احلمام فانه مع أنه مظنة النجاسة فانه بيت الشيطان كما جاء يف االثر الذي ذكرناه يف الطهارة ان 
  م و هو حمل للخبث و املالئكة ال تدخل بيتا فيه خبث الشيطان قال أي رب اجعل يل بيتا قال بيتك احلما

و اما اجملزرة و املزبلة فهي كاحلمام سواء وأسوأ ألهنا مظنة النجاسة و هي و اهللا اعلم حمتضرة من الشياطني فاهنم 
و ابدا يأوون مواضع النجاسات فما خبث من اجلمادات و االجساد مقرون ابدا مبا خبث من احليوانات و االرواح 

ليس اعتبار طهارة البقعة من االجسام اخلبيثة بدون اعتبار طهارهتا من االرواح اخلبيثة بل العناية بتطهريها من هؤالء 
اخلبيثني و اخلبيثات من االماكن اوىل و ملا كان هذا مغيبا عن عيون الناس علق الشارع احلكم مبظنة ذلك و عالقته 

  و هو مكان النجاسات 
  فقد صرح صلى اهللا عليه و سلم باهنا ماوى احليات و السباع  وأما قارعة الطريق

و هذا و اهللا اعلم ينزع إىل ذلك ألن احليات و السباع من اخبث شياطني الدواب و ماواها اسوا حاال من ماوى 
  االبل 

 اجلمع بينه و و قد اشار أبو بكر االثرم إىل حنو من هذه الطريقة فقال ملا ذكر حديث زيد بن جبرية و اعتمده و بني
بني االحاديث املطلقة فقال قول النيب صلى اهللا عليه و سلم جعلت يل االرض طهورا و مسجدا إمنا اراد به اخلالف 

على اهل الكتاب الهنم ال يصلون اال يف كنائسهم و بيعهم فقال فضلت على الناس بذلك و بغريه مث استثىن بعد 
ل الكتاب قال احلمام و املقربة فان احلمام ليس من بيوت الطهارة النه اخلالف عليهم مواضع ملعان غري معاين اه

مبنزلة املراحيض الذي يغتسل فيه من اجلنابة و احليض و املقربة ايضا إمنا كرهت للتشبه بأهل الكتاب الهنم يتخذون 
االبل قال اهنا خلقت من  قبور انبيائهم و صاحليهم مساجد و سائر املواضع اليت استثناها إمنا كره جناستها و معاطن

الشياطني فقد بني يف كل معناه هذا كالم االثرم و قد تبني مبا ذكرناه ان العلة يف اكثر هذه املواضع كوهنا مأوى 
  الشياطني و مألفهم و ان الف الشيطان اياها بسبب النجاسة و غريها 



وضع شيطان و جتوز يف السوق بنص السنة فان قيل فعندكم جتوز الصالة يف املوضع الذي نسي الصالة فيه و هو م
  و هبا يركز الشيطان 

رأيته و قد كان صلى اهللا عليه و سلم يصلي على البعري و اليه مث ما كان مأوى الشيطان فينبغي ان تكون الصالة 
  فيه افضل كما فضل ذكر اهللا يف السوق النه حمل الغفلة و كما ان االذان يطرد الشيطان 

  ان قلنا االماكن قسم
احدمها ما يالفونه و يلزمونه و ال ميكن طردهم عنه مطلقا لثبوت املقتضي حبضورهم مثل احلش و احلمام و اعطان 

  االبل فهذا الذي ال تصح الصالة فيه 
و الثاين ما يعرضون فيه و ال يقيمون مثل السوق و مواضع النوم عن الصالة فهذه تكره الصالة فيها نص عليه و 

بالصالة و الذكر مل تكره الصالة وهلذا مل تكره الصالة على البعري و ال اليه خبالف البقعة اليت  مىت امكن طردهم
  اختذها موطنا و دارا 

  الفصل اخلامس يف حتديد هذه االماكن

نه و اما املقربة فال فرق فيها بني املقربة اجلديدة و العتيقة و ما انقلبت تربتها أو مل تنقلب و ال فرق بني ان يكون بي
بني االرض حائل أو ال يكون ملا تقدم من االحاديث و عمومها لفظا و معىن و النا قد بينا أنه ال جيوز ان يراد بتلك 
االحاديث املقربة العتيقة املنبوشة فقط النه هنى عن الصالة يف املقربة و هنى عن اختاذ القبور مساجد و هنى عن اختاذ 

و معلوم ان قبور االنبياء ال تنبش و ألن عامة مقابر املسلمني يف وقته كانت قرب النيب أو الرجل الصاحل مسجدا 
  جديدة و ال جيوز ان يطلق املقربة 

و يريد هبا مقابر املشركني العتق مع ان املفهوم عندهم مقابرهم وال جيوز ان يريد هبا ما يتجدد من القبور دون املقابر 
ملتكلم من افراد العام هو اوىل بالدخول يف كالمه مث أنه لو اراد القبور املوجودة يف زمانه و بلده فان ما يعرفه ا

املنبوشة وحدها لوجب ان يقرن بذلك قرينة تدل عليه و اال فال دليل يدل على ان املراد هو هذا و من احملال ان 
ن يفعله اهل الكتابني حيمل الكالم على خالف الظاهر املفهوم منه غري ان ينصب دليل على ذلك مث أنه هنانا عما كا

من اختاذ القبور مساجد و اكثر ما اختذوه من املساجد مقربة جديدة بل ال يكون اال كذلك مث هم يفرشون يف تلك 
  االرض مفارش حتول بينهم و بني تربتها فعلم أنه صلى اهللا عليه و سلم هنانا عن ذلك 

ة املوتى فقط فهو بعيد عن مقصود النيب صلى اهللا عليه و باجلملة فمن جعل النهي عن الصالة يف املقربة الجل جناس
  و سلم كما تقدم 

مث ال خيلوا اما ان يكون القرب قد بين عليه مسجد فال يصلى يف هذا املسجد سواء صلى خلف القرب أو امامه بغري 
يائهم و صاحليهم خالف يف املذهب ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انب

مساجد اال فال تتخذوا القبور مساجد فاين اهناكم عن ذلك و قال لعن اهللا اليهود و النصارى اختذوا قبور انبيائهم 
  مساجد و قال اولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا احلديث و قال لعن اهللا 

فعم بالنهي ان يتخذ شيء من القبور مسجدا و خص قبور زوارات القبور و املتخذين عليها املساجد و السرج 
االنبياء و الصاحلني ألن عكوف الناس على قبورهم اعظم و اختاذها مساجد أكثر و نص على النهي عن ان يتخذ 



قرب واحد مسجدا كما هو فعل اهل الكتاب لذلك ان مل يكن عليه مسجد لكن قصده انسان ليصلي عنده فهذا قد 
ملفسدة اليت كان النهي عن الصالة عند القبور من اجلها و قد اختذ القبور مساجد يقصدها للصالة ارتكب حقيقة ا

فيها و الصالة عندها كما يقصد املسجد الذي هو مسجد للصالة فيه فان كل مكان اعد للصالة فيه أو قصد لذلك 
دا و طهورا و قال عليه فهو مسجد بل كل ما جازت الصالة فيه فهو مسجد كما قال جعلت يل االرض مسج

السالم االرض كلها مسجد اال املقربة و احلمام و سواء كان يف بيت أو مكان حموط و قد بين عليه بناء الجله أو مل 
  يكن 

و أما ان كان يف موضع قرب و قربان فقال أبو حممد ال مينع من الصالة هناك النه ال يتناوهلا اسم املقربة و إمنا املقربة 
ر فصاعدا و ليس يف كالم امحد و عامة اصحابه هذا الفرق ال بعموم كالمهم و تعليلهم و استدالهلم ثالثة قبو

  يوجب منع الصالة عند قرب من القبور و هذا هو 

الصواب فان قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تتخذوا القبور مساجد أي ال تتخذوها موضع سجود فمن صلى عند 
القرب مسجدا اذ املسجد يف هذا الباب املراد به موضع السجود مطلقا ال سيما و شيء من القبور فقد اختذ ذلك 

مقابلة اجلمع باجلمع يقتضي توزيع األفراد على األفراد فيكون املقصود ال يتخذ قرب من القبور مسجدا من املساجد 
لى اهللا عليه و سلم فعلم ان و النه لو اختذ قرب نيب أو قرب رجل صاحل مسجدا لكان حراما باالتفاق كما هنى عنه ص

العدد ال اثر له و كذلك قصده للصالة فيه و ان كان اغلظ لكن هذا الباب سوى يف النهي فيه بني القاصد و غري 
  القاصد سدا للباب الفساد و النه قد تقدم عن علي رضي اهللا عنه أنه قال ال تصل يف محام و ال عند قرب 

ملقربة من حول القبور ال يصلى فيه فعلى هذا ينبغي ان يكون املنع متناوال قال اصحابنا و كل ما دخل يف اسم ا
  حلرمي القرب املفرد و فنائه املضاف اليه 

قال اصحابنا و ال جتوز الصالة يف مسجد بين على املقربة سواء كان له حيطان حتجز بينه و بني القبور أو كان 
  مكشوفا 

املقربة خلفه أو عن ميينه أو عن مشاله جازت الصالة فيه يعنون إذا مل يكن قد فاما ان مل يكن يف ارض املقربة و كانت 
  بين الجل صاحب القرب فاما ان بين الجل صاحب القرب بأن يتخذ موضعا للصالة جملاورته 

  القرب و كونه يف فنائه فهذا هو بعينه الذي هنى عنه رسول صلى اهللا عليه و سلم 
  فسيايت ان شاء اللله تعاىل هذا قول القاضي و غريه و اما ان كانت املقربة امامه 

و قال ابن عقيل ان بين بعد ان تقلبت ارضها بالدفن مل جتز الصالة فيه و ان بين مسجد يف ساحة ظاهرة و جعلت 
الساحة مقربة فاملسجد على اصل جواز الصالة الن اكثر ما فيه أنه يف جوار مقربة فلم مينع من الصالة فيه كسائر 

  جاورها من الدور و املساجد  ما
  و الصحيح أنه ال فرق يف بناء املسجد يف املقربة بني ان تكون جديدة أو عتيقة كما تقدم 

و قال مجاعة كثرية من اصحابنا ان بين مسجد يف املقربة مل تصح الصالة فيه حبال ألن ارضه جزء من املقربة و ان 
ت الصالة فيه اال ان تكون املقربة يف قبلته و فسروا اطالق القاضي و كان املسجد متقدما فاختذ ما حوله مقربة جاز

  غريه هبذا 
فان زال القرب اما بنبش امليت و حتويل عظامه مثل ان تكون مقربة كفار أو بباله و فنائه إذا مل يبق هناك صورة قرب 



ر املشركني فامر هبا فنبشت ملا فال بأس بالصالة هناك ألن مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت فيه قبو
  اراد بناءه 

و ان مل يعلم باله أو كان ممن يعلم أنه مل يبل لكن قد ذهب متثال القرب و اندرس اثره حبيث مل يبق علم امليت و ال 
يظهر ان هناك احدا مدفونا فهنا ينبغي ان جتوز فيه الصالة إذا مل يقصد الصالة عند املدفون هناك الن هذا ليس 

  ة عند قرب و ال يقال ملثل هذا مقربة صال
و هلذا يقال ان امساعيل و امه هاجر مدفونان يف حجر البيت و يقال ان مجاعة من االنبياء مدفونون مبسجد اخليف و 
اخرين مدفونون بني زمزم و املقام مع ان الصالة هناك جائزة حسنة بالسنة املتواترة و االمجاع النه ال يتوهم ان تلك 

ة مقابر و ال ان الصالة عندها صالة عند قرب و ألن الصالة عند القبور كرهت خشية ان تتخذ اوثانا تعبد االمكن
فاذا كان هناك متثال أو علم يشعر باملدفون كان كصورته املصورة إذا صلى عنده فيصري وثنا اما إذا فقد هذا كله 

  حىت لو فرض خشية ذلك هني عنه  فال عني و ال اثر و ليس فيه ما يفضي إىل اختاذ القبور وثنا

  فصل

  و ما احلمام فقال اصحابنا ال فرق فيه بني املغتسل الذي يتعرى 

الناس فيه و يغتسلون فيه من الوسطاين و اجلواين و بني املسلخ و هو املوضع الذي توضع فيه الثياب بل كل ما 
بابه و كذلك اتون احلمام ال جتوز الصالة دخل يف مسمى احلمام ال يصلى فيه و يدخل يف ذلك كل ما اغلق عليه 

فيه النه مزبلة هذا تعليل القاضي و غريه فعلى هذا إذا علم أنه ال يوقد فيه إال وقود طاهر فهو كاملزبلة اليت علم أنه 
  ال يوضع فيها اال شيء طاهر و جعل ابن عقيل و غريه االتون داخال يف مسمى احلمام فيكون النهي فيه لعلتني 

جتوز الصالة فيما ليس مظنة للنجاسة من احلمام كاملسلخ و حنوه تعليال للحكم بكون البقعة مظنة النجاسة  و قيل
  فاذا تيقن طهارهتا زال سبب املنع 

و االول املذهب للنصوص املتقدمة فان اسم احلمام يشمل اجلواين و الرباين فال جيوز التفريق بينهما يف كالم الشارع 
نت جمرد النجاسة املتبقية مل يكن فرق بني احلمام و غريه و لو كانت مظنة النجاسة أو تومهها و ألن العلة لو كا

  لوجب ان حترم الصالة يف كل بقعة شككنا يف جناستها إذا امكن جناستها 
علة و قد تقدم ان العلة اليت اوما الشارع اليها كوهنا حمتضرة من الشياطني و هذا القدر يعمها كلها مث لو كانت ال

جمرد اهنا مظنة النجاسة فالصور النادرة قد ال يلتفت الشارع إىل استثنائها احلاقا للنادر بالغالب كما هو يف اكثر 
  املواضع اليت تعلق االحكام باملظان 

وأما احلش فهو املكان املعد لقضاء احلاجة فال تصح الصالة يف شيء من مواضع البيت املنسوب إىل ذلك سواء يف 
التغوط أو موضع االستنجاء أو غريمها فاما املطاهر اليت قد بين فيها بيوت للحاجة و االغتسال ايضا و  ذلك موضع

برانيها للوضوء فقط و للوضوء و البول فينبغي ان تكون نسبة برانيها كنسبة براين احلمام اليها و ال يصلى فيها بل 
ني من احلمام و وجود ذلك يف اخلارج منها اظهر من وجوده هي اوىل باملنع من احلمام الهنا اوىل بالنجاسة و الشياط

  يف اخلارج من احلمام 
فاما ما ليس مبنيا للحاجة و إمنا هو موضع يقصد لذلك كما يف الرب و القرى و منه ما قد اعتيد لذلك و منه ما قد 



لبستان و إمنا كنوا عن فعل ذلك فيه مرة أو مرتني فينبغي ان يكون من احلشوش ايضا فان احلش يف االصل هو ا
موضع التغوط به الهنم كانوا ينتابوهنا للحاجة و ألن العرب مل يكونوا يتخذون الكنف قريبا من بيوهتم و إمنا كانوا 
ينتابون الصحراء فعلم ان تلك االمكنة داخلة يف كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاذا طهر املكان و قطعت 

  شا عنه هذه العادة مل يكن ح
  فصل 

  و اما أعطان االبل فاملنصوص عن امحد اهنا االماكن اليت تقيم هبا االبل و تأوي اليها 

و من اصحابنا من قال هي املواضع اليت تصدر اليها بعد ان ترد املاء و ذلك ان االبل بعد ان ترد املاء فاهنا تناخ 
  عي مبكان لتسقى بعد ذلك علال بعد هنل فاذا استوفت ردت إىل املرا

  و عبارة بعضهم أنه املواضع اليت بقرب النهر فتناخ فيه االبل حىت ترد املاء فجعلها مناخها قبل الورود 
و العبارة االوىل اجود ألن هذا تفسري اهل اللغة قالوا اعطان االبل مباركها عند املاء لتشرب علال بعد هنل يقال 

عاطنة و عواطن و قد ضربت بعطن أي بركت و منه قول  عطنت االبل تعطن و تعطن إذا رويت مث تركت فهي ابال
النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذكر رؤياه مث اخذها ابن اخلطاب فاستحالت غربا مل ار عبقريا من الناس يفري فريه 

حىت ضرب الناس بعطن كأهنم امتلؤا من تلك البئر مث صدروا رواء كهيئة االبل إذا رويت و منه استقا رواء و 
  م فالن واسع العطن و البلد و اعطن الرجل بعريه إذا مل يشرب فرده إىل العطن ينتظر به قال لبيد قوهل

  عافتا املاء فلم نعطنهما إمنا يعطن من يرجو العلل 
  و توسعوا يف ذلك حىت قالوا ملرابض الغنم حول املاء معاطن 

ألن يف بعض الفاظ احلديث ان السائل قال  و الصواب ان االماكن اليت تقيم هبا مراد من احلديث كما نص امحد
  انصلي يف مبارك 

االبل قال و املبارك اليت يكثر بروكها فيها و املواضع اليت تقيم هبا اوىل هبذ االسم من مصادرها و النه قابل بني 
ما تقيم فيه و  معاطن االبل و مراح الغنم و مرابضها فعلم ان املعاطن لالبل مبثابة املراح و املرابض للغنم و مراح

تاوي اليه فكذلك معاطن االبل و النه إذا هني عن الصالة يف املواضع اليت تقيم هبا ساعة أو ساعتني فاملواضع اليت 
  تبيت هبا و تأوي اليها اوىل هبذا احلكم 

امسا لكل  فاما ان يكون احلكم اريد يف مبيتها بطريق الفحوى و التنبيه أو يكونوا قد توسعوا يف العطن حىت جعلوه
ماوى هلا كما توسعوا فيه حىت جعلوا للغنم اعطانا و للناس اعطانا فاذا قلنا أنه ال جتوز الصالة فيما تقيم فيه و تاوي 

  اليه كما نص عليه جازت يف مصادرها عند الشرب فيما ذكره من رجح هذا القول من اصحابنا 
انه قال هي االماكن اليت تقيم هبا و تاوي اليها و على و الصحيح ان املعاطن تعم هذا كله على ظاهر كالم امحد ف

هذا فسواء اوت بالليل أو النهار و هذا ألن لفظ املعاطن و املبارك يعم هذا كله كما تقدم فال وجه إلخراج شيء 
ج منه من احلديث و هذا ألن اللفظ إذا توسع اهل العرف فيه حىت صار معناه عندهم اعم من معناه يف اللغة مل خير

ذلك املعىن اللغوي عن اللفظ بل يصري بعضه و النه مكان تعتاده االبل و تاوي اليه فاشبه مبيتها و هذا ألن العطن 
الذي يكون عند البئر أو احلوض أو النهر قد اعد ملقام االبل و بروكها فيها فكان من مربكها كما لو اعد ملقامها 

  فيه هنارا 



  دون الليل 
بني ان تكون االبل يف املعاطن أو أن ال تكون و ال فرق بني ان تكون قائمة حال الصالة أو قال اصحابنا و ال فرق 

  غري قائمة ألن النهي تناول املوضع 
و قال ابن حامد و القاضي و سائر اصحابنا فاما مكان نزوهلا يف سريها أو مكان مقامها لتتنقل عنها أو مكان علفها 

  ه جائزة النه ال يسمى عطنا أو ورودها لتسقى املاء فالصالة في
و قد قال االثرم مسعت ابا عبد اهللا يسئل عن موضع فيه ابعار االبل نصلي فيه فرخص مث قال إذا مل يكن من معاطن 
االبل اليت هني عن الصالة فيها اليت تاوي اليها االبل و ذلك ألن هذه االماكن ليست معدة ملقام االبل و إمنا مقامها 

ناوهلا النهي لفظا و ال معىن و ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم و اصحابه إمنا كانوا يرحتلون يف فيه عارض فال يت
اسفارهم يف احلج و العمرة و الغزو و غري ذلك على االبل و مع هذا فكانوا يصلون يف مناخ ابلهم و كانوا يصلون 

اخص باالبل من الناس الذين نزلوا هبا و  عليها و اليها و هذا ظاهر مشهور يف سريهم و ألن تلك االمكنة ليست
  الكراهة إمنا نشأت لسبب يف املكان الذي انفردت به أو غلبت عليه و اهللا اعلم 

  فصل

و اما اجملزرة فقال اصحابنا هي املوضع الذي يذبح فيه احليوان معروفا بذلك للقصابني و السوابني و حنوهم و ال 
ماء و االرواث أو غري نظيف ألن النهي تناول املوضع و العلة كونه مظنة فرق بني ان يكون املوضع نظيفا من الد

النجاسة و حمال للشياطني و هذا عام و هذا هو املشهور و على الوجه الذي يعلل احلكم فيه حبقيقة النجاسة جتوز 
  الصالة يف املوضع الذي تيقنت طهارته 

لة مثل املواضع اليت يف الطرقات و حنوها و ال فرق بني ان يكون و اما املزبلة فقالوا هو املوضع الذي جتمع فيه الزبا
  عليها جناسة من الزبالة او تكون طاهرة 

و لفظ بعضهم ال فرق بني ان يرمى فيها زبالة طاهرة أو جنسة و هذا ألن املكان معد اللقاء الزباالت النجسة و 
دا هلا كاحلمام الذي غسلت ارضه و إذا كان معدا الطاهرة فخلوه بعض االوقات عن النجاسة ال مينعه ان يكون مع

  هلا تناوله النهي لفظا و معىن و من علل بوجود النجاسة فانه جيوزه إذا تيقنت طهارة املزبلة 

  فصل 
وأما قارعة الطريق فقال اصحابنا هي اجلادة اليت قد صارت حمجة و سواء يف ذلك طريق احلاضر و املسافر فطريق 

ع املستطرقة بني الدروب و االسواق و طريق املسافر هي اجلادة اليت قد صارت حمجة مسيت احلاضر مثل الشوار
جادة من قوهلم ارض جدد و هي الصلبة و يف املثل من سلك اجلدد امن العثار و اجد الطريق صار جددا فاجلادة 

ل هلا فاما ان تكون هي الطريق اليت اشتدت و صليت بوطئ الناس و الدواب و تسمى قارعة لكثرة قرع االرج
  مسيت بذلك الهنا تقرع االرجل إذا قرعتها االرجل أو يكون املعىن ذات قرع أو فاعلة مبعىن مفعولة 

  و احملجة هي اجلادة مسيت بذلك ألن احلج هو القصد و الطريق هي موضع قصد الناس إىل حوائجهم 
و ليس املراد بذلك كل ما سلك ألن املواضع ال  قال اصحابنا و قارعة الطريق هي اليت تسلكها السابلة و املارة

ختلوا من املشي عليها يف اجلملة قالوا و ال بأس بالصالة فيما خرج عن قارعة الطريق مينة و يسرة ألن النهي إمنا 



  ورد عن الصالة يف حمجة الطريق و يف جواد الطريق و احملجة الوسط و اجلواد ما صلب باملشي 
  جبوانب طرقات املسافرين ألن امحد و منهم من رخص الرخصة 

إمنا نص على ذلك قال بعضهم و ال بأس بالصالة يف الطرقات اليت يقل سالكوها كطريق االبيات اليسرية و بكل 
  حال فيجوز ان يصلى يف الطرقات اليت يكثر هلا اجلمع كاجلمع و االعياد و اجلنائز ألن احلاجة تدعوا إىل ذلك 

  الفصل السادس

ه االمكنة و سطوحها قال كثري من اصحابنا منهم القاضي و اكثر اصحابه كاالمدي و ابن عقيل و يف علو هذ
غريهم ال فرق يف احلمام و احلش و اعطان االبل بني سفلها و علوها ألن االسم يتناول اجلميع و احلكم معلق 

  باالسم 
ملواضع املنهي عنها و مل يعدها و ال يف املنهي قال االمدي و ابن عقيل علو اجملزرة كسفلها و مل يذكره القاضي يف ا

  عنه علو املزبلة 
و من اصحابنا طائفة طردوا احلكم يف علو مجيع املواضع املنهي عنها على طريقة هؤالء الهنم منعوا من الصالة يف 

ة من حقوق من علو االتون مع تعليله بانه مزبلة قالوا و يدخل يف كل موضع منها ما يدخل فيه مطلق البيع و اهلب
  سفله و علوه اعتبارا مبا يقع عليها االسم عند االطالق و ألن احلكم تعبد فيناط مبا يدخل يف االسم 

و الفرق بني علو املزبلة و غريها على ما ذكره االولون ان علو املزبلة ال يسمى مزبلة ألن املزبلة املكان املعد لوضع 
  و تلك البقعة ال يسمى مزبلة خبالف االعطان و احلشوش الزبالة يف الطريق و حنوه و معلوم ان عل

  و اجملازر فاهنا ابنية تبىن لشيء يقصد ستره و جيعل سقفه تابعا لقراره فيتناوله االسم 
و اما أبو اخلطاب فلم مينع من هذه السطوح اال من سطح احلش و احلمام خاصة و هذا اجود مما قبله ألن احلش و 

هيئة خمصوصة ال تتخذ اال ملا بين له حىت لو اريد الختاذه لغري ذلك لغري عن صورته فكان احلمام اسم لبناء على 
االسم متناوال جلميعه و هو قد عد لشيء واحد خبالف العطن فانه اسم ملا تقيم فيه االبل و تاوي اليه ال خيتص ببناء 

ه باقية و علو العطن ليس متخذا لالبل و دون بناء حىت لو اختذ عطنها مراحا للغنم جازت الصالة فيه مع ان صورت
  ال مبنيا لذلك بناء خيصه فال يلحق به 

و كذلك اجملزرة و املزبلة اهنا تصري جمزرة و مزبلة بالفعل فيها ال بنفس بنائها فليس العلو تابعا للسفل يف القعل وال 
  يف البناء املختص بذلك 

هذه املواضع و هو ظاهر كالم كثري من اصحابنا ألن ما فوق و من اصحابنا من قال جبواز الصالة على علو مجيع 
سقف احلش و احلمام قد ال يدخل يف النهي لفظا و ال معىن ألن االسم قد ال يتناوله فانه لو حلف ال يدخل حشا و 
ء ال محاما مل حينث بصعود على سطح حش أو محام خبالف من حلف ال يدخل دارا ألن احلش و احلمام و حنومها امسا

الماكن معدة المور معلومة و ظهورها ليست من ذلك يف شيء و كوهنا مظنة النجاسة أو مظنة الشياطني ال يتعدى 
  إىل ظهورها و اهلواء تبع للقرار 

يف امللك و حنوه اما انه يتبعه يف كل شيء فليس كذلك فان كل أحد يعلم ان هواء املزبلة ليس مزبلة و هواء احلش 
  حشا الذي فوق سطحه ليس 



فاما ان كان العلو قد اختذ لشيء اخر حبيث ال يتبع السفل يف االسم فانه تصح الصالة فيه قال امحد يف رواية أيب 
داود إذا بىن رجل مسجدا فاراد غريه هدمه و بناءه فاىب عليه االول فانه يصري إىل قول اجلريان و رضاهم اذا احبوا 

جد و يعمل يف اسفله سقاية فمنعهم من ذلك مشايخ ضعفى و قالوا ال نقدر هدمه و بناه و إذا ارادوا ان يرفعوا املس
نصعد فانه يرفع و جيعل سقاية ال اعلم بذلك بأسا و ينظر إىل قول اكثرهم فقد نص على بناء املسجد على ظهر 

فله السقاية قال يف رواية حنبل ال ينتفع بسطح املسجد فان جعل السطح مسجدا انتفع بأسفله و ان جعل اس
مسجدا ال ينتفع بسطحه و كذلك قال القاضي و غريه فان كانت املساجد مغلقة على حوانيت أو سقاييات 

فالصالة فيها جائزة ألن ما حتتها ليس بطريق و قال أبو حممد املقدسي صاحب الكتاب رمحه اهللا ان كان املسجد 
يف غري مقربة فحدثت املقربة حوله مل مينع بغري سابقا و جعل حتت طريق أو عطن أو غريمها من مواضع النهي أو كان 

خالف ألنه مل يتبع ما حدث بعده و هذا يقتضي أنه جعل من صور اخلالف ما إذا احدث املسجد على عطن و حنوه 
  من امكنة النهي 

ري و الذي صرح به االصحاب هو ما ذكرناه و هو منصوص امحد و الفقه فيه ظاهر فان العلو إذا اختذ لشيء اخر غ
ما اختذ السفل له مل يكن احدمها بان جيعل تابعا لالخر باوىل من العكس و إمنا جيعل تابعا له عند االطالق اال ترى أنه 

لو قال بعتك هذا احلش و فوقه مسكن أو مسجد مل يدخل يف مطلق البيع خبالف ما لو كان ظهره خاليا و ألن 
فاذا قيد العقد بان قيل بعتك التحتاين فقط مل يدخل و اختاذ العلو المر  اهلواء إمنا يتبع القرار يف العقود عند االطالق

اخر غري ما اختذ له السفل مبنزلة إخراجه عن كونه تابعا له يف القول و تقييد له بصيغة توجب االنفراد و لو حلف 
ان يقال أنه حينث يف ال يدخل حشا أو عطن أو مزبلة أو محاما فدخل مسجدا مبنيا على ظهور هذه االشياء مل جيز 

  ميينه 

  فصل

و اما علو املقربة فان كان قد بين على املقابر بناء منهي عنه كاملسجد أو بناء يف املقربة املسبلة كانت الصالة عليه 
صالة يف موضع حمرم اما البناء يف املقربة املسبلة فان الصالة عليه صالة على مكان مغصوب و الصالة يف علو 

مسجد يف القبور و ايضا فان الصالة على ظهر البناء املذكور اختاذ للقبور مساجد و دخول يف  املسجد صالة يف
اهل الكتاب عليه فاهنم ملا اختذوا االبنية على قبور انبيائهم و صاحليهم لعنوا على ذلك سواء صلوا  -لعن النيب ص 

  يف قرار املبىن أو علوه 

اق على االعداد للسكىن فعلى ما ذكره اصحابنا جتوز الصالة فيه ألن و ان كان امليت قد دفن يف دار و اعالها ب
ذلك ليس من املقربة اصال و ال تبعا اال ان نقول باحلاق العلو بالسفل مطلقا على الوجه الذي تقدم يف علو العطن و 

عليه بناء مل يعد  احلش إذا كان مسجدا و ان مل يبق معدا للسكىن و حنوها فهو كما لو دفن يف ارض مملوكة مث بين
  للسكىن 

فعلى ما دل عليه كالم امحد و اكثر اصحابه ال يصلى فيه ألن هذا البناء منهي عنه و هو تابع للقرار يف االسم فيقال 
هذه التربة و هذه املقربة للعلو و السفل و ألن الصالة يف علو هذا املكان بالنسبة للميت كالصالة يف اسفله و ألن 

لصالة عند القرب هو ما فيه من التشبه بعبادة االوثان و التعظيم املفضي إىل اختاذ القبور اوثانا و حكمة النهي عن ا
هذه احلكمة موجودة بالصالة يف قرار االبنية و علوها سواء قصد املصلي ذلك أو تشبه مبن يقصد ذلك و خيف ان 



عل العلو تابعا للقرار فانه يلزمه ان جيوز الصالة يكون ذلك ذريعة إىل ذلك و من اجاز هذا البناء من اصحابنا و مل جي
  فيه 

  فصل 
و اما علو الطريق مثل السوابط و االجنحة سواء كانت مساجد أو مساكن فاملشهور عنه أنه ال يصلي على املساجد 

  احملدثة على الطرقات و االهنار اليت جتري فيها السفن و قال يف رواية عبد اهللا و جعفر بن حممد 

لصالة على هنر على ساباط و قد ذكر امحد ذلك عن ابن مسعود رضي اهللا عنه و علل ذلك يف غري موضع اكره ا
بانه ال جتوز احداثه و أنه يف حكم الغصب و كذلك علله القاضي و كثري من اصحابه و غريهم و هلذا خصوا هذا 

بىن على ملكه مسجدا فاحدث حتته بعد  بالساباط احملدث قالوا فان كان الطريق حمدثا بعد ما بين املسجد مثل ان
  ذلك طريق مير الناس فيه فال كراهة فيه ألن امحد إمنا كره الصالة على اختاذه هذا لفظ القاضي 

و قال و قد تتوجه الكراهة ايضا و هذا الوجه هو مقتضى ما ذكره االمدي و ابن عقيل فاهنما عمما املنع و علال 
ل ان سطح املسجد يتبعه يف احكامه و كذلك سطح الدار فعلى هذا كل طريق ال ذلك بان اهلوى تابع القرار بدلي

  يصلى فيه ال يصلى يف سقفه و أما حكاية هذا عن القاضي فال يصح 
و االول هو املذهب املنصوص ألن الساباط و اجلناح املبين على الطريق ليس داخال يف اسم الطريق و إمنا الذي يتبع 

 خبالف سائر السقوف فاهنا قد تتبع ما حتتها يف االسم كما تقدم و إذا مل يكن البناء تابعا الطريق اهلواء الذي بين
فاهلواء ايضا ليس بطريق و إمنا هو من حقوق الطريق و ال يلزم ان يكون حكم حقه حكم نفسه يف كل شيء و ألن 

  علل النهي عن الصالة يف اجلواد باهنا ماوى احليات و السباع  -النيب ص 

هذا مفقود يف العلو و ألن الصالة على مينة الطريق و يسرته جتوز لكوهنا ليست من اجلواد و احملجة فالعلو ابعد و 
  عن اجلادة و احملجة من ميمنتها و ميسرهتا 

و لو كان غصب امليمنة و امليسرة ال جيوز و لو صلى فيها و هو غاصب هلا مل تصح صالته و ألن العلو إمنا يتبع 
حكمه إذا مل مييز عن السفل بل جيعل سقفا له فقط فأما إذا اعد لشيء غري ما اعد له السفل مل يكن طريقا  القرار يف

البتة كاملسكن و املسجد املبين على ظهر السقاية و حنوها فانه ليس بسقاية و ألن الصالة يف السفينة و على الراحلة 
  الطريق اوىل ان ال يكون صالة يف الطريق و اوىل باجلواز  جتوز يف اجلملة مع مسريها يف الطريق فالصالة على سقف

قال بعض اصحابنا و النه لو كان املنع يف علو الطريق كونه تبعا له جلازت الصالة يف الساباط على النهر النه 
فن فإن موضع للصالة يف اجلملة بدليل ما لو مجد ماؤه أو كان يف سفينة و هذا ضعيف النه إذا مجد مل يبق طريقا للس

  مر الناس فيه و اختذوه طريقا مل جتز الصالة فيه 
و اما الصالة يف السفينة فهي كالصالة على الراحلة جتوز مع مسريها يف الطريق فثبت ان علة املنع أنه بناء يف هواء 

 ملك غريه الطريق و هذا غري جائز ملا سنذكره ان شاء اهللا تعاىل يف موضعه فيكون كما لو بىن جناحا أو ساباطا يف
فانه يكون غاصبا بذلك و تكون الصالة فيه صالة يف مكان مغصوب فعلى هذا ان كان الساباط جائزا مثل الساباط 

  املبين على درب غري نافذ باذن اهله فانه جائز بال تردد و كذلك ان كان الساباط ال يضر 

  ان بدون اذن االمام مل جيز يف املشهور باملارة و قد اذن فيه االمام فانه جائز فيما ذكره اصحابنا و ان ك
  و حكي رواية اخرى باجلواز 



  فاما ما يضر باملارة فانه ممنوع رواية واحدة 
  و اما املسجد املبين يف الطريق فان كان يضيق الطريق مل جيز النه غصب للطريق 

  و ان كان الطريق واسعا حبيث ال يضر املارة بناؤه فيه فعنه جيوز 
  ز و عنه ال جيو

و عنه إمنا جيوز باذن االمام خاصة فاذا جاز احداثه يف جانب الطريق فاحداثه يف هوائه إذا مل يكن فيه ضرر اوىل 
باجلواز و هلذا ال جيوز الحد ان يبين يف جانب الطريق الواسع لنفسه بناء و ان جاز ان يبين فيه مسجد للناس و قد 

ام و قد روى حممد بن ماهان السمسار عن امحد أنه جتوز الصالة يف جيوز ان يبين لنفسه ساباطا اذا اذن فيه االم
الساباط احملدث على الطريق دون الساباط احملدث على النهر فعلله بعض اصحابنا بان الطريق حمل للصالة يف 

ساباط اجلملة إذا اتصلت الصفوف يف اجلمع و االعياد خبالف النهر الكبري و حيتمل ان تكون علته ان يف اختاذ ال
على الطريق منفعة البناء السبيل أنه يسترهم من احلر و املطر و الثلج خبالف الساباط على النهر فانه ال منفعة فيه 

  الحد 

  فصل

و اما الصالة إىل هذه املواضع فقد نص امحد يف مواضع على كراهة الصالة إىل املقربة و احلش و احلمام قال يف 
 القبور ال تصلى فيه الفريضة و ان كان بينها و بني املسجد حاجز فرخص ان رواية االثرم إذا كان املسجد بني

يصلى فيه على اجلنائز و ال يصلى فيه على غري اجلنائز و ذكر حديث أيب مرثد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 
قابر واحلش فكرهه وقال تصلوا إىل القبور و قال اسناده جيد و قال يف رواية امليموين و قد سئل عن الصالة إىل امل

يف رواية أيب طالب وقد سئل عن الصالة يف املقربة و احلمام واحلش و كرهه و قال ال يعجبين ان يكون يف القبلة قرب 
  و ال حش و ال محام و ان كان جيزيه و لكن ال ينبغي قال أبو بكر يف الشايف يتوجه من اإلعادة قوالن 

  املنصوص منصوص يف رواية أيب طالب و هو اختيار القاضي احدمها ال يعيد بل يكره و هذا هو 
و الثاين يعيد ملوضع النهي قال أبو بكر و به اقول قال ابن عقيل نص امحد على حش يف قبلة مسجد ال تصح 

  الصالة فيه و كذلك قال ابن حامد ال تصح الصالة يف املقربة و احلش و مل يذكر احلمام 

املدي ال جتوز الصالة إىل القرب و صرح مجاعة منهم بان التحرمي و االبطال خمتص و قال كثري من اصحابنا منهم 
بالقرب و إمنا كرهت الصالة إىل هذه االشياء ملا تقدم عن أيب مرثد الغنوي ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال 

  تصلوا إىل القبور 
عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه كان يكره و كذلك حديث عمر و غريه يف النهي عن الصالة إىل القرب و عن 

الصالة يف مسجد قبالته ننت أو قذر رواه البخاري يف تارخيه و عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال تكره الصالة إىل 
  حش رواه سعيد و عن ابراهيم النخعي كانوا يكرهون ثالثة ابيات ان يكون قبلة احلمام و احلش والقرب رواه حرب 

هبت طائفة من اصحابنا إىل جواز الصالة إىل هذه املواضع مطلقا من غري كراهة و هو قول ضعيف جدا ال يليق و ذ
  باملذهب 

و منهم من مل يكره ذلك اال يف القرب خاصة ألن النهي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا صح يف الصالة إىل القبور 
انا فالصالة اليها شبيهة بالصالة بني يدي صنم و ذلك اعظم من كما تقدم و الهنا هي اليت خياف ان تتخذ اوث



الصالة بينها و هلذا كانوا يكرهون من الصالة إىل القرب ما ال يكرهونه من الصالة إىل املقربة و هذه حجة من رأى 
  التحرمي و االبطال خمتصا 

  و قد قاله كثري من اصحابنا بالصالة إىل القرب و ان كره الصالة إىل تلك االشياء و هو قول قوي جدا 
و وجه الكراهة يف اجلميع ما تقدم عن الصحابة و التابعني من غري خالف علمناه بينهم و ألن القبور قد اختذت 

اوثانا و عبدت بالصالة اليها يشبه الصالة إىل االوثان و ذلك حرام و ان مل يقصده املرء و هلذا لو سجد إىل صنم 
حلش و احلمام موضع الشياطني ومستقرهم وقد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالدنو إىل بني يديه مل جيز ذلك و ا

السترة خشية ان يقطع الشيطان على املصلي صالته و قال تفلت علي البارحة شيطان فاراد ان يقطع علي صاليت و 
ان بني يدي املصلي يقدح قال الكلب االسود يقطع الصالة و وجه ذلك بانه شيطان و تبني بذلك ان مرور الشيط

يف صالته فالصالة إىل مستقره و مكانه مروره مظنة بني يدي املصلي و ألن الصالة إىل الشيء استقبال له و توجه 
اليه و جعل له قبلة فان ما يستقبله املصلي قبلة له كما أن البيت قبلة له يبني هذا ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى 

لة و االستقبال داخل يف حدود الصالة و هلذا امرنا ان نستقبل يف صالتنا اشرف البقاع و احبها عن النخامة يف القب
إىل اهللا و هو بيته العتيق فينبغي للمصلي ان يتجنب استقبال االمكنة اخلبيثة و املواضع الردية اال ترى انا هنينا ان 

  الشياطني و مواضع ذلك يف القبلة وقت الصالة نستقبل القبلة بغائط أو بول فكيف إذا كان البول و الغائط و 

  قال القاضي و ألن القرب و احلش مدفن النجاسة و قد بينا كراهة الصالة إىل النجاسة 
قال و يكره الصالة إىل قوم من اهل الذمة نص عليه يف رواية عبد اهللا يف مالحني جموس يكونون بني يدي القوم يف 

يف رواية أيب طالب هو جنس و كرهه قال و إمنا كره ذلك ألن من الناس من السفينة بنجوفهم و يصلون و قال 
يقول اهنم اجناس وقد كره لالنسان ان يصلي مستقبال لنجاسة ألن قبلته جهة رمحته و هلذا منع القاضي ان يستقبل 

  القبلة بغائط أو بول فأوىل ان يكره للمصلي ذلك 
  من النجاسات و قال غري القاضي ال نكره الصالة إىل شيء 

و ال فرق عند عامة اصحابنا بني ان يكون احلش يف ظاهر جدار املسجد أو يف باطنه و اختار ابن عقيل أنه إذا كان 
  بني املصلي و بني احلش و حنوه حائل مثل جدار املسجد مل يكره كما لو كان بينه و بني املار حائل 

ل يف رواية أيب طالب يف رجل حفر كنيفا إىل قبلة املسجد و االول هو املاثور عن السلف و هو املنصوص حىت قا
يهدم و قال يف رواية املروذي يف كنيف خلف قبلة املسجد ال يصلى اليه و قيل له ان الدار اليتام و احلائط هلم ترى 
 ان يضرب على احلائط ساج أو شيء قال ان كان وصيا غري الكنيف أو حوله و ان كانوا صغارا مل يرخص هلم ان

  يضربوا عليه الساج و قال يعجبين ان يكون بينهما اذرع فقيل له يضيق 

املسجد فقال و ان ضاق قال القاضي فقد نص على إزالة احلش من ظهر القبلة و بني أنه إذا جعل بينه و بني 
مىت كان املسجد حائل بالساج ال يزيل الكراهة حىت يفصل بني احلش و بني قبلة املسجد قال ابن حامد و غريه و 

  بني احلش و بني حاط املسجد حائط اخر جازت الصالة اليه 
فاما املقربة إذا كانت قدام حائط املسجد فقال االمدي و غريه ال جتوز الصالة إىل املسجد الذي قبلته إىل املقربة 

  رواية االثرم  حىت يكون بني حائطه و بني املقربة حائل اخر و ذكر بعضهم ان هذا منصوص امحد لقوله املتقدم يف
و قال القاضي إذا مل يكن يعين املصلي يف ارض املقربة بل كانت املقربة امامه فقال شيخنا ان كان بينه و بينها حاجز 



جازت الصالة النه ليس يصلي فيها و ال اليها و ان مل يكن بينه و بينها حاجز مل جتز الصالة كما لو كان يف ارضها 
  شياء عدة اذرع مل تكره الصالة على ما نص عليه يف رواية املروذي فان كان بينه و بني هذه اال

  فصل 
و اما الصالة يف سائر املواضع املنهي عنها فقال القاضي تكره الصالة اليها كما تكره إىل هذه املواضع فتكره 

ا مظان النجاسات و الصالة إىل الطريق و اعطان االبل و اجملزرة ألن النص على واحد منها تنبيه على غريها و الهن
  قال كثري من اصحابنا ال تكره الصالة إىل بقية 

املواضع و هذا هو املنصوص عن امحد يف بعضها قال يف رواية ابن هاىنء و قد سئل عن الصالة إىل شط النهر و 
ذلك  الطريق امامه ارجو ان ال يكون به بأس و لكن طريق مكة يعجبين ان يتنحى عنه و حنو ذلك نقل املروذي و

ألن االثر مل يرد بذلك و ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان تنصب له العنزة فيصلي اليها و الناس ميرون بني يديه 
و قال إذا صلى احدكم فليجعل بني يديه مثل اخر الرحل مث ال يضره ما مر امامه و مل يفرق بني الطريق و غريها مع 

ات و هذه املسائل و ما يشبهها تناسب باب القبلة و السترة و إمنا هذا العلم بان املرور اكثر ما يكون يف الطرق
  استطراد 

  فصل

و اما الصالة يف الكعبة فالنفل فيها اخف من الفرض فاذا صلى النافلة يف جوف الكعبة صحت صالته هذا هو 
  املعروف و املشهور عن امحد و اصحابه 

  و حكي عنه رواية أنه ال يصح النفل فيها 

  عنه أنه يصح و ال يستحب ملا سيأيت يف الفرض و حكي 
و وجه املذهب ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كنت احب ان ادخل البيت و اصلي يف فيه فاخذ رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي فادخلين احلجر فقال صلي يف احلجر إذا اردت دخول البيت فامنا هو قطعة من 
 ابن ماجه و صححه الترمذي و عن عثمان بن طلحة رضي اهللا عنه قال قال يل النيب صلى البيت رواه اخلمسة اال

اهللا عليه و سلم اين كنت رايت قرين الكبش حني دخلت البيت فنسيت ان امرك ان ختمرها فخمرمها فانه ال ينبغي 
قال دخل رسول اهللا صلى اهللا  ان يكون يف قبلة البيت شيء يلهي املصلي رواه امحد و أبو داود و عن سامل عن ابيه

عليه و سلم البيت هو و اسامة بن زيد و بالل و عثمان بن طلحة فاغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من وجل 
  فلقيت بالال فسالته هل صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال نعم بني العمودين اليمانيني متفق عليه 

مر أنه كان إذا دخل الكعبة جعل الباب قبل ظهره و مشى حىت إذا كان بينه و بني و يف رواية للبخاري عن ابن ع
  اجلدار الذي قبل وجهه قريبا من 

ثالثة اذرع صلى يتوخى املكان الذي اخربه بالل ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى فيه و يف رواية ألمحد و 
ه و سلم يف الكعبة قال نعم بني الساريتني اللتني عن البخاري أنه قال لبالل هل صلى رسول اهللا صلى اهللا علي

يسارك اذا دخلت مث خرج فصلى يف وجه الكعبة ركعتني و يف رواية متفق عليها قال جعل عمودا عن ميينه و 
عمودا عن يساره و ثالثة اعمدة وراءه و كان البيت يومئذ على ستة اعمدة مث صلى و يف رواية متفق عليها و 



كم صلى و هي اصح فلعل ابن عمر فيما بعد علم أنه صلى ركعتني و عن عبد الرمحن بن صفوان  نسيت ان اساله
قال قلت لعمر بن اخلطاب كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني دخل الكعبة قال صلى ركعتني رواه 

عليه و سلم صلى يف الكعبة أبو داود و عن ابن عمر و أيب جعفر عن اسامة رضي اهللا عنه ان رسول اهللا صلى اهللا 
  رواه امحد 

و عن عثمان بن طلحة رضي اهللا عنه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف البيت ركعتني و جاهك حيث تدخل 
  بني الساريتني رواه امحد فقد امر صلى اهللا عليه و سلم 

صلي فيه فعلم ان الصالة فيه جائزة عائشة بالصالة يف البيت و صلى هو يف البيت و امر بصون البيت عما يلهي امل
  و أنه موضع للصالة و قوله يف احلديث املاضي و ظهر بيت اهللا احلرام دليل على أنه باطنه ليس من مواضع النهي 
فان قيل فقد روي عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما ملا دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم البيت دعا يف نواحيه 

  خرج منه متفق عليه و يف رواية عن ابن عباس عن اسامة حنو ذلك رواه امحد و مسلم  كلها و مل يصل حىت
قيل اما دخول النيب صلى اهللا عليه و سلم الكعبة و الصالة فيها فقد ثبت على وجه ال ميكن دفعه و كان ذلك عام 

لى القصواء ومعه بالل و الفتح قال ابن عمر اقبل النيب صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح و هو مردف اسامة ع
عثمان ذكر احلديث اخرجاه و أما حديث ابن عباس فرمبا ظن أنه كان يف حجة الوداع و ان النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم حينئذ مل يصل فيها اال أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه اراد دخوله عام الفتح ايضا 

باس يف وقتني متغايرين و اال فحديث ابن عمر هو الصواب النه مثبت فان مل يكن حديث ابن عمر و حديث ابن ع
عن بالل شيئا شاهده و عاينه و املثبت اوىل من النايف و ألن ابن عباس مل يدخل معهم بل كان اذ ذاك صغريا له حنو 

عل اسامة كان عشر سنني و إمنا روى احلديث عن اسامة و قد روى غريه عن اسامة خالفه فان مل يكونا واقعتني فل
مشغوال بدعاء و ابتهال حني دخول البيت يف بعض نواحيه فلم ير النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي ال سيما و 

  الباب موجف عليهم مث لعله بعد ذلك اخربه اسامة أو عثمان ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى فيه 
  فصل 

يامه و ركوعه و سجوده فلو سجد على منتهى السطح أو على و ال بد ان يكون بني يديه شيء من الكعبة يف حال ق
عتبة الباب مل تصح صالته النه مل يستقبل شيئا من القبلة بل هو مصل إىل غري الكعبة فان كان الذي بني يديه ليس 
بشاخص مثل أن يصلي إيل الباب وهو مفتوح وليست له عتبة شاخصة أو يصلي على السطح و ال سترة امامه مل 

  صالته يف املنصوص من الوجهني تصح 
  قال يف رواية االثرم إذا صلى فوق الكعبة فال جتوز صالته و قال 

يف رواية ابن احلارث ال يصلي فوق بيت اهللا احلرام و قال يف رواية االثرم اما فوق الكعبة فلم خيتلفوا أنه ال جيوز و 
  و حكي ذلك عن القاضي و عامة اصحابنا احتج باحلديث ال قبلة له و هذا اختيار االمدي و ابن عقيل 

و يف الثاين تصح و هو اختيار مجاعة من املتاخرين و هو الذي ذكره القاضي يف اجملرد فانه قال جتوز الصالة النافلة 
فيها إذا توجه إىل غري الباب و ان توجهه إىل الباب و هو مغلق أو مردودا اجزاه و ان كان مفتوحا و كان بني يديه 

ة البيت جاز و ان مل يكن مل جيز قال و ان اهندم البيت و بقية العرصة و مل يبق هناك منها شيء شاخص عن من عرص
وجه االرض و صلى بناحية العرصة متوجها اليها اجزاه و ان وقف على العرصة مل جتزئه الفريضة و ان كانت نافلة 



مل جتزه و ان وقف على العرصة و بني يديه منها ما  و مل يكن بني يديه شيء منها كأن وقف اخرها متوجها إىل غريها
  يتوجه اليه و سجد اجزاه 

قال و ال جتوز الفريضة على ظهر الكعبة و جتوز صالة النافلة إذا كان بني يديه شيء منها فان مل يكن بني يديه شيء 
يكون بني يديه شيء منها كأن وقف على السطح حبيث ال يكون بني يديه شيء من ارض السطح مل جيزه اال ان 

منصوب بناء أو خشبة مسمرة فان كان فوقه لنب أو اجر معبا بعضه على بعض أو خشبة معروضة غري مسمرة مل 
  جتزه النه ليس من البيت بدليل أنه ال يتبعه يف البيع و كذلك لو كان حبل ممدود فهذا يبني ان 

ه شيء من العرصة و ان املشروط عنده أحد امرين القاضي إمنا اشترط البناء الشاخص يف موضع مل يكن بني يدي
شيء من أرض السطح أو البناء كما أنه يف الصالة إىل الباب اعترب أحد أمرين إما اما كون الباب سترة له أو كون 

شيء من العرصة بني يديه و هذا ايضاح و تبيني النه يلزم من كون الباب و السترة بني يديه ان يكون بني يديه 
  العرصة شيء من 

و وجه ذلك ان الواجب استقبال هوائها دون بنائها بدليل املصلي على أيب قبيس و غريه من اجلبال العالية فانه إمنا 
يستقبل اهلواء ال البناء بدليل ما لو انتقضت الكعبة و العياذ باهللا فانه يكفيه استقبال العرصة و اهلواء فعلى هذا إذا 

  ناء أو مستقبل املمر و قلنا ان استقبال احلجر جائز فيجب ان جيزئه و فيه قبح صلى يف احلجر و هو مستدبر الب
و االول اصح ملا تقدم من احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال سبعة مواطن ال جتوز الصالة فيها و عد 

  منها فوق ظهر بيت اهللا و يف لفظ ظاهر بيت اهللا 
الصالة على ظهر الكعبة ذكره القاضي فلو مل جتب الصالة إىل شيء شاخص  و عن عمر رضي اهللا عنه أنه هنى عن

مرتفع مل يكن بني ظاهر بيت اهللا و باطنه فرق بل هذا نص يف منع الصالة فوق ظهر بيت اهللا و ال جيوز ان حيمل 
دا و هذه على ما إذا سجد على منتهى الكعبة ألن احلديث عام يف مجيع املواضع اليت فوق الظهر عموما مقصو

  الصورة نادرة ال جيوز ان تقصد وحدها من مثل هذا العموم مع غري قرينة يبني هبا مراد 

املتكلم فان هذا لو وقع كان تلبيسا مث ان هذه الصورة امرها ظاهر ال خيفى على أحد فال تكاد تقصد بالبيان مث ان 
مفتوحا مث أنه مجيع املواضع اليت ذكر أنه ال جتوز مثل هذه الصورة تقع يف الصالة يف جوف الكعبة إذا استقبل الباب 

الصالة فيها من املقربة واحلش واحلمام ال يصلي يف شيء منها كذلك ظهر الكعبة جيب ان ال يصلى يف شيء منه و 
هذا ظاهر ملن تامله و ايضا فان هذا امجاع عن السلف كما حكاه امحد رضي اهللا عنه وكما سيأيت تقريره و ايضا 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم هذه القبلة و يف حديث اخر استحالل الكعبة البيت احلرام قبلتكم احياء و امواتا فقول ا
  دليل على ان القبلة هو الشيء املبين هناك الذي يشار اليه و ميكن استحالله و تسمى كعبة و بيتا 

السجود و قال جعل اهللا الكعبة البيت احلرام  و ايضا فان اهللا سبحانه قال و طهر بييت للطائفني و القائمني و الركع
قياما للناس فبني ان الطواف و الركوع و السجود إمنا هو متعلق بالبيت و البيت أو الكعبة ال يكون امسا اال للبناء 
فاما العرصة واهلواء فليس هو بيتا وال كعبة وأيضا فلو كان استقبال هواء العرصة والطواف به كافيا مل جيب بناء 

  البيت و مل حيتج اليه فلما امر اهللا ابراهيم خليله ببناء بيته و بدعاء الناس إىل حجه حينئذ 

و كان من اشراط الساعة خراب هذه البنية علم ان دين اهللا منوط ببنية تكون هناك و ان ال يكون وجودها و 
احلق مبا يكون من رفع كتاب اهللا املنزل عدمها سواء وان هذه البنية إذا زالت زواال ال تعود بعده فقد اقترب الوعد 



من الصدور و املصاحف و قبض ارواح املؤمنني الذين هم اهل دين اهللا و ذلك دليل واضح أنه ال دين يقوم هللا اال 
بوجود البنية املعظمة املكرمة املشرفة و ايضا فان النيب صلى اهللا عليه و سلم سن لكل مصلي ان ينصب بني يديه 

  يه و كره الصالة إىل اهلواء احملض فكيف تكون قبلة اهللا اليت جيب استقباهلا هواء حمضا شيئا يصلي ال
و اما ما ذكروه من الصالة إىل أيب قبيس و حنوه فامنا ذاك ألن بني يدي املصلي قبلة شاخصة مرتفعة و ان مل تكن 

ام مع ان املاموم خلفه فكذلك املصلي مسامتة له فإن املسامتة غري مشروطة كما مل تكن مشروطة يف االئتمام باالم
على أيب قبيس خلف الكعبة و وراءها و ان كان اعال منها و اما إذا زال بناء الكعبة فتقول مبوجبه و أنه ال تصح 

الصالة حىت ينصب شيئا يصلي اليه ألن امحد جعل املصلي على ظهر الكعبة ال قبلة له فعلم أنه جعل القبلة الشيء 
قال االمدي ان صلى بازاء الباب و كان الباب مفتوحا مل تصح الصالة و ان كان مردودا الشاخص و كذلك 

صحت الصالة و ان كان الباب مفتوحا و بني يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصالة النه يصلي إىل جزء من 
ن بني يديه شيء مل البيت فان زال بنيان البيت و العياذ باهللا و صلى و بني يديه شيء صحت الصالة و ان مل يك

  تصح 

  الصالة 
و ان صلى على ظهر الكعبة الفرض مل تصح صالته و ان صلى النفل و ليس بني يديه شيء مل تصح صالته فان كان 

بني يديه شيء صحت صالته و هذا من كالمه يدل على ان البناء لو ازيل مل تصح الصالة اال ان يكون بني يديه 
شيئا شاخصا كما قيده فيما إذا صلى إىل الباب و كذلك قوله يف الصالة على الظهر  شيء وإمنا يعين به واهللا أعلم

اذ ال جيوز ان يفرق بني الصالة على الظهر و الصالة على الباب و النه علل ذلك بانه إذا صلى إىل سترة فقد صلى 
 اخبار مكة عن ابن جريج إىل جزء من البيت فعلم ان جمرد العرصة غري كاف و يدل على ذلك ما ذكره االزرقي يف

قال مسعت غري واحد من اهل العلم ممن حضر بناء ابن الزبري حني هدم الكعبة و بناها و ذكر احلديث إىل ان قال 
فما ترجلت الشمس حىت الصقها كلها باالرض من جوانبها مجيعا و كان هدمها يوم السبت النصف من مجادى 

عباس رضي اهللا عنه مكة حني هدمت الكعبة حىت فرغ منها و ارسل إىل االخرة سنة اربع و ستني و مل يقرب ابن 
ابن الزبري ال تدع الناس بغري قبلة انصب هلم حول الكعبة اخلشب و احعل عليها الستور حىت يطوف الناس من 
اء ورائها و يصلون اليها ففعل ذلك ابن الزبري رضي اهللا عنه و ذكر احلديث و قد رواه مسلم يف صحيحه عن عط

  يف قصة ابن الزبري ملا هدم البيت و اعاده على قواعد ابراهيم قال فنقضوه حىت 

  بلغوا به االرض فجعل ابن الزبري اعمدة يستر عليها الستور حىت ارتفع بناؤه 
و هذا من ابن عباس و ابن الزبري رضي اهللا عنهم دليل على ان القبلة اليت يطاف هبا و يصلى اليها ال بد ان تكون 

  ئا منصوبا شاخصا و ان العرصة ليست قبلة و مل ينقل ان احدا من السلف خالف ذلك و ال انكره شي
نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من االشياء موضعها بان يقع ذلك اذا هدمها ذو السويقتني من احلبشة يف 

ط خطا إذا مل جيد سترة فان قواعد اخر الزمان فهنا ينبغي ان يكتفي حينئذ باستقبال العرصة كما يكفي املصلي ان خي
ابراهيم كاخلط و النه فرض قد عجز عنه فيسقط بالتعذر كغريه من الفروض و ال يلزم من االكتفاء بالعرصة عند 

استقبال البناء اإلكتفاء هبا عند القدرة على استقبال البناء ألن فرض استقبال القبلة يسقط بالعجز كاخلائف و 
غريمها و قد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم و ال ميتنع  احملبوس بني حائطني و

الصالة يف شيء من االوقات و ال الطواف بالبيت لعدم البناء اصال إذا تعذر يف تلك الساعة الطواف و الصالة إىل 



  بناء كما ال ميتنع الصالة لتعذر شيء من شروطها و اركاهنا 
ابن عقيل و غريه من اصحابنا ان البناء إذا زالت صحت الصالة إىل هواء البيت مع قوهلم أنه ال يصلي على  و ذكر

  ظهر الكعبة و من قال هذا يفرق بانه إذا زال مل يبق هناك شيء شاخص مستقبل خبالف ما إذا كان 

سقوط استقباله إذا كان موجودا  هناك قبلة تستقبل و ال يلزم من سقوط استقبال الشيء الشاخص إذا كان معدوما
كما فرقنا حنن بني حال امكان نصب شيء و حال تعذر ذلك و كما يفرق يف سائر الشرائط بني حال الوجود و 

  العدم و القدرة و العجز 
  فاذا قلنا ال بد من الصالة إىل شيء شاخص فانه يكفي شخوصه أنه شيء يسري كالعتبة اليت للباب قاله ابن عقيل 

أبو احلسن االمدي ال جيوز ان يصلي إىل الباب إذا كان إذا كان مفتوحا لكن إن كان بني يديه شيء منصوب  و قال
كالسترة صحت الصالة فعلى هذا ال يكفي ارتفاع العتبة و حنوها بل ال بد ان يكون مثل مؤخرة الرحل الهنا 

ة الواجبة اوىل مث ان كانت السترة فوق السطح و السترة اليت قدر هبا الشارع القبلة املستحبة فالن تقدر هبا القبل
حنوه بناء أو خشبة مسمرة و حنو ذلك مما يتبع يف مطلق البيع لو كان يف موضع مملوك جازت الصالة إليه ألنه جزء 

من البيت وإن كان هناك لنب أو اجر بقي بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غري مسمرة أو حبل و حنو ذلك مل 
  ا ذكره اصحابنا النه ليس من البيت يكن قبلة فيم

و يتوجه ان يكتفي يف ذلك مبا يكون سترة النه شيء شاخص يف هواء البيت فاشبه بناءه فان ذلك قبلة سواء اتصل 
بالعرصة أو مل يتصل هبا و ألن البيت كان رضاما من احلجارة غري مبين مع كون الطواف به كان مشروعا و ألن 

  زبري فيه دليل على االكتفاء بكل حديث ابن عباس و ابن ال

  ما يكون قبلة و سترة فان اخلشب و الستور املعلقة عليها ال تتبع يف مطلق البيع 

  فصل

فاما استقبال احلجر فقال ابن عقيل يف الواضح ال يستقبل هواه و ال يعتد بالصالة اليه خبالف هواء الكعبة يف العلو 
رة جاز استقبال هوائها خبالف احلجر قال و خروج احلجر عن خصيصة إذا صعد على أيب قبيس و لو هدمت العما

القبلة يف الصالة كخصيصة القران املنسوخ تالوة فحكمه ثابت و ال جتوز الصالة به و ذلك ألن احلجر خبروجه عن 
النه يف الكعبة يف البناء مل يبق قبلة ألن القبلة ما بين لالستقبال و احلجر ليس كذلك و ان كان من البيت و 

املشاهدة و العيان ليس من الكعبة البيت احلرام و إمنا وردت احاديث بانه كان من البيت فعمل بتلك االحاديث يف 
  وجوب الطواف به دون االكتفاء بالصالة اليه احتياطا للعبادتني 

لكعبة و هذا اقيس و قال القاضي يف خالفه جيزئه التوجه اليه يف الصالة و تصح صالته كما لو توجه إىل حائط ا
  باملذهب ألنه من 

  البيت بالسنة الثابتة املستفيضة و بعيان من شاهده من اخللق الكثري ملا نقضه ابن الزبري 
و احلجر كله ليس من البيت و إمنا الداخل يف حدود البيت ستة اذرع و شيء فمن استقبل ما زاد على ذلك مل 

اخصا منه فان استقيل ما ليس بشاخص مثل ان يصلي إىل املمر أو إىل تصح صالته البتة و ال بد ان يستقبل شيئا ش
  ناحية الشام فان اجلدار الشامي من احلجر ليس مبنيا يف الكعبة فعلى الوجهني املتقدمني 



  فصل 
  واما صالة الفرض يف الكعبة حيث تصح صالة النافلة ففيها روايتان 

حاديث ألن الفرض و النفل مستويان يف مجيع الشرائط و االركان احدامها اهنا كصالة النافلة على ما تقدم من اال
اال ما استثين من ذلك مثل القيام و الصالة على الراحلة يف السفر حيث توجهت به و حنو ذلك فالتفريق بينهما يف 

ملصلي يف غري ذلك حيتاج إىل دليل و ألن االستقبال الواجب يف الفرض واجب يف النفل على املقيم و لو مل يكن ا
البيت مستقبال للقبلة ملا صح فيها النفل وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعائشة صلي يف احلجر إذا اردت 

  دخول البيت و مل يفرق و قال للسادن أنه ال ينبغي ان يكون يف قبلة البيت شيء يلهي املصلي و مل يفرق 

فرض ال يصح يف الكعبة ألن اهللا سبحانه قال فلنولينك قبلة و الرواية الثانية و هي املشهور نصا و مذهبا ان ال
ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام أي حنوه و تلقاءه بامجاع اهل العلم ألن الشطر له معنيان هذا احدمها و 

ذلك االخر مبعىن النصف و ذلك املعىن ليس مرادا فتعني االول و إذا كان اهللا قد فرض تولية الوجه حنو الكعبة و 
  هو الصالة اليها فاملصلي فيها ليس مبصل اليها النه ال يقال ملن صلى يف دار أو حانوت أنه مصل اليه 

و كذلك قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إمنا امر الناس ان يصلوا إىل الكعبة و مل يؤمروا ان يصلوا فيها و ألن 
ما حياذيه منها فاذا استقبل بعضها فليس مبوول وجهه إىل التوجه اليها إمنا يكون باستقباهلا كلها أي استقبال مجيع 

الكعبة بل إىل بعض ما يسمى كعبة و النه إذا استقبل البعض و استدبر البعض فليس وصفه باستقباهلا باوىل من 
وصفه باستدبارها بل استدبار بعضها ينايف االستقبال املطلق و هلذا قال ابن عباس ال جتعل شيئا من البيت خلفك 

ذكره امحد يبني هذا ان اهللا سبحانه امر بالطواف به كما امر بالصالة اليه و إخراجها خمرجا واحدا يف قوله تعاىل ان 
  طهرا بييت للطائفني و العاكفني و الركع السجود و قال 

ذلك تعاىل و ليطوفوا بالبيت العتيق كما قال تعاىل فول وجهك شطر املسجد احلرام مث الطواف فيه ال جيوز فك
الصالة فيه و ملا وجب على الطائف ان يطوف به كله وجب على املصلي ان يستقبله كله و استقبال مجيعه حيصل 
بان تكون القبلة كلها امامه و ان خرج بعضها عن مسامتة بدنه و حماذاته فان املطابقة ليس من معىن االستقبال يف 

بري للصغري و ال الصغري للكبري نعم لو خرج هو على شيء اذ لو كانت من معناه ما صح ان يستقبل اجلسم الك
مسامتتها ببعضه مل يكن مستقبال هلا فعلى هذا ال يصلي الفرض يف احلجر نص عليه فقال ال يصلي يف احلجر احلجر 

  من البيت فأما الصالة فان نذر الصالة يف الكعبة جاز كما لو نذر الصالة على الراحلة 
اعترب فيها شروط الفريضة ألن النذر املطلق حيذى فيه حذو الفرائض فاذا نذره بصفة واما ان نذر الصالة مطلقا 

جائزة يف الشرع قبل النذر يعتد هبا كما لو نذر ان يهدي هديا مل جيزئه اال ما جيزئ يف اهلدايا الواجبة و لو نذر ان 
هللا تعاىل عنها قالت يا رسول يهدي دراهم أو دجاجة و حنو ذلك صح نذره و قد روى اصحابنا ان عائشة رضي ا

  اهللا اين نذرت ان اصلي يف البيت فقال صلي يف احلجر فانه من البيت 
  و هل املانع استدبار بعضه فقط أو استقبال مجيعه شرط ايضا على 

  وجهني 
لكعبة فقال يف احدمها ان املانع استدبار بعضه و قد أومأ اليه يف رواية ابن القاسم و قد سئل عن الصالة املكتوبة يف ا

نفسي منه شيء و حكي عن ابن عباس أنه كان ينكره و النه جيعل بعض البيت خلفه و التطوع اسهل و الصالة 



فوقه أشد من الصالة فيه و يف بعض كتب اصحابنا هذه الرواية الصالة فوقه اسهل من الصالة فيه و اظنه غلطا يف 
منتهى السطح حبيث ال يكون خلفه شيء أو وقف خارجا منه  الكتاب فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب أو على

  و سجد على بعضه كاحلجر و الشاذوران و حنو ذلك صحت صالته 
و الوجه الثاين ال بد أن يستقبل مجيعه فال تصح صالته يف هذه الصور و هذا اقيس كالطواف فان الطواف به ال فيه 

  و كذلك الصالة اليه ال فيه 
 عليه و سلم يف البيت فاهنا كانت تطوعا و لذلك اغلق عليه الباب هو و اسامة و بالل و وأما صالته صلى اهللا

عثمان بن طلحة و امنا كان يصلي املكتوبة باملسلمني كلهم يف اجلماعة العامة و ألن ذلك الوقت مل يكن وقت 
هر يف املسجد و ال جيب مكتوبة النه دخل مكة ضحى و يف تلك الساعة دخل البيت مث صلى باملسلمني صالة الظ

  احلاق الفرض به النه صلى اهللا عليه و سلم صلى داخل البيت ركعتني مث خرج فصلى إىل البيت ركعتني مث 

قال هذه القبلة فيشبه و اهللا اعلم ان يكون ذكره هلذا الكالم يف عقب الصالة خارج البيت بيانا ألن القبلة املأمور 
يتوهم متوهم ان استقبال بعضها كاف يف الفرض الجل أنه صلى التطوع يف البيت و باستقباهلا هي البنية كلها لئال 

اال فقد علم الناس كلهم ان الكعبة يف اجلملة هي القبلة فال بد ان يكون هلذا الكالم فائدة و علم شيء قد خيفى و 
ا مسع لكن مل يبلغه حديث يقع يف حمل الشبهة و ابن عباس روى هذا احلديث و فهم منه هذا املعىن و هو اعلم مب

بالل أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى داخل الكعبة فحمل احلديث على العموم يف املكتوبة و التطوع فالواجب ان 
يوضع حديث ابن عباس موضعه و حديث ابن عمر موضعه و يعمل بكال احلديثني يبني ذلك أنه صلى اهللا عليه و 

كانت الفرائض كلها إمنا يصليها خارج البيت و لو كانت املكتوبة جائزة سلم ملا صلى داخله اغلق عليه الباب و 
يف البيت لكان ميكنه ان يصلي املكتوبة بالناس يف احلجر حتصيال لفضيلة اداء الفرض يف الكعبة فلما مل يفعل شيئا من 

  ذلك دل على ان ذلك خاص بالتطوع 
وز يف املكتوبة خصوصا يف امر القبلة فانه جوز التطوع و هذا ألن الشارع يوسع يف جتويزه على احوال شىت ال جت

للمسافر السائر إىل أي جهة توجه لقوله تعاىل و هللا املشرق و املغرب فاينما تولوا فثم وجه اهللا لئال يكون االستقبال 
  مانعا له من الصالة فكذلك من دخل بيت 

م فعفي له عن كمال االستقبال إذا اتى باملمكن منه ربه و احب الصالة لربه فيه ال ميكنه ذلك مع االستقبال التا
حتصيال ملقصود الزيادة و حتية البيت اذ كان هذا املقصود ال ميكنه فعله اال يف البيت و كان فرض كمال االستقبال 

ال ميكن معه حتية البيت و الصالة فيه هللا و ذلك امر مطلوب كما قلنا يف صالة املسافر سواء فاما الفرض فال 
ختصاص له مبكان دون مكان فكانت احملافظة عى كمال االستقبال الذي هو شرط اوىل من فعله يف نفس البيت و ا

ال حاجة إىل فعله يف البيت فلم يسقط فرض االستقبال حبال و هلذا مضت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
البيت لكان ينبغي ان يقف االمام يف احلجر وسنة خلفائه الراشدين بذلك اال ترى ان الفرض لو كان مشروعا يف 

ليحصل فضل الصالة فيه و الصالة اليه فان ذلك اكمل لو كان ممكنا من الصالة اليه فقط و معلوم ان هذا خالف 
  سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سنة املسلمني امجعني 

  فصل



  ظيفة قال اكثر اصحابنا ال تكره الصالة يف الكنيسة و البيعة الن
  و ذكر ابن عقيل فيهما روايتان 

  احدامها كذلك 
  و الثانية تكره و اختارها ألن فيه تعظيما هلا و تكثريا جلمعهم و الهنم 

رمبا كرهوا دخولنا اليها فيكون غصبا والهنا مواضع الكفر و حمل الشياطني فكرهت الصالة فيها كما كرهت يف 
  املكان الذي حضرهم فيه الشيطان 

الول ما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه صلى يف كنيسة بالشام رواه حرب و عن ابن عباس أنه مل يكن و وجه ا
يرى بأسا بالصالة يف البيع إذا استقبل القبلة و عن أيب موسى أنه صلى حبمص يف كنيسة تدعى كنيسة حنا مث 

سيكون بعدكم زمان يكون لعامل اهللا فيه خطبهم مث قال ايها الناس انكم يف زمان لعامل اهللا فيه اجر واحد و انكم 
اجران و عن أيب راشد التنوخي قال صلى املسلمون حني فتح محص يف كنيسة النصارى حىت بنوا املسجد رواهن 
سعيد و مل يبلغنا عن صحايب خالف ذلك مع أن هذه األقوال و االفعال يف مظنة الشهرة و النه صلى اهللا عليه و 

  مسجدا و مل يستثن البيع و الكنائس فيما سلم قال جعلت يل االرض 

استثناه و ألن الكفار لو استولوا على مساجد اهللا و اختذوها معابد لدينهم الذي مل يأذن به اهللا مل تكره الصالة فيها 
  لذلك 

ان يوم فاما ان كان فيها صور فمن اصحابنا من مل يكره الصالة فيها ايضا قال ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ك
  الفتح دخل إىل البيت فصلى فيه و كانت فيه متاثيل 

و املذهب الذي نص عليه عامة االصحاب كراهة الصالة فيها بال كراهة الدخول إىل كل موضع فيه تصاوير 
  فالصالة فيه أشد كراهة من دخوله 

قال امحد فيمن صلى و يف  فان كانت الصورة قد مثلت يف بيوت العبادة فالصالة هناك اقبح و أشد كراهة حىت قد
كمه منديل حرير فيه صور اكرهه قال القاضي ألن التصاوير يف الثوب احملرم فكأنه حامل لشيء حمرم فجرى جمرى 
جلوسه يف بيت فيه صور و ذلك مكروه و هذا هو الصواب الذي ال ريب فيه و ال ينبغي ان يشك فيه لظهوره يف 

صة يف الصالة يف الكنائس من الصحابة شرطوا ذلك بأن ال تكون هبا متاثيل دين االسالم فان الذين نقل عنهم الرخ
و قد ذكرناه عن ابن عباس و ذكر ابن املنذر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال لنصراين انا ال ندخل 

ن ابن عباس بيعكم من اجل الصور اليت فيها و عن مقسم قال كان ابن عباس ال يصلي يف بيت فيه متاثيل و عنه ع
  أنه قال ال يصلي ىف كنيسة فيها 

متاثيل و ان صار ان خيرج فيصلي يف املطر روامها سعيد و ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ذكرت له الكنيسة اليت 
بارض احلبشة و ما فيها من التصاوير قال اولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا و صوروا فيه 

التصاوير اولئك شرار اخللق عند اهللا و كل واحد من اختاذ القبور مساجد و من التصاوير فيها حمرم فالصالة تلك 
فيها تشبه الصالة يف املسجد على القرب و النه بعث عليا رضي اهللا عنه على ان ال يدع متثاال اال طمسه و ال قربا 

وثان فالصالة يف املكان الذي فيه الصور كالصالة يف بيوت مشرفا اال سواه فاذا كان طمسها واجبا الهنا مبنزلة اال
األوثان فهل يقول أحد ان هذا جائز بال كراهة من غري ضرورة و قد قال صلى اهللا عليه و سلم ال تدخل املالئكة 



دون  بيتا فيه صورة فكيف ال تكره الصالة يف مكان متنع املالئكة من الدخول اليه دائما و ألن الصور قد تعبد من
اهللا و فيها مضاهاة خللق اهللا فالصالة عندها تشبه مبن يعبدها و يعظمها ال سيما ان كانت الصورة يف جهة القبلة فان 

  السجود إىل جهتها يشبه السجود لغري اهللا 
 و اما صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الكعبة فهو حجة ايضا قوية ملا روى عن ابن عباس قال دخل النيب صلى
اهللا عليه و سلم البيت فوجد فيه صورة ابراهيم و صورة مرمي فقال اما هم فقد مسعوا ان املالئكة ال تدخل بيتا فيه 

  صورة هذا ابراهيم 

مصور فما له يستقسم و يف رواية ملا راى الصور يف البيت مل يدخل حىت امر هبا فمحيت و راى ابراهيم و امساعيل 
م اهللا و اهللا ان استقسما باالزالم قط و يف رواية ملا قدم أىب ان يدخل البيت و فيه اآلهلة بايديهما االزالم فقال قاتله

فامر هبا فاخرجت و اخرجوا صورة ابراهيم و امساعيل يف ايديهما االزالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يف نواحيه و مل يصل رواه البخاري  قاتلهم اهللا و اهللا قد علموا اهنما مل يستقسما هبا قط فدخل البيت فكرب

فهذا نص يف أنه امتنع من الدخول حىت حميت الصور فكيف يقال أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى يف الكعبة و 
التماثيل فيها و قد روى االزرقي أنه صلى اهللا عليه و سلم ملا دخل البيت ارسل الفضل بن عباس فجاء مباء زمزم مث 

و امر بطمس تلك الصور فطمست و روي من غري وجه أنه مل يدخل حىت حميت الصور مث لو امر بثوب فبل باملاء 
قدر أنه قد دخل قبل الطمس فانه مل يدخل حىت طمست أو شرع يف طمسها كما يدل عليه ظاهر بعض الروايات و 

ضع الصور فيه لو كان قد صلى بعد االمر بطمسها فهو قد شرع يف إزالة املنكر فال يشبه هذا من صلى يف مو
  مستقرة و هلذا جاز للرجل ان حيضر الوليمة اليت فيها منكر إذا قصد ان ينكر و ان كان احلضور قبل االنكار 

  فصل 
و ال يصلى يف مواضع اخلسف نص عليه يف رواية عبد اهللا و احتج مبا رواه باسناده عن حجر بن عنبس احلضرمي 

ن حىت إذا كنا ببابل حضرت صالة العصر فقلت الصالة فسكت قال خرجنا مع علي بن أيب طالب إىل النهروا
  مرتني فلما خرج منها صلى مث قال ما كنت اصلي بارض خسف هبا ثالث مرات 

و روى أبو داود يف سننه عن عمار بن سعد املرادي عن أيب صاحل الغفاري ان عليا رضي اهللا عنه مر ببابل و هو 
فلما برز منها امر املؤذن فاقام الصالة فلما فرغ قال ان حبييب هناين ان يسري فجاءه املؤذن يؤذن بصالة العصر 

اصلي يف املقربة و هناين ان اصلي يف ارض بابل فاهنا ملعونة و ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الدخول إىل 
  املساكن الذين ظلموا 

اهللا عليه و سلم ملا مر باحلجر قال ال تدخلوا  انفسهم و سن ان اجتزنا هبا االسراع فروى ابن عمر ان النيب صلى
مساكن الذين ظلموا انفسهم اال ان تكونوا باكني فان مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل الذي 

  اصاهبم مث قنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راسه و اسرع السري حىت اجاز الوادي متفق عليه 
عليه و سلم اسرع السري بوادي حمسر صبيحة مزدلفة وسن للحجيج االسراع فيه النه  و قد قيل أنه صلى اهللا

املكان الذي نزل على اهل الفيل فيه العذاب و حسر فيلهم فيه أي انقطع عن احلركة إىل جهة مكة و يقال أنه 
صالة هبا اوىل و ال يقال خيسف بقوم فيه فاذا كان املكث يف مواقع العذاب و الدخول اليها لغري حاجة منهي عنه فال

فقد استثىن ما اذ كان الرجل باكيا ألن هذا االستثناء من نفس الدخول فقط فاما املكث هبا و املقام و الصالة فلم 



ياذن فيه بدليل حديث علي و ألن مواضع السخط و العذاب قد اكتسبت السخط مبا نزل ساكنيها و صارت 
مثل مسجد ابراهيم و حممد و سليمان صلى اهللا عليهم مكرمة الجل من  االرض ملعونة كما صارت مساجد االنبياء

عبد اهللا فيها و اسسها على التقوى فعلى هذا كل بقعة نزل عليها عذاب ال يصلى فيها مثل ارض احلجر و ارض 
  بابل املذكورة و مثل مسجد الضرار لقوله تعاىل ال تقم فيه ابدا 

طائفة من اصحابنا تصح الهنم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصالة  فان صلى فهل تصح صالته فعلى ما ذكره
فيه و ال حترم ألن امحد كره ذلك و الهنم مل يستثنوه من االمكنة اليت ال جيوز الصالة فيها و الصحابنا يف الكراهة 

  املطلقة من أيب عبد اهللا وجهان 
مبذهبه النه قد قال يف الصالة يف مواضع هني النيب صلى  احدمها أنه حممول على التحرمي و هذا اشبه بكالمه و اقيس

اهللا عليه و سلم عنها يعيد الصالة و كذلك عند القاضي و الشريف أيب جعفر و غريمها طرد الباب يف ذلك بان كل 
  بقعة هني عن الصالة فيها مطلقا مل تصح الصالة فيها كاالرض النجسة 

ع النهي ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عنه كما هنى عن الصالة يف و هذا ظاهر فان الواجب احلاق هذا مبواض
املقربة و هنى اهللا نبيه ان يقوم يف مسجد الضرار و هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الدخول إىل مساكن املعذبني 

  عموما فاذا 

ا خصوصا و عمل بذلك خلفاؤه كان اهللا هنى عن الصالة يف االماكن امللعونة خصوصا و هنى عن الدخول اليه
الراشدون و اصحابه مع ان االصل يف النهي التحرمي و الفساد مل يبق للعدول عن ذلك بغري موجب وجه ال سيما و 
النهي هنا كان مؤكدا و هلذا ملا عجنوا دقيقهم مباء ال مثود امرهم ان يعلفوه النواضح و ال يطعموه فاي حترمي ابني 

سبيل اهللا يف غزوة العسرة اليت غلب عليهم فيها احلاجة و هي غزوة تبوك اليت مل يكن  من هذا قوم جماهدون يف
حيصي عددهم فيها ديوان حافظ و خرجوا يف شدة من العيش و قلة من املال و مع هذا يامرهم ان ال ياكلوا 

باالباحة فعلم ان  عجينهم الذي اعز اطعمتهم عندهم فلو كان إىل االباحة سبيل لكان اولئك القوم احق الناس
النهي عن الدخول واالستقاء كان هني حترمي مث أنه قد قرن بني الصالة يف االرض امللعونة و الصالة يف املقربة مث مجيع 
االماكن اليت هنى عن الصالة فيها إذا صلي فيها مل تصح صالته فما بال هذا املكان يستثىن من غري موجب اال عدم 

  العلم بالسنة فيه 

  فصل

ال اآلمدي و غريه تكره الصالة يف الرحا و ال فرق بني علوها و اسفلها و السطح هكذا روى مجاعة من السلف ق
  هكذا ذكروا لعل هذا 

ملا فيها من الصوت الذي يلهي املصلي و يشغله و لذلك كره رفع الصوت يف املسجد و كانوا يكرهون رفع 
  الصوت يف الذكر 

  فصل 
ة مستقرا مع القدرة فان مل يصل على مكان مستقر مثل ان يقوم على االرجوحة اليت السنة ان يكون موضع الصال

ترجحه و هو يصلي و هو معلق باهلواء أو يسجد على منت املاء أو الطني أو على مننت اهلواء بان يقف على سطح و 



املنتفشة و ال جيد يسجد على اهلواء املسامت له أو يسجد على ثلج أو قطن أو حشيش و حنو ذلك من االجسام 
حجمه مل تصح صالته ألن القيام و القعود و الركوع و السجود واجب و إمنا تتم هذه االركان على املكان املستقر 

و هلذا ال جيوز ان يسجد باالمياء و ان بلغ إىل حد جيزيه لو كان هناك ما يسجد عليه فعلم ان املقصود ال يتم اال 
  باالستقرار 

جليه على غري مستقر فان قلنا السجود على االعضاء السبعة واجب و هو املشهور فهو كاجلبهة فان وضع يديه أو ر
  وإما ان كانت اعضاؤه على مكان مستقر و حتته هواء مل يضر ذلك 

فان صلى يف سفينة و اتى جبميع اركان الصالة من القيام و االستقبال و غريمها أو على راحلة بان تكون معقولة و 
  د واسع أو يكون يف فوقها مقع

  حمفة كبرية أو حممل واسع فهل تصح صالة الفرض لغري عذر على روايتني 
  اشهرمها عند اصحابنا اهنا تصح قالوا و سواء كانت الدابة و السفينة سائرتني أو واقفتني 

مل يكن يف نفسه و يف االخرى ال تصح ألن مكانه ليس مبستقر الهنا ان كانت سائرة فهو تابع هلا يف احلركة و ان 
  متحركا فهو كاملصلي يف االرجوحة و ان كانت واقفة فهي يف مظنة احلركة 

و من اصحابنا من حكى الروايتني يف السفينة و قال يف الراحلة ال جتوز الصالة عليها رواية واحدة اال لعذر كما 
  سيايت ان شاء اهللا تعاىل 

مع أيب الدرداء و أيب سعيد اخلدري و جابر بن عبد اهللا و أيب  و وجه االول ما روى عبد اهللا بن عتبة قال سافرت
هريرة و ناس من اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلوا من السفينة قياما و امهم بعضهم مبقدمهم قال و لو 

يه جبميع شئنا ان خنرج إىل احلد االخر خرجنا و احلد هو الشاطىء رواه سعيد و النه مكان معتاد للتمكن عليه اتى ف
  الشرائط و االركان فصحت صالته عليه كالسرير 

وأما كون املصلي متحركا فليس بصحيح النه يف نفسه ساكن مستقر و امنا يوصف باحلركة على سبيل التبع ألن 
  مستقره متحرك لكن تلك احلركة ال اثر هلا يف صالته فانه ال فرق بني اجللوس يف السفينة و اجللوس 

  على االرض 
ا الصالة على العجلة فقال ابن عقيل ال تصح الصالة على العجلة قال و هي خشبة على بكر تسري على تلك و ام

البكر ألن ذلك ليس مبكان مستقر عليه فاشبه االرجوحة و عد غريه من اصحابنا الصالة فيها كالصالة يف السفينة 
  تصح يف ظاهر املذهب و هذا اجود 

  فصل

اخلروج من السفينة اما لبعده عن الساحل أو خلوفه من عدو أو حنو ذلك فانه يصلي فيها  فاما املعذور فمن مل ميكنه
على حسب حاله فان امكنه القيام و االستقبال لزمه ذلك سواء كانت سائرة أو واقفة ملا روى ابن عمر قال سئل 

ختاف الغرق رواه الدارقطين و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف اصلي يف السفينة قال صل فيها قائما اال ان 
  احلاكم يف صحيحه و ألن اركان الصالة جيب فعلها مع القدرة عليها ملا نذكره ان شاء اهللا من ادلة وجوهبا 

و إذا دارت السفينة فقال ابن أيب موسى و غريه يستقبل القبلة يف الفرض و يدور اليها كلما دارت السفينة و يعذر 
  يف النفل ان ال يدور إىل 



  القبلة إذا دارت السفينة و هذا يشبه الراكب يف العمارية و احململ و حنومها 
  و يف وجوب االستدارة عليه يف النفل إذا امكنه وجهان 

و ان مل ميكنه القيام يف السفينة بان خياف الغرق أو يهيج به املوج فيمرض و حنو ذلك لصغرها و سريها أو تكون 
الطبقة العليا أو خياف ان يراه عدو يؤذيه و حنو ذلك صلى جالسا و سجد على ما  مسقوفة و ال ميكنه الصعود إىل

فيها من االمحال و الثياب و االمتعة و غريها ان امكنه و ال بد من استعالء عجيزته على رأسه مع القدرة فان عجز 
  اوما امياء 

ا مجيعا اال جبلوس بعضهم فقال مجاعة من فان امكنهم ان يصلوا قياما فرادى واحد بعد واحد و مل ميكنهم ان يصلو
اصحابنا يصلون وحدانا مع اتساع الوقت و ال يسقط القيام هنا للجماعة خبالف املريض الذي ال ميكنه القيام يف 

اجلماعة و ميكنه يف االنفراد فانه يصلي يف اجلماعة ان شاء ألن حكم العجز ال يثبت لغري معني و هلذا قلنا يف العراة 
صلون يف الثوب واحد بعد واحد و على هذا فاذا خافوا خروج الوقت بالصالة قياما صلى بعضهم قاعدا كما اهنم ي

يف العراة و قال ابن أيب موسى مل خيتلف قوله أنه ان قدر مجيعهم على القيام جاز ان يصلوا مجاعة يف السفينة فان 
  عجزوا عن القيام فهل يصلون مجاعة ام ال على 

  ذلك يف احدامها و منع منه يف االخرى و اختياري ان ذلك جائز روايتني اجاز 
و قال غريه ان امكن ان يقوم بعضهم دون بعض صلى من امكنه القيام مث قعدوا أو صلى االخرون و ان ضاق هبم 

  الوقت صلى كل واحد حبسب امكانه 
  و ان عجزوا عن القيام فهل يصلون مجاعة على روايتني 

ن أيب موسى من الروايتني هو قياس املذهب و هو ان يصلوا مجاعة مع قعودهم أو قعود بعضهم و ظاهر ما اختاره اب
مث ان كان موضع القيام واحدا قام فيه االمام و ان كان اكثر من واحد صلوا على املقاعد اليت كانوا عليها قبل 

عة اسقط القيام و كذلك املريض له الصالة ألن من اصلنا جواز القعود خلف االمام إذا صلى قاعدا ألن فضل اجلما
ان يصلي مجاعة مع قعوده و ان امكنه الصالة وحده قائما و ألن اجلماعة مع اخلوف فيها مما يفسد الصالة يف اجلملة 

اعظم من ترك القيام مث احتمل ذلك الجل اجلماعة و من تأمل الشريعة علم ان الشارع حيافظ على صالة اجلماعة 
ايل ما فات يف ضمن اجلماعة و ألن من أصلنا أن اجلماعة واجبة والقيام واجب أيضا لكن القيام كيفما امكن و ال يب

ركن خفيف يسقط يف النوافل مطلقا و يسقط يف الفرائض يف مواضع و اما اجلماعة فلم جند الشارع اسقطها إذا 
  امكنت من غري ضرر قط 

  فصل 
  وحل و املرض واما العذر يف الراحلة فثالثة اسباب اخلوف و ال

فاما اخلوف فمثل الذي خياف يف نزوله من عدو أو من انقطاعه عن الرفقة الذين ال حيتبسون له أو ال ميكنه النزول 
لكونه على مركوب ال ينزله عنه اال انسان و ليس هناك من ينزله عنه أو ميكنه النزول و ال ميكنه الصعود و ال 

بنزوله و حنو ذلك مما خياف يف نزوله ضررا يف نفسه أو ماله فانه يصلي على  يقدر على املشي أو خياف انفالت الدابة
حسب حاله كما يصلي اخلائف من العدو على ما سنذكره ان شاء اهللا تعاىل لعموم قوله سبحانه فان خفتم فرجاال 

  أو ركبانا 
ة و غري مستقبليها ال سيما و يف حديث ابن عمر فان كان خوف أشد من ذلك صلوا ركبانا و رجاال مستقبلي القبل



إذا قلنا ان طالب العدو يصلي على الدابة إذا خاف من فوته فان ما خيافه يف هذه املواضع قد يكون أشد ضررا مما 
خيافه من فوت العدو خياف يف النزول ضررا فجاز أن يصلي على الدابة كاخلائف من العدو و ألن القيام و االستقبال 

قطان يف التطوع فاذا كانت الطهارة و السترة تسقط مبثل هذا اخلوف فسقوط القيام و من اخف فروض الصالة يس
  التوجه اوىل هكذا ذكر طائفة من اصحابنا 

و قال ابن أيب موسى مل خيتلف قوله ان التوجه إىل القبلة يف املكتوبة يف سائر االحوال من شرط صحة الصالة اال يف 
  حال املسايفة خاصة 

لوحل فاذا خاف التأذي يف بدنه او ثيابه بالوحل و املطر و الثلج بان ال ميكنه بسط شيء عليه اما السبب الثاين ا
لكثرته و اذاه للبسط أو لعدم البسط و ال ميكنه الوقوف عليه اال بضرر فانه يصلي على الراحلة بان يستقبل القبلة 

  و يقف ان كان مسريه إىل غري قبلة 
بلة فقال اصحابنا يصلي يف حال سري الدابة كما يصلي يف السفينة هذه احدى و ان كان جهة مسريه إىل الق

  الروايتني 
  و عنه يلزمه النزول إىل االرض و السجود على منت الطني نقلها حنبل 

و كذلك الروايتان فيمن كان يف ماء أو طني فعلى الرواية االوىل يومىء إىل احلد الذي لو زاد عليه تلوث و هذه 
  ختيار اخلرقي و اكثر اصحابنا الرواية ا

  و على الرواية االخرى يسجد على منت املاء أو الطني و هو اختيار أيب بكر 

و قال ابن أيب موسى اختلف قوله يف الغريق يصلي يف املاء و الطني على روايتني قال يف احدامها يومىء بالركوع و 
  السجود 

  و قال يف االخرى يسجد على منت املاء 
يف املاء و الطني العاجز عن اخلروج عنه يصلي و يومىء يف الركوع و السجود يف ماء قوال واحدا و فرق  و القائم

بني املاء و الطني و هو فرق حسن فان قلنا جيب النزول و جيب السجود على الطني فلما روى أبو سعيد قال رأيت 
   يف جبهته النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املاء و الطني حىت رأيت اثر الطني

و عن عطاء قال سالت عائشة هل رخص للنساء ان يصلني على الدواب قالت ما رخص هلن يف شدة و ال رخاء 
  رواه أبو داود 

و وجه االول ما روى يعلى ابن امية ان النيب صلى اهللا عليه و سلم انتهى إىل مضيق هو و اصحابه و هو على 
ل منهم فحضرت الصالة فامر املؤذن فاذن و اقام مث تقدم رسول اهللا راحلته و السماء من فوقهم و البلة من اسف

صلى اهللا عليه و سلم على راحلته فصلى هبم يومئ امياء جيعل السجود اخفض من الركوع رواه امحد و الترمذي و 
  عن انس بن مالك أنه صلى هبم املكتوبة على 

 مرفوعا اال أنه قال احملفوظ عن انس فعله غري مرفوع دابته و االرض طني ذكره امحد و غريه و قد رواه الدارقطين
  و مل ينقل عن صحايب خالفه 

السبب الثالث املرض فعنه أنه ليس بعذر يف الصالة على الراحلة نص عليه مفرقا بينه و بني الوحل ألن ابن عمر 
عليها و ال يصلي عليها رضي اهللا عنه روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يوتر على راحلته و يسبح 



  املكتوبة متفق عليه 
و كان ابن عمر ينزل مرضاه فيصلون باالرض ذكره امحد فعلم أنه فهم من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم استواء 

الصحيح و املريض يف هذا احلكم و ألن املريض ال ضرر عليه يف صالته باالرض بل ذلك اهون عليه من صالته 
  ا قد يشق عليه حركة النزول فقط و هذا يعارضه حركة هز الدابة على الدابة و إمن

و عنه ان املريض يصلي على الدابة ألن املشقة عليه يف نزوله اعظم من مشقة التلوث بالطني مث من اصحابنا من 
ه يصلي اطلق الروايتني و على هذه الطريقة فقد اختار جدي رمحه اهللا ان تضرر بنزول أو مل يكن له من ينزله فان

  على الدابة و ان مل يتضرر فهو كالصحيح 
  و من اصحابنا من جوز ذلك فقال ان كان النزول يزيد يف مرضه أو ال 

يقدر على الركوب إذا نزل أو ال جيد من ينزله جازت صالته على الراحلة رواية واحدة و ان مل يكن عليه مشقة يف 
يه النزول من غري زيادة يف املرض فهو على الروايتني و هذه النزول وجب عليه النزول رواية واحدة و ان شق عل

  الطريقة اصوب و اهللا اعلم 

مسالة الشرط اخلامس استقبال القبلة اال يف النافلة على الراحلة للمسافر فانه يصلي حيث كان وجهه و العاجز عن 
  اال مستقبل الكعبة  االستقبال خلوف أو غريه فانه يصلي كيف ما امكنه و من عدامها ال تصح صالته

  الكالم يف فصلني 
  احدمها ان استقبال الكعبة البيت احلرام شرط جلواز الصالة و صحتها و هذا مما امجعت االمة عليه 

و االصل فيه قوله سبحانه و تعاىل سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها إىل قوله فول 
حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره اآليات و استدل بعض اصحابنا من القران  وجهك شطر املسجد احلرام و

  على ذلك بقوله ايضا جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس و قوله تعاىل و اختذوا من مقام ابراهيم مصلى 
يه و سلم جيعل و قد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم و املسلمون يصلون إىل بيت املقدس و كان صلى اهللا عل

الكعبة بينه و بينها حمبة منه لقبلة ابراهيم فلما هاجر صلوا إىل بيت املقدس ستة عشر شهرا و بعض اخر مث حولت 
  القبلة إىل الكعبة فعن 

ابن عمر رضي اهللا عنهما قال بينما الناس بقباء يف صالة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  يه الليلة قران و قد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها و كانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة قد انزل عل

و االحاديث يف ذلك مشهورة متواترة و قال صلى اهللا عليه و سلم لالعرايب املسيء يف صالته إذا قمت إىل الصالة 
ن مالك قال قال رسول اله صلى اهللا عليه و سلم من فاسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب متفق عليه و عن انس ب

  صلى صالتنا و استقبل قبلتنا و اكل ذبيحتنا فذلك املسلم له ذمة اهللا و رسوله فال ختفروا اهللا يف ذمته رواه البخاري 

  الفصل الثاين

  ان استقبال القبلة يسقط مع العلم جبهتها يف موضعني 
  ن استقبلها من عدو أو سيل أو سبع بان يهرب من العدو املباح هربه منه احدمها إذا عجز عن استقباهلا خلوفه ا

  أو يسايفه العدو الذي يباح له ان يسايفه 



  واما ان يكون مربوطا إىل غري القبلة 
  أو يكون بني حائطني و ال ميكنه االستدارة إىل القبلة 

 عليه استقبال جهة الكعبة بل أي جهة قدر على واما بان يكون مريضا ال جيد من يديره فانه يف هذه احلال ال يتعني
الصالة اليها فهي قبلته ألن يف حديث ابن عمر فان كان خوف و أشد من ذلك صلوا قياما على اقدامهم أو 

ركبائهم مستقبلي القبلة و غري مستقبليها قال نافع ال ارى عبد اهللا ابن عمر ذكر ذلك اال عن النيب صلى اهللا عليه 
رواه البخاري و رواه ابن ماجة مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري تردد و ألن عبد اهللا و سلم هكذا 

بن انيس ملا بعثه النيب صلى اهللا عليه و سلم لقتل خالد بن سفيان اهلذيل صلى ماشيا باالمياء إىل غري الكعببة و هذا 
ينما تولوا فثم وجه اهللا و هذه االية تعم مجيع املصلني لكن ألن اهللا سبحانه و تعاىل يقول و هللا املشرق و املغرب فا

نسخ منها أو خص منها القادر فيبقى حكمها يف العاجز كما جاء يف احلديث و ألن اهللا ال يكلف نفسا اال وسعها 
  فاذا تضرر باستقبال القبلة الكعبة كان ان يصلي إىل جهة اخرى اوىل من تفويت الصالة 

م االعادة على املربط و حنوه النه ترك الشرط لعذر نادر غري متصل كمن صلى بال ماء و ال فان قيل فهال اوجبت
  رتاب و كالعاجز عن إزالة النجاسة 

  قلنا قد قال ابن أيب موسى من كان مصلوبا على خشبة مستدبر 

مياء و يعيد إذا قدر القبلة أو حمبوستا يف موضع جنس ال جيد وضوءا و ال يقدر على التيمم صلى على حاله يومىء ا
  على الوضوء يف احدى الروايتني فقد جعلهما سواء 

و اما غريه فلم يوجب االعادة حبال اما على احدى الروايتني فان مجيع الشرائط تسقط بالعجز من غري اعادة و اما 
لنفل كما فرق يف على الرواية االخرى فان القبلة اشبه بالسترة منها بالطهارة و هلذا فرق فيها بني الفرض و ا

السترة عندنا فاذا سقطت السترة فالقبلة االوىل الهنا اخف فان سائر اجلهات عوض عن جهة الكعبة عند العجز 
عنها بدليل قوله تعاىل فاينما تولوا فثم وجه اهللا و الشرط إذا كان له بدل مل جتب اإلعادة بالعجز عنه كالوضوء 

لكعبة اخف الشروط هلذا سقطت يف النافلة على الراحلة فصارت مبنزلة وألن الطهارة اوكد الشروط و استقبال ا
  القيام يف االركان فال يصح احلاق احدمها باالخر 

املوضع الثاين يف صالة النافلة يف السفر و هو جممع عليه ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى 
وجه توجه و يوتر عليها غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة متفق عليه و اهللا عليه و سلم يسبح على راحلته قبل أي 

ال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي على راحلته تطوعا اينما توجهت به و هو جآي من مكة عن ابن عمر ق
إىل املدينة و قرا ابن عمر هذه االية و هللا املشرق و املغرب فاينما تولوا فثم وجه اهللا و قال ابن عمر يف هذا انزلت 

  هذه 

  االية رواه امحد و مسلم و النسائي و الترمذي صححه 
عامر بن ربيعة قال رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو على راحلته يسبح يومىء برأسه قبل أي و عن 

وجه توجه و مل يكن يصنع ذلك يف الصالة املكتوبة متفق عليه و عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ان النيب 
السفر فاذا اراد ان يصلي املكتوبة نزل  صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به يف

فاستقبل القبلة رواه أمحد والبخاري وهذا يف احلقيقة يعود إىل املعىن األول ألن املسافر اكثر اوقاته سائر و إذا كان 



سائراا ال ميكنه التنفل إىل جهة قصده أو ان يبطل سفره و يف ابطال السفر ضرر عليه فصار عاجزا عن النافلة اال 
هذا الوجه خبالف املكتوبة فان زمنها يسري و ال فرق يف ذلك بني السفر الطويل و القصري ألن احتياج االنسان  على

  إىل التطوع يف السفر القصسري كاحلتياجه اليه يف الطويل 
  فاما الراكب السائر يف املصر فال جيوز ذلك يف املشهور عنه 

  و عنه جيوز له ذلك كما جيوز له يف السفر 
  جه االول ان ذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و ال هو يف معىن املنقول و و

عنه ألن املسافر لو مل جيز له التطوع الفضى إىل ترك التنفل فان اغلب اوقاته يكون سائرا خبالف املقيم يف احلضر 
  فان اغلب اوقاته املكث فال يفضي منعه إىل تعطيل التطوع يف حقه 

  فصل

التنفل على الدابة سواء كانت بعريا أو فرسا أو بغال أو حجمارا أو فيال أو غري ذلك من املراكب و سواء و جيوز 
  كان طاهرا أو جنسا إذا كان ما يالقي املصلي طاهرا هذه احدى الطريقتني الصحابنا 

ش طاهرا على جنس النه و منهم من قال إذا كانت الدابة جنسة جناسة عينية أو عارضة خرج فيه الروايتيان فيمن فر
  كذلك 

و من فرق بينهما قال ابدان الدواب غالبا ال تسلم من جناسة ال سيما و البغل و احلمار إذا قلنا مها جنسان فان 
احلاجة ماسة إىل ركوهبما فعفي عن ذلك للحاجة و قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه كان يصلي على 

خلالف السنة و ال جيوز ان جيعل يف هذه الصور خالف يف املذهب لكن يكون من محاره و قد تقدم ذلك فال وجه 
اشترط الطهارة يقول بطهارة احلمار أو يفرق بني الدواب و غريها أو يفرق بني الفرش على جناسة رطبة أو يابسة و 

  اما خمالفة عني ما جاءت به السنة فال حيل بوجه من الوجوه و لذلك مل 

  جواز التطوع على احلمار و البعري و غريها  خيتلف نص امحد يف
  فصل 

  و هل جيوز التطوع إىل غري القبلة للماشي حيث جيوز للراكب على روايتني 
احدامها ال جيوز و هو مقتضى ما ذكره اخلرقي و الشيخ املصنف و غريمها الن ذلك مل ينقل عن النيب اال يف حال 

متحرك بنفسه فهو يعمل يف الصالة عمال كثريا و ذلك مبطل للصالة الركوب و ليس املاشي كالراكب ألن املاشي 
اال إذا كان لضروروة مثل صالة اخلوف و ال ضرورة هنا و ألن اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما زالوا 

ذلك  يسافرون مشاة و النيب صلى اهللا عليه و سلم قد كان احيانا يتعقب هو و بعض اصحابه على بعري واحد و مع
  مل ينقل اهنم صلوا مشاة 

و الثانية جيوز اختارها القاضي و أبو اخلطاب وكثري من أصحابنا و ذكره عن امحد عن عطاء لعموم قوله تعاىل فاينما 
تولوا فثم وجه اهللا و قد ذكر ابن عمر اهنا نزلت يف التطوع يف السفر ألن راكبها ال اثر له كما سيايت و ذلك املعىن 

  لراكب الذي يصلي الجله موجود يف الذي ابيح ل



املاشي النه مسافر سائر فاما ان يترك التطوع حال سريه أو يترك االستقبال فقط و كونه يعمل عمال كثريا يقابله ان 
الراكب ليس على مكان مستقر فإن كليهما مبطل و يقابله ان الراكب مبنزلة اجلالس و املاشي قائم و القائم صالته 

  القاعد افضل من صالة 
و جيوز ان يصلي ماشيا طالبا للعدو يف املكتوبة كما فعل عبد اهللا بن انيس رضي اهللا عنه فكذلك يف النافلة يف عموم 

  السفر 

  فصل

و يلزم املاشي ان يستقبل الكعبة حني االفتتاح و هو واقف مث يسري إىل جهة قصده فاذا اراد ان يركع و يسجد ففيه 
  وجهان 

قف و يركع و يسجد إىل الكعبة و يسجد باالرض قاله القاضي و غريه ألن ذلك متيسر عليه احدمها يلزمه ان ي
  فاشبه االفتتاح 

و الثاين له ان يركع و يسجد موميا ماشيا إىل جهة قصده كما يف القيام قاله االمدي و غريه و هو االظهر ألن 
عله باالرض قطع لسريه فاشبه الوقوف حالة الركوع و السجود و ما بينهما مكرر يف ركعة ففي الوقوقف له و ف

  القيام 

و اما الراكب فان كان يشق عليه استقبال القبلة حني االستفتاح مثل ان تكون دابته مقطورة بغريها و يشق عليه ان 
  يستدبر أو تكون الدابة مستعصية يشق ادارهتا إىل الكعبة مل جيب عليه يف املشهور يف املذهب 

  عليه ذلك و قد قيل أنه جيب 
  فاما ان تعذر ذلك عليه فال ينبغي ان يكون فيه خالف 

  و ان تيسر ذلك عليه وجب عليه يف احدى الروايتني املنصوصتني 
  و يف االخرى ال جيب كسائر اجزاء الصالة لكن يستحب و هذا قول أيب بكر و ابن أيب موسى 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا سافر  وجه االول و هو اختيار اكثر اصحابنا ما روى انس بن مالك ان
فاراد ان يتطزع استقبل القبلة بناقته فكرب مث صلى حيث كان وجه ركابه رواه امحد و أبو داود و مدار تطوع 

الراكب على فعله صلى اهللا عليه و سلم فاذا كان إمنا كان يفتتح الصالة مستقبال للكعبة و جب اتباعه يف ذلك و 
د فسر فعله و سائر االحاديث مل يتعرض لذلك بنفي و ال اثبات و النه قد تيسر عليه االستقبال حيث حديث انس ق

  االفتتاح فاشبه املاشي 
و ايضا فان االستقبال شرط من شروط الصالة فمىت اتى به يف اوله جاز ان يستصحب حكمه إىل اخرها إذا شق 

  استصحاب حقيقته كالنية و إذا 

القبلة مث الصالة إىل جهة مسريه فان كان سريه خيتلف فينحرف فيه تارة إىل جهة مث ينحرف  استفتح الصالة إىل
عنها إىل جهة اخرى كان على صالته ألن قبلته جهة سريه فأيهما و ىل سريه اليه فذاك قبلته هكذا ذكره القاضي و 

  غريه من اصحابنا و على هذا فال فرق بني راكب التعاسيف و غريه 
  نا من قال ال تباح الصالة لراكب التعاسيف النه ليس له صوب معني ومن اصحاب

  و إذا عدل راحلته عن جهة سريه فان كان إىل جهة القبلة مل تبطل صالته الهنا القبلة االصلية 



و ان عدل إىل غريها فقال اصحابنا تبطل صالته سواء عدهلا هو أو عدلت هي فلم يرددها مع قدرته على ذلك ألن 
  ه هي قبلته و قد تركها عمدا جهة سري

وان عدلت لغفلته أو نومه أو عجز عن ضبطها أو عدهلا ظنا اهنا جهة سريه مل تبطل صالته سواء متادى هبخ به أومل 
يتماد به اال ان يتمادى به بعد زوال العذر و ال يرددها فانه تبطل صالته هذا اشهر الوجهني و النه معذور يف ذلك 

  و يسجد للسهو ان متادى به النه ادخل يف الصالة ما ليس منها  قال القاضي و غريه
  و يف االخر ان متادى به ذلك بطلت صالته بكل حال النه عمل كثري يف الصالة لغري ضرورة 

  فصل 
و إذا امكنه السجود على ظهر الدابة بان يكون يف حممل و غريه لزمه النه ركن مقدور عليه فان تعسر ذلك عليه 

  دابة اوما و جعل امياءه بالسجود اخفض من اميائه بالركوع و قد نص امحد على ذلك أو اذى ال
  و عنه ما يدل على ان السجود يف احململ و حنوه مستحب و ليس بواجب 

و قال ابن أيب موسى ان كان يف حممل و قدر على الركوع و السجود حبيث ال يشق على البعري ركع و سجد و مل 
ان ذلك يشق على البعري اوما يف االظهر من قوله و امنا جاز االمياء ملا تقدم من حديث عامر بن جيزه االمياء و ان ك

ربيعة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يومىء برأسه قبل أي وجهة توجه و عن جابر رضي اهللا عنه قال رايت 
لكن خيفض السجود من الركعة و النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي و هو على راحلته النوافل يف كل جهة و 

  يومىء امياء رواه امحد و أبو داود و الترمذي و صححه 
  و ان امكن الراكب االستقبال يف مجيع الصالة كالراكب يف احملفة 

الواسعة و العمارية لزمه االستقبال و ان استدبر جهة سريه نص عليه ا ل مشقة عليه يف ذلك على ما تقدم النه 
لزمه فعله كاملصلي يف السفينة فانه جيب عليه ان يستقبل القبلة إذا امكنه مث ان قدر على الركوع ركن يقدر عليه ف

  و السجود لزمه و اال اوما 
  و عنه ما يدل على ان ذلك مستحب و ليس بواجب 

يف النفل و قال ابن أيب موسى يف راكب السفينة يستقبل القبلة يف الفرض و يدور اليها كلما دارت السفينة و يعذر 
ان ال يدور إىل القبلة إذا دارت السفينة فاذا مل يلزمه االستدارة إىل القبلة يف السفينة فعلى الراحلة اوىل و ان شق 

  ذلك على البعري فهو كما لو شق عليه السجود على ظهر الدابة على ما تقدم من الروايتني 

  فصل

حبصوله يف وطنه وجب عليه امتام صالة مقيم بأن ينزل و و مىت عزم على االقامة يف اثناء صالته أو صار مقيما 
يستقبل فان اجتاز مبدينة و مل يصر مقيما فله التطوع ما دام سائرا فمىت وصل إىل منزله الذي يريد نزوله نزل و امت 

  الصالة على االرض مستقبال ألن الصالة على الراحلة إىل غري القبلة إمنا جتوز ما دام مسافرا سائرا 

ا املسافر الراكب الذي ليس بسائر و هو الواقف على الدابة فهذا جتوز له الصالة عليها لكن عليه استقبال القبلة فأم
يف مجيع صالته هكذا ذكره القاضي اآلمدي و غريمها من اصحابنا النه حمتاج اىل التطوع عليها ألن ركوبه عليها 

لقبلة فيلزمه استقباهلا و مىت مل ميكنه ان يديرها صلى كيف مظنة حاجته اليه و ليس مبحتاج إىل االعراض عن جهة ا



  كان و مىت وقفت به الدابة يف اثناء سريه لزمه ان يلوي بالزمام أو اللجام إىل جهة القبلة ان امكنه 
  قال االمدي و من اصحابنا من قال ال جيوز التطوع على الراحلة إال للسائر فاما الواقف فال 

إىل القبلة مث عرض له السفر فهل جيوز ان يركب و يتم صالة مسافر على وجهني ذكرمها  و ان كان يصلي نازال
  االمدي و غريه 

  احدمها جيوز و هو قول القاضي النه مبنزلة االمن إذا خاف 
  و الثاين ال جيوز و هو اظهر النه ميكنه ان يتم الصالة باالرض من غري مشقة خبالف اخلائف فانه مضطر إىل الركوب 

  صل ف
و ال فرق يف هذا بني مجيع النوافل من الرواتب و ركعيت الفجر و الوتر و غري ذلك نص عليه يف مواضع و قد 

  توقف يف موضع عن ركعيت الفجر 

  قال ابن أيب موسى اختلف قوله يف املسافر هل يصلي ركعيت الفجر على الظهر ام ال على روايتني 
  على الراحلة قوال واحدا اظهرمها ان ذلك جائز قال و له ان يوتر 

و وجه الفرق أنه مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يصليهما إال باالرض و النه يتوكد فعلهما يف 
السفر و يفعالن تبعا للفرض فينزل هلما بالنزول له و يفعالن معه على وجه االرض و هبذا يظهر الفرق بينهما و بني 

  ان ال تتوكد يف السفر كسنة الظهر و املغرب أو تفعل منفردة كالوتر  سائر التطوعات الهنا اما
و الصحيح التسوية بني اجلميع لعموم املعىن لذلك فاهنا من مجلة التطوع و جيوز ان يصليهما قاعدا فكذلك على 

  الراحلة 

  مسألة فان كان قريبا منها لزمته الصالة إىل عينها و ان كان بعيدا فاىل جهتها 
  ذلك ان الناس يف القبلة على قسمني  و مجلة

  احدمها من ميكنه استقبال عني الكعبة و ذلك على ثالثة اوجه 
احدها ان يكون حبيث يراها مثل أن يكون داخل املسجد أو خارجا عنه و هو ينظرها فعليه ان يستقبلها جبميع بدنه 

  ص عليه حىت ال خيرج شيء منه عنها و ان خرج شيء منه عنها مل تصح صالته ن
الثاين ان يعلم ذلك لكونه من اهل البلد وقد نشأ فيه سواء كان بينه وبينها حوائل حادثة أو مل يكن فإنه من طال 
مقامه مبكان من مكة علم أين تكون القبلة منه الثالث أن خيربه بذلك ثقة من أهل البلد لكونه غريبا أو بينه و بينها 

ن اإلخبار باألخبار كاإلخبار بدخول الوقت عن علم فإن هذا اخلرب ال يدخله حائل و على احلائل من خيربه بذلك فإ
  اخلطا و جواز الكذب من الثقة غري ملتفت اليه يف مثل هذا 

  قال اصحابنا و حكم من كان مبدينة النيب صلى اهللا عليه و سلم حكم من كان مبكة 

  ألن قبلته متيقنة الصحة النه ال يقر على اخلطا 
ين البعيد فهذا فرضه االستدالل و االجتهاد لكن هل الواجب عليه طلب العني أو طلب اجلهة على القسم الثا

  روايتني 
احدامها ان فرضه طلب العني فمىت غلب على ظنه أنه مستقبل العني اجزاه ذلك و ان تبني له أنه اخطأها فيما بعد 

ن اهللا سبحانه و تعاىل قال و طهر بييت للطائفني و ذلك أو احنرف عنها احنرافا يسريا و هذا اختيار أيب اخلطاب أل



القائمني و قال جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس و قد روى ابن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل 
البيت مث خرج فركع ركعتني يف قبل الكعبة و قال هذه القبلة متفق عليه و يف حديث اخر أنه عد الكبائر وذكر 

منها استحالل الكعبة البيت احلرام قبلتكم احياء و امواتا و إذا كان نفس الكعبة هي القبلة فيجب عليه ان يستدل 
على قبلته حبسب االمكان و ال يكفيه جمرد التوجه إىل جهتها ألن املستقبل جلهتها قد ال يكون مستقبال هلا و النه 

  حسب الطاقة كالقريب و ذلك الهنما ال يفترقان يف  خماطب باستقبال الكعبة فوجب عليه ان يقصد عينها

  فرض استقبال الكعبة و إمنا يفترقان يف أن ذلك متيقن للصواب على التحديد و هذا جمتهد يف االصابة على التقريب 
ة و ألن املسافر يلزمه حني اشتباه اجلهات حتري جهة الكعبة فكذلك العامل جبهة الكعبة يلزمه حتري جهة مست الكعب

حسب الطاقه و ان كان على وجه التقريب والتخمني و على هذه الوراية مىت تيامن أو تياسر عن صوب اجتهاده مل 
تصح صالته النه يغلب على ظنه أنه منحرف عن قبلته فاشبه القريب خبالف ما إذا توسط اجلهة و حترى نفس 

  البيت 
ابة اجلهة فلو تيامن أو تياسر شيئا يسريا و مل خيرج عن اجلهة و الرواية الثانية ما ذكره الشيخ رمحه اهللا ان فرضه اص

جاز و اكثر الروآيات عن امحد تدل على هذا و هلذا انكر وجوب االستدالل باجلدي و قال إمنا احلديث ما بني 
م و املشرق و املغرب و هذا اختيار اخلرقي و مجاهري اصحابنا ألن اهللا سبحانه قال فول وجهك شطر املسجد احلرا

املسجد احلرام اسم للحرم كله و شطره حنوه و اجتاهه فعلم ان الواجب تولية الوجه إىل حنو احلرم و النحو هو اجلهة 
بعينها مث قال بعد ذلك و لكل وجهة هو موليها و الوجهة اجلهة فعلم ان الواجب تويل جهة املسجد احلرام و عن 

  أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 

ى اهللا عليه و سلم ما بني املشرق و املغرب قبلة رواه ابن ماجة و الترمذي و قال حديث صحيح و روي اهللا صل
ذلك من حديث أيب قالبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و روي ايضا مسندا من حديث ابن عمر و غريه و قال 

  ا و لكن شرقوا أو غربوا صلى اهللا عليه و سلم ال تستقبلوا القبلة بغائط و ال بول و ال تستدبروه
و هذا بيان ألن ما سوى التشريق و التغريب استقبال للقبلة أو استدبار هلا و هذا خطاب الهل املدينة و من كان 
على مستهم و قريبا من مستهم اهل الشام و العراق و اليمن و حنوهم دون من كانت إىل الركن االسود أو الركن 

املشرق و املغرب الذين مساكنهم بني شام االرض و مينها على مسامتة مكة و ما  الغريب و ما يقرب منهما من اهل
يقارب ذلك و ألن ذلك امجاع الصحابة رضي اهللا عنهم قال عمر ما بني املشرق و املغرب قبلة كله اال عند البيت 

يكون مث ألنه يأمت بالبيت رواه أبو حفص و ذكره امحد و قال ما بني املشرق و املغرب قبلة اال عند البيت فهذا ال 
  كيف دار و ان صلى قريبا من الركن فزال عن الركن قليال ترك القبلة فمكة غري 

البلدان و يف رواية إذا توجهت قبل البيت وروى االثرم عن عمر و علي و ابن عباس اهنم قالوا ما بني املشرق و 
ا بني املشرق و املغرب قبلة ما مل يتحر املشرق املغرب قبلة و عن عثمان أنه قال كيف خيطي الرجل الصالة و م

عمدا و روى أبو حفص عن ابن عمر قال إذا جعلت املغرب عن ميينك و املشرق عن يسارك فما بينهما قبلة الهل 
  املشرق يعين به اهل العراق و حنوهم 

شرق و املغرب قبلة إذا و روى أبو حفص عن املطلب بن حنطب ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما بني امل
وجهت وجهك حنو البيت احلرام يعين و اهللا اعلم إذا وجهت وجهك قبله و جتاهه و ذلك حيصل باستقبال جهته 



كما يف قوله تعاىل فولوا وجوهكم شطره أي حنوه و تلقاءه و اراد ان يبني صلى اهللا عليه و سلم أنه ال بد من قصد 
ة صالة الصف املستطيل الزائد طوله على مسة الكعبة مع استقامته بل على جهتها و ايضا فاهنم امجعوا على صح

صحة صالة اهل البلد الذي فيه مساجد كثرية تصلى كلها إىل جهة واحدة مع اهنا ميتنع ان تكون قبلتها على خط 
  مستقيم و هي كلها 

  على مست عني الكعبة 
مع كثرة احملاذين و طول صفهم ألن احملاذي مع البعد و ان فان قيل مع البعد حتصل املواجهة و احملاذاة لكل واحد 

  احتاج إىل تقوس و احنناء فهو مع البعد شيء يسري ال يظبط مثله 
قلنا لو كان املفروض حماذاة نفس العني لوجب مراعاة ذلك الشيء اليسري من االحنناء مع القدرة و ان ال يتعمد 

كه فال يعين باستقبال جهة الكعبة اال ذلك فريتفع اخلالف و هذا تركه كما يف القريب فمىت سلم جواز تعمد تر
املعىن هو الفارق بني القريب و البعيد فان البعد إذا طال يكون املستقبل للجهة و العني متقاربني جدا حىت ال يكاد 

ة و يسري العورة مييز بينهما و مثل هذا يعفى عنه كما عفونا عن سائر الشرائط عما يشق مراعاته مثل يسري النجاس
  و التقدم اليسري بالنية و شبه ذلك فان الدين ايسر من تكلف هذا 

و قد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من وجهني فيهما أنه قال البيت قبلة الهل املسجد و املسجد قبلة الهل 
  احلرم و احلرم قبلة الهل االرض يف مشارقها و مغارهبا من أميت 

القبلة يف احلضر سأل و استدل مبحاريب املسلمني فان اخطا فعليه االعادة و ان خفيت يف مسألة و ان خفيت 
  السفر اجتهد و صلى و ال اعادة عليه و ان اخطا 

اما االستدالل مبحاريب املسلمني فالن أهل اخلربة و العلم جبهة الكعبة نصبوها على ذلك و ليس فيها خطا و ان 
  اته مع قولنا باستقبال اجلهة فرض فهو شيء يسري ال جيب مراع

  و إذا قلنا جيب استقبال العني فإنه يعفى عن اخلطا اليسري مع اجلهل 
و كذلك إذا اخربه خمرب ثقة جبهة القبلة عن علم فانه يقبل خربه و ذلك ألن االخبار عن جهة القبلة و نصب 

و الثاين فيه الرجوع إىل تقليد جمتهد و إمنا احملراب اليها ليس هو من باب االجتهاد حىت يكون الرجوع إىل املخرب 
هو من باب االخبار عن األمور املعلومة ألن اهل االمصار يعلمون اجلهات و ال خيفى ذلك على أحد اصحاء السماء 

و يعلمون ايضا مكة من جهاهتم فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت و العلم بطلوع الشمس من بعض اجلهات و 
  ذلك كالراجع إىل املخرب بدخول الوقت عن علم و بطلوع الشمس من جهة من اجلهات الراجع إىل املخرب ب

فان اخطا يف احلضر بان تبني خطا املخرب أو كذبه أو فساد بناء احملراب أو غري ذلك فعليه االعادة يف املشهور من 
  يه املذهب و قد نص عليه امحد فيمن هو يف مدينة فتحرى فصلى لغري القبلة يعيد ألن عل

ان يسأل و قال القاضي يف خالفه ظاهر كالم امحد حكم املكي و حكم غريه سواء يف أنه ال جيب عليه االعادة فانه 
قال يف رواية صاحل قد حترى فجعل العلة يف االجزاء وجود التحري و هذا موجود يف املكي و غريه و إذا كان هذا 

  يف املكي ففي املقيم بسائر االمصار اوىل 
ملشهور أنه كان قادرا على اليقني فلم يعذر باجلهل و ان جاز له العمل بغالب الظن كمن افطر خبرب انسان و وجه ا

عند غروب الشمس مث تبني اهنا طالعة أو صلى خبربه عن دخول الوقت مث تبني أنه مل يدخل و لقد كان القياس 



االقتدار على االستيقان و إمنا جاز ألن احتمال يقتضي انه ال جيوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على بعد مع 
اخلطا يف ذلك نادر جدا ال يكاد يقع فجعل كاملعدوم فاذا تبني خطا الدليل لزمته االعادة يف الوقت إىل اخبار املخرب 

ني الواحد إذا امكنه العلم و هذا الباب مثله فعلى ذلك الوجه ال يرجع إىل اخبار واحد باجلهة مع قدرته على اليق
لكن العلم هنا باجلهة ال ميكن بالعيان ملن مل يسافر إىل مكة و يعلم اين هي من بلده و إمنا ميكن بالسماع املتواتر و 

  هو مثل العيان و لذلك جاز الرجوع إىل احملاريب 

  فصل

ني له اخلطا فيما بعد و اما إذا خفيت يف السفر فانه جيتهد باالستدالل عليها باالدلة املنصوبة و ال اعادة عليه و ان تب
  قال أبو بكر ال 

  خيتلف قول أيب عبد اهللا رمحه اهللا يف ذلك 
  و كذلك ان صلى بتقليد من فرضه ذلك مث تبني أنه اخطا فال اعادة عليه 

و ذكر االمام أبو بكر الدنيوري صاحب أيب اخلطاب ان بعض املتأخرين قال جيب عند االشتباه ان يصلي اربع 
ت االربع و زعم أنه رواية عن امحد قال الدنيوري و هو قياس املذهب كما إذا كان معه ثياب صلوات إىل اجلها

طاهرة و جنسة قال الدنيوري و هذا صحيح فانه قادر على اداء فرضه بيقني من غري ضرر يلحقه يف بدنه و ماله 
بغريه فوجب فعل ما يتيقن به فيلزمه ذلك كما لو نسي صالته من يوم ال يعلم عينها و ذلك النه اشتبه الواجب 

فعل الواجب و كما لو نسي صالة من يوم ال يعلم عينها و كما لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو اشتبه املوضع 
  الطاهر من ثوبه بالنجس 

و هذا قول شاذ مسبوق االمجاع على خالفه و الصواب و املنصوص ألن اهللا سبحانه قال و هللا املشرق و املغرب 
ولوا فثم وجه اهللا ان اهللا واسع عليم و هذه االية تدل على جواز استقبال مجيع اجلهات نسخ ذلك يف حق فأينما ت

العامل القادر يف صالة الفرد فيبقى يف حق اجلاهل بالقبلة و العاجز عن استقباهلا خلوف و حنوه يف حق املتنفل يف 
  السفر مل 

يع اجلهات لكن إذا مل يكن بد من الصالة إىل واحدة منها عني ينسخ و هذا ألن االصل جواز استقبال الوجه إىل مج
اهللا سبحانه لنا استقبال احب الوجوه اليه و اوجب ذلك فاذا تعذر ذلك باجلهل و بالعجز سقط هذا الوجوب 

  حينئذ ألن االجياب حينئذ حمال 
قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و و ايضا ما روى عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن ابيه 

سلم يف السفر يف ليلة مظلمة فلم يدر اين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنيب 
صلى اهللا عليه و سلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه اهللا رواه ابن ماجة و الترمذي و قال حديث حسن ليس اسناده 

ديث اشعث السمان و اشعث يضعف يف احلديث قلت و قد رواه أبو داود الطيالسي يف بذلك ال نعرفه اال من ح
  مسنده عن اشعث بن سعيد وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد اهللا و هو يقوي رواية اشعث و يزيل تفرده به 

ن جابر قال و قد روي هذا املنت من حديث جابر من حديث حممد بن سامل و حممد بن عبيد اهللا العرزمي عن عطاء ع
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسري فاصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا يف القبلة فصلى كل رجل منا على 



حدة و جعل احدنا خيط بني يديه لنعلم امكنتنا فذكرنا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يامرنا باالعادة و قال 
  ه و قال مها ضعيفان قد اجزات صالتكم رواه الدارقطين و غري

و رواه الباغندي و احلسن بن علي املعمري و غريمها عن امحد ابن عبيد اهللا بن احلسن العنربي قال وجدت يف 
كتاب أيب ثنا عبد امللك ابن أيب سليمان العرزمي عن عطاء بن أيب رباح عن جابر قال بعث رسول اهللا صلى اهللا 

لمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منا القبلة ههنا قبل الشمال فصلوا و عليه و سلم سرية كنت فيها فاصابتنا ظ
  خطوا خطا وقال بعضنا القبلة ها هنا قبل اجلنوب و خطوا خطا فلما اصبحنا و طلعت الشمس اصبحت 

 تلك اخلطوط لغري القبلة فقدمنا من سفرنا فاتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فسالناه عن ذلك فسكت و انزل اهللا
  عز و جل و هللا املشرق و املغرب فاينما تولوا فثم وجه اهللا و هو اسناد مقارب 

و بعض هذه الطرق مما يغلب على القلب ان احلديث له اصل و هو حمفوظ فان احملدث إذا كان إمنا خياف عليه من 
ته حىت يكاد احيانا سوء حفظه ال من جهة التهمة بالكذب فاذا عضده حمدث اخر أو حمدثان من جنسه قويت رواي

يعلم أنه قد حفظ ذلك احلديث ال سيما إذا جاء به حمدث اخر عن صحايب اخر فان تطرق سوء احلفظ يف مثل ذلك 
إىل مجاعة بعيد ال يلتفت اليه اال ان يعارض حديثهم ما هو اصح منه و قد روى اصحاب التفسري عن ابن عباس 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر و ذلك قبل حتويل القبلة إىل رضي اهللا عنهما قال خرج نفر من اصحاب رسول 
الكعبة فاصاهبم الضباب و حضرت الصالة فتحروا القبلة و صلوا فمنهم من صلى قبل املشرق و منهم من صلى 
 قبل املغرب فلما ذهب الضباب استبان هلم اهنم مل يصيبوا فلما قدموا سالوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن
ذلك فنزلت هذه االية فهذا و ان مل يكن مما حيتج به منفردا فانه يشد تلك الروآيات و يقويها و قد استدل امحد 

  هبذه االية و تاوهلا على ذلك قال إذا حترى القبلة مث صلى فعلم بعدما صلى أنه صلى لغري القبلة مضت فتأول بعض 

  تولوا فثم وجه اهللا قول اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاينما 
و قال يف موضع اخر يف الرجل يصلي لغري القبلة ال يعيد فاينما تولوا فثم وجه اهللا وهذا دليل على ان الصحابة 

تأولوها على حال التحري كما ذكرنا و يشبه و اهللا اعلم ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن معهم تلك الليلة و 
  اصبحوا لقوه و قد قفلوا من وجوههم ذلك هكذا تدل عليه الروآيات  إمنا كان قد سراهم سرية فلما

  فان قيل ففي حديث ابن عمر ان هذه االية نزلت يف صالة التطوع يف السفر 
قلنا ال منافاة بني هذين فان االية اجلامعة العامة تنزل يف اشياء كثرية إما أن يراد به مجيع تلك املعاين بإنزال واحد 

اإلنزال إما بتعدد عرض النيب صلى اهللا عليه و سلم القران على جربيل عليه السالم أو غري ذلك و  وإما أن يتعدد
يف كل مرة تنزل يف شيء غري االول لصالح لفظها لذلك كله على ان قول الصحابة نزلت اآلية يف ذلك قد ال 

ا و هذا كثري يف كالمهم و ايضا فان يعنون به سبب النزول و إمنا يعنون به أنه اريد ذلك املعىن منها و قصد هب
املصلي استقبل غري القبلة جاهال هبا جهال يعذر به فلم جتب عليه االعادة كاهل قباء فاهنم ملا بلغهم اخلرب يف اثناء 

الصالة استداروا إىل جهة الكعبة و مل يستانفوا الصالة إىل الكعبة و مل يامرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم باالعادة 
  ان القبلة كانت قد حولت بعد دخوهلم يف الصالة و ال فرق بني عدم العلم  مع

بوجود االستقبال لتجدد النسخ و عدم العلم باجلهة الواجبة إذا كان يف كال األمرين معذورا و ال يكلف اهللا نفسا 
  اال وسعها و هذه الداللة اعتمدها امحد رضي اهللا عنه يف غري موضع من مسائله 



عن عطاء و قتادة ان النجاشي كان يصلي إىل بيت املقدس إىل ان مات و قد مات بعد نسخ القبلة بسنني و قد ذكر 
متعددة فلما صلى عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم بقي يف انفس الناس النه كان يصلي إىل غري الكعبة حىت انزل 

ى اهللا عليه و سلم يصلي إىل بيت املقدس فصلى اليه اهللا هذه االية و هذا و اهللا اعلم بانه قد كان بلغه ان النيب صل
و هلذا مل يصل إىل املشرق الذي هو قبلة النصارى مث مل يبلغه خرب النسخ لبعد البالد فعذر هبا كما عذر اهل قباء و 

ل جعفر غريهم فان القبلة ملا حولت مل يبلغ اخلرب إىل من مبكة من املسلمني و من كان بارض احلبشة من املهاجرين مث
و اصحابه و من كان قد اسلم ممن هو بعيد عن املدينة إىل مدة طويلة أو قصرية و مل يامر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

احدا منهم باعادة ما صاله إىل بيت املقدس قبل علمه بالناسخ و ما ذلك اال النه معذور لعدم العلم و أنه كان 
بت يف حقه حكم النسخ ألن اهللا ال يكلفه علم الغيب فكذلك من اجتهد متمسكا بشريعة فلما مل يبلغه نسخها مل يث

و استفرغ وسعه أو عميت عليه االدلة ال يكلفه اهللا اال وسعه و ألن القبلة املعينة تسقط بالعجز حال املسايفة و 
مه االعادة كذلك باجلهل حال االشتباه ألن كالمها معذور يف ذلك و النه فعل ما امر به كما أمر به فلم تلز

  كاملصلي إىل القبلة و ذلك ان السماء إذا اطبقت بالغيوم و هو 

يف صحراء من االرض قد عميت عليه سبل االدلة و احنسمت مسالك االجتهاد فمن احملال ان يؤمر باستقبال جهة 
  الكعبة 

ت االرض اليت هو عليها مل و ألن الطهارة ابلغ من االستقبال و لو اجتهد يف طلب املاء مث تبني أنه كان مدفونا حت
جتب عليه االعادة حيث مل يقصر يف الطلب فاجملتهد يف القبلة اوىل و هلذا حيث اوجبنا االعادة على من اخل ببعض 

  الشرائط ناسيا أو جاهال اوجبناها النه يف مظنة التقصري 
  فصل 

فاهنا ختتلف باختالف البالد فاهل كل  و اما دالئل القبلة فقد جرد الناس التصنيف فيها من اهل الفقه و احلساب
  ناحية خيالف وجه استدالهلم وجه استدالل الناحية االخرى و االشتباه له سببان 

احدمها ان ال تعرف اجلهات لغيم السماء و حنو ذلك و لو علم اجلهات لعلم اين مكة منه لعلمه باهنا مياين بلده أو 
ذي يعرض كثريا فمىت قدر هذا على معرفة جهة القبلة فقد اجزاته شامي بلده و حنو ذلك و هذا هو االشتباه ال

  صالته و ان قلنا ان الفرض حتري عينها مع القدرة النه عاجز عن ذلك يف هذه احلالة 
الثاين ان يعلم اجلهات لكن ال يدري اين مكة منه فهذا ال يكاد يشتبه عليه جهة القبلة و إمنا يشتبه عليه عينها و 

  زئة إىل اجلهة إذا مل ميكنه اكثر من ذلك قوال واحدا و قد يقع هذا كثريا ملن قرب صالته ايضا جم

  من مكة و هو سائر ال يعرف االرض إذا وقع يف طرقات مشيه 
  و االدلة العامة ثالثة اصناف مسائية و هوائية و ارضية كل منها مبين على مقدمتني 

ليت يريد معرفة قبلته و بني الكعبة ان قصدت االستدالل على العني احدامها ان يعلم النسبة اليت بني مكان الصالة ا
  أو بينه و بني جهة الكعبة ان قصدت االستدالل على اجلهة 

و الثانية ان يعلم النسبة اليت بني الدليل أو بني الكعبة أو جهتها فاذا علمت هاتني املقدمتني علمت النسبة اليت جيب 
   ان يكون املصلي إىل ذلك الدليل

مثال ذلك إذا اردت االستدالل على قبلة اهل الشام و العراق و ما بينهما من اجلزيرة فقد علمت ان جهة الكعبة 
من هؤالء اجلهة اليمانية و اما العني فان اهل الشام يستقبلون ما بني الركن الشامي و امليزاب و أهل العراق 



حنوهم يستقبلون نفس الركن الشامي والعلم هبذا و حنوه  يستقبلون ما بني الركن الشامي و الباب و اهل جنران و
  من مسامتات االرض بعضها بعضا حتريره الهل احلساب 

و املقدمة الثانية العلم جبهة املشرق و املغرب و هذا ظاهر و اما العني فان تعلم ان القطب حياذي الركن الشامي 
ه اليسرى و نقرة القفا فقد استقبل ما بني الركن الشامي ويواجهه وحينئذ تعلم أن الشامي إذا جعل القطب بني اذن

  و امليزاب و ان العراقي إذا جعل القطب بني اذنه اليمىن و نقرة القفا فقد استقبل قبلته 
  فاما دالئل السماء فمنها الشمس إذ هي اظهر و االستدالل هبا أيسر 

كن الذي يلي احلجر من ناحية املشرق و يسمى فاهنا تطلع من املشرق و تغرب يف املغرب فمن كانت قبلته الر
الركن الشامي و الركن االخر الذي يلي احلجر الركن الغريب و يسميان مجيعا الركنني الشاميني و قد يسمى االول 
الركن العراقي و الثاين الركن الشامي و ركن احلجر االسود الركن البصري و اما الركن الرابع فانه يسمى اليماين 

الف يف العبارة و يسمى هو وركن احلجر االسود الركنني اليمانيني فمن كانت قبلته هذا الركن الذي يسمى بال اخت
العراقي و الشامي و ما يليه من ناحية الباب و ما يليه من ناحية احلجر من اهل ملدينة والشام و اجلزيرة و العراق و 

اهنم و املشرق عن مشائلهم فقد استقبلوا جهة القبلة و يف خراسان و ما وراء هذه البالد إذا جعلوا املغرب عن امي
  ذلك جاءت االثار املتقدمة 

قال أبو عبد اهللا رمحه اهللا بني املشرق و املغرب قبلة و ال يبايل مغرب الصيف و ال مغرب الشتاء إذا صلى بينهما 
ملشرق عن يساره فيكون وسطا من فصالته جائزة اال انا نستحب ان يستقبل القبلة و جيعل املغرب عن ميينه و ا

ذلك و ان هو صلى فيما بينهما و كان إىل أحد الشقني اميل فصالته جائزة إذا كان بني املشرق و املغرب و مل خيرج 
  من بينهما 

و منها القمر فانه يستدل بطلوعه يف النصف االخر من الشهر فانه يطلع من املشرق ال سيما اواخر الشهر فانه 
ليل من املشرق و اما النصف االول فانه يستدل بغروبه فانه يغرب يف ناحية املغرب ال سيما ليايل يطلع اخر ال

  االهالل فانه يغرب و يطلع يف املغرب و ليلة السابع يكون أول الليل 

  يف وسط السماء بني املشرق و املغرب و ليلة احدى و عشرين يكون اخر الليل يف وسط السماء 
واء الشمس وقت الزوال ملن يعرفه بزيادة الظل فاهنا تكون حينئذ بني املشرق و املغرب و الظل و يستدل ايضا باست

بعد مييل إىل جهة املشرق فمىت جعلها على رأسه أو جتاهه و الفيء عن يساره كان مستقبال جهة القبلة و كذلك 
سط الفلك فمن جعله فوق راسه القمر ليلة سابعة وقت املغرب و ليلة احدى و عشرين و قت املشرق يكون يف و

  أو جتاهه فقد استقبل القبلة 

  فصل

ومنها النجوم قال اهللا تعاىل و هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب و البحر و قال تعاىل و عالمات 
و الطريق يف و بالنجم هم يهتدون و قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة 

  رواية عنه تعلموا من النجوم ما هتتدون يف بركم و حبركم مث امسكوا رواه حرب 
  و عن علي رضي اهللا عنه قال ايها الناس اياكم و تعلم النجوم اال ما 



هتتدون هبا يف ظلمات الرب و البحر رواه أبو حفص و لذلك استحسن امحد معرفة منازل القمر و ان يتعلم هبا كم 
  ن الليل و كم بقي و ذكر أنه تعلمها من اهل مكة مضى م

  و النجوم اقسام 
احداها منازل القمر الثمانية و العشرون فاالستدالل هبا كاالستدالل بالشمس و القمر سواء الهنا تطلع من املشرق 

نثرة و الطرف و و تغرب يف املغرب و هي السرطان و البطني و الثريا و الدبران و اهلقعة و اهلنعة و الذراع و ال
اجلبهة و الزبرة و الصرفة و العواء و السماك و الغفر و الزباين و االكليل و القلب و الشولة و النعامي و البلدة و 
سعد الذابح و سعد بلع و سعد االحبية و سعد السعود و الفرع املتقدم و الفرع املؤخر و بطن احلوت فمن عرف 

ل هبا فان االربعة عشر االول هي شامية متيل يف طلوعها إىل جهة الشمال و كل منزل منها بعينه امكنه االستدال
االربعة عشر االواخر ميانية متيل يف طلوعها إىل ناحية اجلنوب و من عرف املتوسط منها وقت طلوع الفجر و راه 

  متوسطا استدل به كما يستدل بتوسط الشمس و القمر 
لشمال و اجلنويب و القطب الشمايل هو الظاهر يف عامة املسكون من و اثبت االدلة على نفس الكعبة القطبان ا

االرض مثل ارض الشام و العراق و خراسان و املشرق و مصر و املغرب و هذان القطبان مها قطبا الفلك املذكور 
  يف قوله سبحانه و هو الذي خلق الليل و النهار و الشمس و القمر كل يف فلك يسبحون 

كة املغزل و يقرب من القطب الشمايل جنم صغري يسميه الفقهاء القطب و هو كوكب خفي قالوا فلكه مثل فل
ميتحن الناس به ابصارهم يرى إذا مل يكن يف السماء قمر و حوله اجنم دائرة كفراشة الرحا يف أحد طرفيها الفرقدان 

لة يف الشام و اجلزيرة العراق و يف االخر اجلدي و هو كوكب نري معروف إذا جله املصلي خلفه كان مستقبال القب
  و خراسان 

و قال أبو عبد اهللا يف غري موضع اجلدي يكون على قفاه و يطلع من قبل املشرق و قال ايضا قبلتنا حنن و قبلة اهل 
املشرق كلهم و اهل خراسان الباب و قد قال مرة اخرى و قيل له اين حتب ان يكون اجلدي من االنسان إذا قام 

ال اما اجلدي فلم يرد يف اجلدي شيء إمنا يروى إذا جعلت املشرق عن يسارك و املغرب عن ميينك فما إىل القبلة فق
بينهما قبلة و قيل له ايضا قبلة اهل بغداد على اجلدي فجعل ينكر اجلدي و قال ليس اجلدي و لكن على حديث 

املصلي ان يتحرى اجلدي و ال القبلة  ابن عمر ما بني املشرق و املغرب قبلة و معىن كالمه هذا أنه ال جيب على
معلقة باستدباره كما يقول من يعترب استقبال العني و إمنا الواجب استقبال اجلهة و يكفي يف ذلك ما بني املشرق و 

املغرب ألن السائل كان غرضه ان ذلك كان واجبا فانكر امحد رضي اهللا عنه ذلك فاما املستحب فهو حتري اجلدي 
  موضع اخر النه اقوم استقباال و به خيرج من الشبهة و اخلالف مث ان اهل الشام ينحرفون إىل كما نص عليه يف 

  الشرق قليال فيكون القطب بني االذن اليسرى و صفحة العنق و كلما امعن يف املغرب كان االحنراف اكثر 
ليمىن و كلما امعن يف املشرق و اهل العراق ينحرفون إىل املغرب اكثر من ذلك فيكون القطب حماذيا لظهر االذن ا

كان االحنراف اكثر و ما كان حبران و مسيساط و ما كان على مستها بني املشرق و املغرب حماذيا ملكة شرفها اهللا فانه 
جيعل القطب خلف نقرة القفاء و هلذا يقولون اعدل القبل قبلة حران لكون القطب الذي هو اثبت الدالئل و ابينها 

ال احنراف فيتيقن اصابة العني لكون البلدة حماذية للركن الشامي بعدها عن املشرق و املغرب كبعد جيعل خلق القفا ب
مكة و هلذا جيعل الشام من املغرب حىت فسروا قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يزال اهل الغرب ظاهرين بأهنم 

ما شرقي مكة و قسما غريب مكة كانت اهل الشام و جيعل العراقي من املشرق ألن االرض إذا قسمت قسمني قس



الشام يف اجلانب الغريب و العراق يف اجلانب الشرقي و حران و ما كان على مستها على مسامته مكة بني اجلانب 
الشرقي و اجلانب الغريب فاملستقبل لعني الكعبة يف البالد الشرقية و الغربية ال بد له من احنراف و قد ال ينضبط 

  ا ذلك غاية الضبط مل

يف رعايته من الكلفة و ألن قدر االحنراف قد ال يتحقق و اال فال بد لكل بالد من قبلة معتدلة و ان شق ضبطها و 
  هذا القدر من اإلحنراف معفو عنه باالمجاع و ان قلنا جيب استقبال العني 

باره و ان كان احدمها يف و مىت كان اجلدي عاليا و الفرقدان حتته أو بالعكس فالقطب بينهما فاستدبارمها كاستد
املشرق و االخر يف املغرب فالقطب بينهما و هو إىل اجلدي اقرب و بكل حال فإذا استدبر اجلدي أو الفرقدين أو 

  بنات نعش فهو مستقبل للجهة بكل حال و هو كافيه فاذا اراد مراعاة التحديد احنرف إىل ناحية القطب قليال 
  فصل 

الرياح و مهاهبا اربع خترج من زوايا االرض االربعة و يقال ان الكعبة مبنية على مهاهبا  و اما الدالئل اهلوائية فهي
  فجدر الكعبة االربعة مستقبلة ملهاب الريح و اركان الكعبة مستقبلة جبهات االرض االربعة 

  ع اجلدي احداهن الصبا مسيت بذلك الهنا تصبو إىل الكعبة و هي هتب إىل وجهها ما بني مطلع الثريا و مطل
  و الدبور جتاهها هتب إىل دبر الكعبة ما بني مطلع سهيل و مغرب الثريا 

  و اجلنوب هتب إىل جانب الكعبة اليماين ما بني مطلع الثريا و مطلع سهيل 
و الشمال جتاهها ما بني مطلع اجلدي و مغرب الثريا فهذه الرياح من عرف خواصها و صفاهتا امكنه ان يستدل هبا 

   فضاء من إذا كان يف

االرض حيث جتري الريح على سنها مث نسبة املصلي اليها ختتلف باختالف مكانه و هلذا ختتلف عبارة اصحابنا 
العراقيني و الشاميني و غريهم يف نسبة الرياح و الشمس و القمر و اجلدي إىل املصلي ألن كل قوم وصفوا دالئل 

  قبلة ارضهم خاصة على سبيل التحديد 

  فصل

ئل االرض فقد قال بعض اصحابنا ان ذلك ال ينضبط انضباطا عاما لكن من كان يف موضع قد علم جهات واما دال
  ما فيه من اجلبال و االهنار و االبنية و حنو ذلك امكنه االستدالل 

  فاما بدون ذلك فان اجلبال و االهنار ليست كلها على وجهة واحدة حىت حيكم عليها حبكم عام 
  ابنا يستدل باجلبال و االهنار الكبار و قال كثري من اصح

اما اجلبال فان هلا وجوها يعرفها سكاهنا و لذلك لكل شيء وجه يعرف باملشاهدة قالوا و وجوه اجلبال مجيعها إىل 
  جهة بيت اهللا سبحانه و تعاىل 

الغراضهم جتري من مهب  اما االهنار فقالوا اكثر االهنار الكبار اليت خلقها اهللا سبحانه و تعاىل مل حيتفرها الناس
  الريح الشمال إىل مهب الريح 

اجلنوب مثل الفرات و دجلة قالوا اال هنرين احدمها بالشام يسمى العاصي و االخر خبراسان يسمى جيحون يسمى 
كل واحد منهما املقلوب فاذا كانت هذه االهنار جتري من مينة املصلي إىل يسرته و قرب كتفه االمين من املاء و 



ا اليسرى منه إذا كان املاء امامه و ان كان املاء خلفه فبالعكس فقد استقبل جهة الكعبة و النهران املقلوبات بعده
جيعلهما بالعكس جاريني من ميسرته إىل ميمنته و هذا و اهللا اعلم يف قبلة اهل العراق و خراسان و من قارهبم من 

ىل الشمال و هنر االردن بالشام جيري إىل ناحية اجلنوب و اهل الشام و حنوهم و اال فنيل مصر جيري من اجلنوب إ
  هي ناحية القبلة 

  مسألة و ان اختلف جمتهدان مل يتبع احدمها صاحبه و تبع االعمى و العامي اوثقهما يف نفسه 
   و مجلة ذلك ان اجملتهد يف القبلة هو العامل بدالئلها القادر على االستدالل هبا سواء كان فقيها أو مل يكن

فاما االعمى أو البصري الذي ال يعلم ادلتها أو يعلمها امسا و وصفا و ال يعلمها عينا فليس مبجتهد سواء كان فقيها 
أو مل يكن ألن اجملتهد يف كل فن هو القادر على االستدالل على مطالبه بسهولة فاما اجملتهد ففرضه العمل مبا اداه 

سواء كان أعلم منه أو مل يكن وسواء اجتهد أو مل جيتهد إذا كان الوقت اجتهاده اليه سواء خالفه غريه أو وافقه و
  متسعا لالجتهاد كما قلنا يف املفيت و القاضي و كما يف االجتهاد يف امور الدنيا و غريها 

قال اصحابنا و ان امكنه ان يتعلم دالئل القبلة و يستدل هبا قبل ان يضيق الوقت لزمه ذلك النه قادر على التوجه 
باالجتهاد فلم جيز له التقليد كالعامل باالدلة و ذلك ألن مؤنة تعلم ادلة القبلة يسرية ال تشغل االنسان عن مصاحله 

فاشبه تعلم الفاحتة و صفة الوضوء و غريها من فرائض الصالة خبالف تعلم ادلة اإلحكام الشرعية و طريق االجتهاد 
  مصاحلهم اليت ال بد منها هلم منها  فيها فان تكليف العامة ذلك يشغلهم عن كثري من

  فان ضاق الوقت عن تعلم االدلة و االستدالل هبا فهو مبنزلة العاجز عن 

تعلم االدلة يقلد غريه فان تعذر عليه االجتهاد مع قدرته عليه لكونه حمبوسا يف ظلمة صار فرضه التقليد مبنزلة املقلد 
ه من اصحابنا و ذكروا ان امحد اوما اليه و من اصحابنا من الذي ال حيسن االستدالل هكذا ذكر القاضي و غري

  قال هذا مبنزلة املقلد الذي ال جيد من يقلده يصلي على حسب حاله 
و الصواب ان هذا االطالق جيب ان حيمل على ما إذا مل جيد من يقلده و اال فال فرق بني احملبوس يف ظلمة و بني 

  األعمى 
ع علمه باالدلة فخاف ان اشتغل به ان يفوته الوقت فانه يصلي بالتقليد عند مجاهري و ان ضاق الوقت عن اجلتهاد م

  اصحابنا 
و منهم من قال يصلي على حسب حاله و هو كالذي قبله و قال أبو حممد املقدسي صاحب الكتاب رمحه اهللا بل 

ط و النه جمتهد ال جيوز له جيتهد ألن االجتهاد يف حقه شرط صحة الصالة فلم يسقط خبروج الوقت كسائر الشرائ
  التقليد مع سعة الوقت فال جيوز له مع ضيقه كاجملتهد يف االحكام الشرعية مفتيا و قاضيا 

و االول هو الصواب ألن الصالة يف الوقت بالتقليد خري من الصالة بعد خروج الوقت باالجتهاد كمن يقدر على 
  ت و ألن الصالة يف الوقت احلاضر فرض فلم جيز تعلم االدلة لكن خياف ان اشتغل بتعلمها فوات الوق

تفويتها لالشتغال باسباب الشرائط كمن يعلم أنه يقدر على املاء أو على الثوب بعد الوقت و ألن االجتهاد ليس 
هو الشرط و إمنا هو الطريق إىل معرفة الشرط فلم جيز تفويت الصالة بسببه كطلب املاء و ألن التقليد طريق 

دل على االجتهاد فوجب العمل به عند خشية الفوات كالتيمم عند املاء و ال نسلم ان االجتهاد هو صحيح و هو ي
الشرط كما تقدم مث ينتقض مبن يعلم أنه جيد املاء بعد الوقت او تتبني له القبلة او جيد السترة أو يقدر على إزالة 



عليه ان يصلي يف احلال اىل غري القبلة و ان كان النجاسة بعد الوقت و النه لو ادركته الصالة حال املسايفة وجب 
  بقتاله جمتهدا يف االمن الذي يقدر به على استقبال القبلة 

فان قيل اما ان كان زمن االجتهاد يطول فما ذكرمتوه ظاهر أنه قد تقدم ان الشروط كلها مىت كان االشتغال 
ة الجلها و اما ان كان زمن االجتهاد قريبا مثل بتحصيلها من أول الوقت تفوت معه الصالة مل جيز تفويت الصال

رجل استيقظ قبيل طلوع الشمس فقد قلتم يف مثل هذا أنه يشتغل باسباب التوضىء و اللبس و ان فات الوقت 
  ألن ذلك وقته 

قلنا اخلالف يف هذه الصورة اقرب و الفرق بني القبلة و غريها ان امرها خفيف يسقط يف حال اخلوف و يف صالة 
تطوع يف السفر من غري اعادة باالمجاع و يسقط باجلهل كاهل قباء و من حترى فاخطا و ألن املقلد عامل بطريق و ال

ان كان اضعف الطريقني و هللا املشرق و املغرب فاينما تولوا فثم وجه اهللا و اما املفيت و احلاكم فليس لالجتهاد به 
  وقت 

و املفيت و مىت تبني له أنه خالف النص نقض حكمه و فتياه وال جيوز له حمدود يف الشرع و مل يتعني على هذا احلاكم 
العمل خبالف النص يف وقت من االوقات و استقبال الكعبة يسقط باجلهل و العجز من غري اعادة و يف القبلة إذا 

حيكم بشيء و  استوت عنده اجلهات صلى إىل أي جهة شاء و العامل إذا استوت عنده االقوال مل جيز له ان يفيت أو
ذلك ألن العامل قد اخذ عليه ان ال يقول اال بعلم و التقليد له طريق إىل العلم الذي امر به فيسكت كما لو مل يكن 

  جمتهدا و الصالة ال بد له من فعلها اما باجتهاد أو تقليد 
ضي يف املوضعني و العامي و يف احلقيقة ال فرق بني املوضعني ألن الوقت إذا ضاق عن االجتهاد صار اجملتهد كالقا

  يصلي بالتقليد يف املوضعني و حيرم عليه ان يفيت أو يقضي بالتقليد 
  فصل 

و ان استوت اجلهات كلها يف نظر اجملتهد لتعارض االدلة يف نظره أو لعدمها بان تكون السماء مطبقة بالغيوم و ال 
  سا يف ظلمه و حنوه دليل له يستدل به فهذا ايضا كالعاجز عن االستدالل لكونه حمبو

  قال بعض اصحابنا يصلي على حسب حاله إىل أي جهة شاء 
و على ما ذكره سائر اصحابنا فانه يقلد غريه ان وجد من يقلده ألن استواء اجلهات يف نظره تلحقه بالعامي فيقلد 

  كما يقلد العامي 

نوعا من رؤية العالمات أو لضيق الوقت فاما إذا تعذر التحري على اجملتهد الستواء اجلهات يف نظره أو لكونه مم
على املشهور أو ضاق الوقت عن التعلم على من ميكنه التعلم و تعذر عليهم التقليد ايضا كاجلاهل بدالئل القبلة إذا 
تعذر عليه التقليد و كاالعمى إذا تعذر عليه التقليد و مجاع ذلك ان تستوي اجلهات عند املكلف فال يترجح بعضها 

باجتهاد و ال تقليد فهذا يصلي على حسب حاله إىل أي جهة شاء و يسقط عنه فرض استقبال جهة على بعض 
  معينة هذا هو املذهب 

  و على الوجه الذي ذكره أبو بكر الدينوري عليه ان يصلي اربع صلوات إىل اربع جهات 
صلوات و ظاهر كالم  و على املذهب هل يستحب ان يصلي اربع صلوات قال ابن عقيل االحوط ان يصلي اربع

  امحد و اكثر اصحابنا ان هذا ال يستحب بل يعيد قال أبو بكر فيه قوالن يعين روايتني 
  احدمها ال يعيد النه مل يكلف غري هذا 



و الثاين يعيد النه دخل يف الصالة بغري دليل و لذلك خرجها القاضي على الروايتني فيمن عدم املاء و التراب و قال 
  خطا اعاد و ان اصاب فعلى وجهني ابن حامد ان ا

فان قلنا يعيد مطلقا فالنه ترك املفروض عليه يف االستقبال بعذر نادر غري متصل فاشبه احلائض إذا تركت الصوم و 
  من عدم املاء و التراب النه و ان اصاب فذاك على وجه البحث و االتفاق و ذلك ال يكفي 

استقبال القبلة وقد حصل وامنا يعيد إذا قدر على التحري وصلى بغري وان قلنا يعيد ان اخطا فقط فالن املقصود 
  حتر وان اصاب النه ترك املفروض عليه وهذا فعل ما امر به 

وان قلنا ال يعيد مطلقا وهو الصحيح وهو الذي يدل عليه كالم امحد واستدالله قال يف رواية حممد يف الرجل يصلي 
  ثم وجه اهللا وهو الذي تقتضيه اصوله خصوصا يف مسائل القبلة لغري القبلة ال يعيد فاينما تولوا ف

والقوالن االخران بعيدان على املذهب فان القبلة إذا مل ميكن العلم هبا صارت مجيع اجلهات له قبلة كما نص عليه 
فاينما تولوا  امحد وهلذا مل خيتلف قوله أنه ال اعادة على املخطىء وذلك ألن اهللا سبحانه قال وهللا املشرق واملغرب

فثم وجه اهللا وقد تقدم اهنا نزلت يف اجلاهل بالقبلة والعاجز عنها وكذلك احلديث املذكور ظاهره ان القوم ال 
يترجح عندهم جهة القبلة فصلى كل رجل على حسب حاله ومجيع االدلة املذكورة يف مسالة من اجتهد فاخطا يعم 

  قلد لكونه غري قادر عليها كسقوط هذا املوضع ألن سقوط االصابة عن اجملتهد وامل

االجتهاد و التقليد عن العاجز عنهما وألن القبلة شرط من الشروط فسقط باجلهل به على وجه يعذر به كسائر 
الشروط و التعليل بالندرة ضعيف كما تقدم و بتقدير صحته فالقبلة اخف من غريها كما تقدم و سر املسألة ان 

فثم وجه اهللا و قبلته لكنه سبحانه عني اشرف اجلهات عند العلم و القدرة فاذا تعذر املصلي إىل أي اجلهات توجه 
  ذلك استوت اجلهات كلها و اهللا سبحانه اعلم هذا فيمن كان بدار االسالم 

فاما من كان بدار احلرب و ال طريق له اال إىل العلم بالقبلة فقال أبو بكر ال اعادة عليه هنا قوال واحدا خبالف من 
و يف دار االسالم ألن العذر يكثر و يطول يف اسارى املسلمني احملبوسني يف مطامري الكفار و قصة النجاشي تؤيد ه

  هذا 

  فصل

فان ترك االجتهاد مع قدرته عليه أو التقليد مع قدرته عليه أو صلى إىل غري اجلهة اليت امر من قلده هبا فانه يعيد 
ألنه فعل ما مل يؤمر به فلم تنفعه االصابة اتفاقا كمن افىت بغري علم أو بكل حال اصاب أو اخطا يف ظاهر املذهب 

قضى للناس على جهل أو قال يف القران برايه أو شهد مبا ال يعلم فان هؤالء ال ينفعهم االصابة يف نفس االمر الهنم 
  مل يعلموا اهنم مصيبون و عكس هؤالء من اجتهد فاخطا يف قضاه أو فتياه أو حلف على 

ء يظنه كما حلف عليه أو اجتهد أو قلد يف القبلة فأخطا فان اخلطأ عن هؤالء حمطوط الهنم فعلوا ما يقدرون شي
  عليه 
  فصل 

واما االعمى و اجلاهل بادلة القبلة الذي ال ميكنه التعلم أو الذي يضيق وقته عن التعلم فانه إذا اختلف عليه 
القبلة وورعا يف حتريها و ذلك واجب عند اكثر اصحابنا فان قلد جمتهدان فانه يتبع اوثقهما عنده علما بدالئل 



  املفضول مل تصح صالته 
وقال بعض اصحابنا جيوز خترجيا على ان للعامي ان يقلد من شاء من املفتني فان فيه روايتني اشهرمها جوازه النه 

ما إذا استويا قلد من شاء منهما و اخذ بدليل جيوز العمل به منفردا فكذلك إذا كان معه غريه كما لو استويا فاهن
  حكى احللواين يف هذه املسالة روايتني ايضا و قدم رواية التخيري كالروايتني يف االستفتاء 

و االول اقيس النه إمنا جاز له ان يقلده حال النفراد لعدم املعارض كما يعمل يف خرب الواحد و القياس و العموم 
  عرفة اجملتهد تزول إذا خالفه من هو اعلم منه و ألن امر مع عدم املعارض فان غلبة الظن مب

القبلة مبين على العمل باالقوى فلم جيز العمل باالضعف كما لو تعارضت االدلة عند اجملتهد فانه جيب عليه العمل 
انه جيب باقواها و كما لو اخرب احملبوس و االعمى رجالن كل مهما يزعم أنه خيربه عن علم جبهة القبلة و اختلفا ف

عليه أن يعمل باصدقهما و اوثقهما و ألنه عمل باملرجوح فيما مل ينب على التوسعة و الرخصة فلم جيز كالعمل 
  بالداللة الضعيفة 

و اما تقليد املفتني فان ابن عقيل و غريه سووا بينهما يف وجوب تقليد اوثقهما يف نفسه و هو احدى الروايتني طردا 
 جهة واحدة و على املكلف ان يطلبه باقوى االدلة يف نفسه و اقوال املفتني للعامي كاالدلة للقياس قالوا ألن احلق يف

اخلاصة للمجتهد و له نوع اجتهاد فيمن يقلده فكما وجب على اجملتهد رايه يف ادلة االحكام ان يتبع اقوى 
 و اكثر اصحابنا جوزوا له تقليد من الداللتني كذلك جيب على اجملتهد رايه يف اقوال املفتني ان يتبع اوثق القائلني

  شاء و هو اشهر الروايتني إذا مل يكن من أحد اجلانبني نص و حنوه 
مث ان طائفة من اصحابنا منهم ابن عقيل و أبو بكر الدينوري ذكروا رواية عن امحد ان كل جمتهد مصيب بناء على 

الف قوله و صنف رجل كتابا مساه كتاب االختالف اذنه لبعض من استفتاه ان يقلد غريه من املفتني إذا افتاه خب
فقال مسه كتاب السعة و ال تسمه كتاب االختالف و قال ال ينبغي للفقيه ان حيمل الناس على مذهبه قال و لو كان 

  يعتقد اهنم على خطا ملا دل عليهم و امر باالستفتاء هلم و بىن الدينوري على 

يب ملا عند اهللا و ان استقبل غري جهة الكعبة و على هذا فيظهر ختيري العامي هذا ان املصلي إىل القبلة باجتهاده مص
يف تقليد من شاء يف القبلة و ايضا فال فرق بل يقال التخيري يف القبلة اوىل من التخيري بني اعيان املفتني ألن من 

ىت يتبني له احلق و استوت عنده اجلهات صلى إىل حيث شاء و من تكافات عنده الدالالت امسك عن الفتيا ح
ذلك ألن هللا املشرق و املغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا و ال جيوز ان يقال أي شيء قلتم فهو حكم اهللا و ألن 

التخيري بني اجلهات ال تناقض فيه بل هو كالتخيري بني انواع القراءات يف التشهد خبالف التخيري بني اعتقاد التحليل 
متناقض و املنصوص عنه يف غري موضع و هو مذهب معروف ان احلق عند اهللا واحد و و التحرمي و حنو ذلك فانه 

على املكلف ان يطلبه و املصيب له واحد و ليس هذا موضع استقصاء يف ذلك و ال ريب ان كون احلق عند اهللا 
م ان بعضهم مستقبل واحدا يف باب االحكام ابلغ يف باب االستقبال و حنوه ألن املختلفني يف القبلة و ان كان يعل

غري القبلة فجعل جهة غري القبلة قبلة امر معهود يف الشرع يف حال اخلوف و التطوع على الراحلة وهو يف هذه 
احلال مستقبل القبلة اليت شرعها اهللا له ظاهرا و باطنا فكذلك يف حال اجلهل هبا لالشتباه أي جهة والها فثم وجه 

م اهللا فانه ال جيوز ان يكون هو حكم اهللا ظاهرا و باطنا بالنسبة إىل أحد من اهللا خبالف حكم غري احلكم الذي حك
املكلفني كما هو مقرر يف موضعه و ان قلنا هو مصيب يف اجتهاده خمطىء حبكم اهللا أو قلنا هو خمطئ فيهما مجيعا 

  لكن الفرق بني التقليد يف القبلة و التقليد يف االحكام ان تقليد االوثق فيه 



ليس فيه عسر و ال حرج اذ اجلهات بالنسبة إىل املصلي سواء فيبقى تقليد املرجوح ال وجه له خبالف  القبلة
االحكام فان الزام العامة بقول واحد بعينه يف مجيع االحكام فيه عسر و حرج عظيم منفي بقوله تعاىل ما جعل 

المة و ما زال املسلمون يف كل عصر و عليكم يف الدين من حرج و قد جعل اختالف العلماء رمحة و توسعة على ا
مصر يقلدون من العلماء من علم عندهم بالعلم و قد كان الصحابة يعلمون فضل بعضهم على بعض يف بعض 

انواع العلم مث مل يقصروا العامة على استفتاء ذلك االفضل يف ذلك النوع و ايضا فانه جيب الرجوع إىل قول اوثق 
ومني فكذلك يف قول اوثق اجملتهدين يف القبلة الهنا امكور جزئية و ال يشق تعيني االقوى الطبيبني و القائفني و املق

منها خبالف االحكام الشرعية فاهنا كثرية و متسعة و لرمبا كان املفضول يف كثري من املسائل اوثق من الفاضل 
  ختالف املطلوبات فيها و املسألة حمتملة 
  فها فاما إذا كانت هناك عدة جمتهدين و مل يدر ايتفقون ام خيتلفون هذا إذا اختلف جمتهدان و علم اختال

مثل ان يكون يف جيش عظيم أو ركب عظيم فهل له ان يقلد من تيسر عليه منهم أم جيب عليه ان يسال اوثقهم 
وا الصحابنا يف االستفتاء وجهان فكذلك خيرج هنا مثله لكن ظاهر كالمهم هنا ان ذلك ال جيب عليه الهنم قصر

اتباع االوثق على حال االختالف و النه لو كان قريبا منه امارة تدل على القبلة جاز له اتباعها و مل جيب عليه ان 
  يقطع مسافة إىل 

  امارة اخرى جلواز ان ختالفها و ألن االصل عدم االختالف 

  فصل

و مىت ائتم احدمها باالخر فصالة  و إذا اختلف اجتهاد رجلني مل جيز ان يأمت احدمها بصاحبه يف املنصوص املشهور
  املاموم باطلة و يف صالة االمام وجهان 

و قال بعض اصحابنا قياس املذهب جوازه كما لو ائتم مبن خيالف اجتهاده يف بعض شروط الصالة كمن يصلي 
صالة خلف من يصلي يف جلود السباع فانه تصح صالته يف املنصوص عنه و ألن خطا االمام هنا ال مينع صحة ال

  ظاهرا و ال باطنا ألن االمام ال يعيد إذا تبني له اخلطا خبالف ما لو اعتقد املاموم ان االمام حمدث 
و وجه االول ما تقدم من احلديث املذكور فان الصحابة ضوان اهللا عليهم حينئذ صلى كل واحد منهم على حدته و 

اعة واجبة أو سنة مؤكدة و ألن املاموم يعتقد ان االمام مل يصلوا مجاعة واحدة و لو كان ذلك جائزا لفعلوا ألن اجلم
يترك شرطا من شرائط الصالة للعجز عنه فاشبه ما لو كان االمام عاريا أو حمدثا و عدم املاء و التراب أو مربوطا 

  إىل غري القبلة أو حامال لنجاسة ال يقدر على ازالتها أو اميا أو اقطع و ايضا فانه هنا يتيقن ان 

اشتملت على ترك استقبال القبلة و كل صالة تيقن أنه ترك فيها استقبال القبلة فهي باطلة النه ان كان هو  صالته
املصيب فصالته مبنية على صالة امامه و صالة امامه على هذا التقدير اىل غري القبلة فتكون صالته إىل غري القبلة 

  مع القدرة على ترك ذلك 
ته هو إىل غري القبلة و هبذا يظهر فقه املسألة فان العفو عما جيوز ان يكون صوابا و ان كان امامه هو املصيب فصال

أو خطا إذا ضم اليه ما يتيقن باجتماعهما حصول اخلطا مل حيصل العفو عنهما مجيعا كما لو احدث أحد رجلني و مل 
ل رجل ان كان هذا الطائر غرابا يعلم عينه و قلنا لكل منهما ان يصلي فليس الحدمها ان يأمت باالخر و كما لو قا

فعبدي حر و قال اخر ان مل يكن غرابا فعبدي حر فاذا اجتمع العبدان يف ملك واحد حكمنا بعتق احدمها و هبذا 



يظهر الفرق بينه و بينما إذا ترك االمام ما يعتقده املاموم ركنا أو شرطا النه ال يتيقن اشتمال الصالتني على مبطل 
قاد امامه صوابا و حينئذ فتكون صالة االمام صحيحة يف الباطن و كذلك صالته النه مل يترك جلواز ان يكون اعت

شيئا و جمرد اعتقاد اميانه ال يؤثر يف صالته نعم نظري مسألة القبلة ان يفعل احدمها شيئا و يتركه االخر و هو عند 
احدمها و ان كان مبطال فقد فعله احدمها  احدمها واجب فعله و عند االخر مبطل فانه هنا ان كان واجبا فقد تركه

فالصالة مشتملة على ترك واجب أو فعل حمرم بيقني على ان القياس على مسائل االجتهاد الفقهية قد فرق بينهما 
إذا سلم مبا تقدم يف اليت قبلها و ذلك ان مسائل االجتهاد إذا مل خيالف الرجل فيها كتابا و ال سنة و ال امجاعا فانه 

  قض حكمه و ال حكم خبطاه و ال حيكم ببطالن صالته و ال ينهى عن ال ين

استفتائه و ال ينهاه ان يعمل باجتهاده بل قد يؤمر باستفتائه اما ألن احلكم خيتلف باختالف االجتهادات كما يقوله 
كما يقول  من يعتقد كل جمتهد مصييب و ألن الناس مل يكلفوا اال ما يقتضيه رأيهم و ان كان يف الباطن اشبه

  اصحاب الشبه أو مل يكلفوا اال طلب ما هو احلق يف الباطن سواء اصابوه أو اخطاوه و قد عفي عنهم إذا اخطاوه 
أو النه و ان كان خمطئا يف اجتهاده و حكمه فان اهللا تعاىل رفع احلرج فيها عن املخطىء و جعل له اجرا على 

ق عند اهللا واحد خبفاء مدركها و خفة امرها و مشقة اصابة احلق اجتهاده اقرارا لكل ذي راي على رأيه مع ان احل
فيها و عموم الرمحة و املصلحة يف تيسري ذلك و تفاقم الفساد من هدم بعض االجتهادات ببعض و هذان القوالن 

لزم مثله مها اللذان يقوهلما اصحابنا و ان كان االول قد حكي يف املذهب ايضا و هذا الواقع يف احكام الشريعة ال ي
  يف قبله يقع يف الدهور مرة و ال يلزم العفو فيما تعم به البلوى العفو عما ال تعم به البلوى 

فان اتفقا على اجلهة و اختلفا يف العني فقال احدمها تنحرف ميينا و قال اآلخر تنحرف مشاال فقال القاضي يف اجلامع 
املطلوب اجلهة و هو الصحيح من قوله جاز له ان يتبعه و قال يف  ان قلنا املطلوب العني مل جيز له ان يتبعه و ان قلنا

اجملرد و غريه من اصحابنا من جيوز االئتمام هنا مطلقا و هذا اصح النا ان قلنا املطلوب العني فان االحنراف اليسري 
  مع اخلطا معفو عنه بكل حال باالمجاع و الصالة إىل قبلة واحدة يف مثل هذه احلال 

  فصل 
لى باالجتهاد مث تبني له يف اثناء الصالة ان جهة القبلة خالف ذلك عن يقني استقبل القبلة ويبين على صالته إذا ص

  كاهل قباء ألن اوىل صالته كانت صحيحه ظاهرا و باطنا فهو كالعاري إذا وجد السترة يف اثناء صالته 
بلة نص عليه و هو قول اكثر االصحاب و قال ابن و ان تبني له ذلك باجتهاد احنرف إىل اجلهة اليت تبني له اهنا الق

  أيب موسى و االمدي و غريمها يبىن على صالته ألن االجتهاد ال ينقض باالجتهاد 
و االول اصح الننا ال ننقض االجتهاد االول و إمنا نامر ان يتم الصالة إىل اجلهة االخرى كما لو علم القبلة يقينا و 

لفتاوى فان ذلك ال ميكن فيها اال يف حادثتني مث ان كان امام فارقه املامومون إذا مل هذا ممكن هنا دون القضايا و ا
  يتغري اجتهادهم و امتوا مجاعة و فرادى 

و ان كان ماموما فارق امامه و بىن و مل يبق اجتهاده إىل تلك اجلهة و مل يؤده اجتهاده إىل جهة اخرى و بىن على 
  دخل دخوال صحيحا جهته النه مل يتبني له خطاه و قد 

و ان صلى بتقليد مث اخربه يف اثناء صالته خمرب ان القبلة يف جهة اخرى فان كان الثاين ممن ال يقبل خربه و ال 
اجتهاده أو اخربه باجتهاده و هو عنده مثل االول مل ينصرف عن قبلته و ان كان االول اخربه باجتهاده و الثاين عن 

  ه هبا و ان كان الثاين اخربه علم احنرف إىل اجلهة اليت اخرب



  باجتهاد و هو اوثق من االول فهو كما لو تغري اجتهاده و هو من اهل االجتهاد فهل ينحرف على وجهني 

  فصل

و إذا صلى باالجتهاد مث حضر صالة اخرى جدد االجتهاد فان تغري اجتهاده صلى بالثاين و مل يعد ما صلى باالول 
ه يف قضاياه و فتاويه و االجتهاد ال ينقض باالجتهاد النه مل يتيقن اخلطا فيما فعله اوال كاملفيت و احلاكم جيدد اجتهاد

  مع أنه لو يتيقن ذلك يف القبلة مل يعد فاوىل ان ال يعيد مع استمرار الشك يف اجلملة 
  فصل 

أو خيربه الكفار اهنا  و ال يتبع داللة مشرك حبال مثل ان يدخل بلدا فيه حماريب هل هي بناء املسلمني أو املشركني
  مبنية إىل القبلة و حنو ذلك 

و لو راى على احملراب اثار املسلمني و هو يف بلد كفار أو يف بلد خراب ال يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر مل يصل 
  اليه إلحتمال ان يكون الباين له كافرا مستهزئا غارا للمسلمني اال ان يكون مما يعلم أنه من 

  ني حماريب املسلم
قال بعض اصحابنا لو علم قبلة الكفار فله ان يستدل هبا على قبلة املسلمني مثل ان يرى قبلة النصارى يف كنائسهم 
و قد علم اهنم يصلون إىل الشرق فانه يستدل هبا على القبلة فيجعله عن يساره و ان كانت هذه قبلته ألن خربهم 

  عن قبلتهم مبنزلة التواتر و هم ال يتهمون فيه 

  مسألة الشرط السادس النية للصالة بعينها 
  النية هلا ركنان 

  احدمها ان ينوي العبادة و العمل 
و الثاين ان ينوي املعبود املعمول له فهو املقصود بذلك العمل و املراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النيب 

امرء ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا و رسوله صلى اهللا عليه و سلم بقوله إمنا االعمال بالنيات و إمنا لكل 
فهجرته إىل اهللا و رسوله و من كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر اليه فميز صلى 

اهللا عليه و سلم بني من كان عمله هللا و من كان عمله ملال أو نكاح و الذي جيب ان يكون العمل له هو اهللا سبحانه 
وحده ال شريك له فان هذه النية فرض يف مجيع العبادات بل هذه النية اصل مجيع االعمال و منزلتها منها منزلة 

القلب من البدن و ال بد يف مجيع العبادات ان تكون خالصة هللا سبحانه كما قال تعاىل انا انزلنا اليك الكتاب باحلق 
   فاعبد اهللا خملصا له الدين اال هللا الدين اخلالص

  و قال تعاىل قل اين امرت ان اعبد اهللا خملصا له الدين و قال 

تعاىل قل اهللا اعبد خملصا له ديين و قال تعاىل اال الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا باهللا و اخلصوا دينهم هللا و قال 
و ما امروا اال ليعبدوا اهللا سبحانه فادعوه خملصني له الدين و قال اال عباد اهللا املخلصني يف عدة مواضع و قال تعاىل 

خملصني له الدين حنفاء و يقيموا الصالة و يؤتوا الزكاة و ذلك دين القيمة و هذه اآليات كما دلت على فرض 
العبادة ففرضت العبادة و ان تكون هللا خالصة و هذه حقيقة االسالم و ما يف القران من قوله اعبدوا اهللا و ال 

خلقت اجلن واإلنس اال ليعبدون و قوله تعاىل اياك نعبد و اياك نستعني إىل غري ذلك تشركوا به شيئا و قوله و ما 



من اآليات كلها تدل على هذا االصل بل مجاع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا و هو معىن قول ال اله اال اهللا و 
  هو دين اهللا الذي بعث به مجيع املرسلني 
ارادة ان يرى الناس عمله و ان يسمعوا ذكره و هؤالء الذين ذمهم اهللا و ضد هذه النية الرياء و السمعة و هو 

  تعاىل يف قوله فويل للمصلني 

الذين هم عن صالهتم ساهون الذين هم يراؤون و قال و إذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراؤون الناس و من 
  شيئا من الفرائض صلى هبذه النية فعمله باطل جيعله اهللا هباء منثورا و كذلك من ادى 

  و الكالم يف هذه النية و تفاصيلها ال خيتص بعبادة دون عبادة اذ الفعل بدون هذه النية ليس عبادة اصال 
الركن الثاين ان ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصالة لتتميز عن سائر اجناس العبادات وينوي صالة 

و هكذا يف كل ما مييز تلك العبادة من غريها سواء كانت مفروضة ام  الظهر مثال لتتميز عن صلوات سائر االوقات
مستحبة و هذه النية هي اليت يتكلم عليها يف هذه املواضع اذ الكالم هنا يف فروع الدين و شرائعه و تلك النية 

كمال االصول و  متعلقة باصل الدين و مجاعه و الفقه يف شرائع الدين و فروعه إمنا هو بعد حتقيق اصوله اذ الفروع
  امتامها 

  إذا تبني هذا فيجب على املصلي ان ينوي الفعل وهو الصالة ليتميز قيامه عن قام العادة و كذلك سائر افعاله 
  و جيب ان يعني الصالة مثل ان ينوي صالة الظهر أو العصر ان كانت ظهرا أو عصرا و حنو ذلك هذا ظاهر املذهب 

مطلقة إذا تعذر تعيني الصالة و امكن االكتفاء بنية مطلقة بان ينوي فرض الوقت  و عنه ما يدل على أنه يكفيه نية
  أو تكون عليه فائتة رباعية اما الظهر و اما العصر ينوي الواجب عليه كما قلنا يف الزكاة 

  و االول املذهب ألن مقصود كل صالة و امسها و وقتها خيالف االخرى فال بد من متييزها بالنية 
و كانت عليه فوائت فصلى رباعية ينويها عما عليه مل جيزه امجاعا و لو كانت عليه شياه عن ذود و غنم أو و هلذا ل

صيعان من طعام من صدقة فطر و عشر فاخرج شاة أو صاعا مما عليه اجزاه ألن الواجب مث مل خيتلف امسه و ال 
صارت صفات هلا فالعبادة املفعولة على مقصوده و إمنا اختلف سبب وجوبه فان مواقيت الصالة حدود للصلوات 

غري ذلك احلد و الصفة ال تسد مسدها معها كالبعري بالنسبة إىل البقرة و هلذا كانت الصلوات اخلمس ال بد ان 
  ختالف كل صالة االخرى يف بعض واجباهتا أو يف بعض مستحباهتا كما خالفتها يف الوقت 

  فصل

  لى وجهني و هل جيب عليه يف املكتوبة اهنا فرض ع
احدمها جيب عليه قاله ابن حامد ألن الظهر قد تكون نفال كظهر الصيب و الظهر املعادة و كما لو صلى الظهر اوال 

  تطوعا قبل ان يصلي 

  املكتوبة 
و الثاين ال جيب و هو قول االكثرين ألن الظهر املطلق ممن يف ذمته ظهر ال يقع اال فرضا فاذا نوى الظهر و اطلق مل 

ال فرضا كما ان الزكاة املطلقة ملا مل تقع اال فرضا مل جيب ان ينوي الفرض و كذلك الوضوء من احلدث و تكن ا
غسل امليت و غسل اجلنابة و ان كان مع التقييد قد تكون الزكاة نافلة كما يقال زكاة احللي عاريته و كما قال 



ء رهبا و كما قد يستحب له إخراج الزكاة يف صلى اهللا عليه و سلم ليس فيما دون مخسة اوسق صدقة اال ان يشا
  مواضع تذكر ان شاء اهللا تعاىل يف مواضعها 

و سبب ذلك ان نية صفات العبادة تندرج يف نية العبادة فاذا نوى الظهر اندرج يف ذلك اربع ركعات و اهنا واجبة 
طالق إىل تلك الصفة و علل و حنو ذلك إذا كانت تلك العبادة ال تقع اال على تلك الصفة أو تنصرف عند اال

القاضي و غريه من اصحابنا ذلك بان الظهر االوىل من املكلف ال تقع اال فرضا فلم حيتمل الفعل وجهني لتميز النية 
بينهما اال ان هذا يشكل مبن نوى ظهرا تطوعا قبل املكتوبة كما محلوا عليه حديث معاذ بن جبل فاهنم قالوا كان 

 عليه و سلم تطوعا مث يصلي بقومه املكتوبة و هذا جائز بل مستحب إذا كان لغرض يصلي خلف النيب صلى اهللا
  صحيح مثل ان 

  يكون امام مسجد راتب فتقام الصالة اوال يف غري مسجده فيصلي الظهر معهم و التعليل باالطالق اجود 
وع و السجود و حنو ذلك فاما نية الوجوب يف ابعاض الصالة مثل ان ينوي وجوب قراءة الفاحتة و وجوب الرك

فال جيب بل يكفي ان يايت بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصالة يف اجلملة هكذا ذكره اصحابنا ألن متييز الواجبات 
من غريها إمنا يدرك بالظن يف كثري من املواضع و فيه من اخلالف و االشتباه ما ال خفاء به فلو كانت هذه النية 

متيقنة الصحة و ال صالة جممعا على صحتها و ألن ذلك لو كان واجبا لبينه النيب  واجبة لكان ال يصلي أحد صالة
صلى اهللا عليه و سلم بيانا قاطعا للعذر كما بني هلم وجوب الصلوات اخلمس دون غريها فلما مل يكن ذلك علم ان 

  هذا ليس واجبا 
  فصل 

ض الوقت و ينوي يف الفائتة اهنا الفائتة أو املقضية أو و هل حيتاج ان ينوي يف احلاضرة إهنا احلاضرة أو املؤداة أو فر
  فرض الوقت الفائت على ثالثة اوجه 

احدها جيب عليه ألن احكام الفائتة ختالف احكام احلاضرة فاهنا واجبة يف وقت حمدود يقتل بتركها و حيرم تأخريها 
  شرع للفائتة و بىن عن وقتها امجاعا و يشرع هلا من االذان و االجتماع و غري ذلك ما ال ي

القاضي هذا الوجه على قول من ال جييز ائتمام املؤدي بالقاضي فعلى هذا لو كان عليه ظهران فائتة و حاضرة 
فصلى ظهرا مطلقة مل جتزه عن واحدة منهما و ان مل يكن عليه اال ظهرا فائتة أو حاضرة و صلى ظهرا مل خيطر بقلبه 

  الوقت الفائتة مل جيزه هل هي صالة الوقت احلاضرة أو صالة 
و الثاين ال جيب ذلك بناء على اهنما صالتان من جنس واحد و هلذا جوز اقتداء املؤدي بالقاضي من مل جيوز اقتداء 

املفترض باملتنفل و ألن حاصل ذلك يرجع إىل تعيني الوقت و هو غري واجب النه لو كان عليه فائتة مل حيتج ان 
كان عليه فائتتان من جنس كفاه ان يصلي احدامها ينوي اهنا السابقة وان مل يعني  ينوي يومها اتفاقا و كذلك لو

يومها فعلى هذا جيزئه يف الصورة الثانية و جيزئه يف الصورة االوىل و يقع عن الفائتة إذا كان ذاكرا هلا ألن فعلها قبل 
  احلاضرة واجب اال ان يكون الوقت قد ضاق فيقع عن احلاضرة 

لث تعترب النية للفائتة دون احلاضرة ألن وقت احلاضرة يوجب انصراف النية اليها و ان جاز ان يفعل و الوجه الثا
  غريها خبالف الفائتة 

فاما ان نوى ظهر يومه معتقدا بقاء الوقت فتبني فواته أو معتقدا فواته فتبني بقاؤه أو غري معتقد شيئا ناويا ظهر يومه 



أو االداء اجزاه قوال واحدا و كذلك لو نوى الظهر اليت عليه قبل اليوم يف  من غري ان خيطر بقلبه وصف القضاء
  الفائتة وشبه ذلك النه قد عني الصالة اليت وجبت عليه يف وجه 

  ال تشتبه بغريها وذلك كاف فان نية القضاء واالداء تلزم ذلك وكل صفة الزمة ملا نواه ال جيب ان ينويها 
هنا اربع ركعات إذا كانت حاضرة وال ان ينوي وصف االداء إذا قصد فعلها يف وهلذا قلنا ال جيب ان ينوي كو

  وقتها وال أن ينوي وصف القضاء إذا قصد فعلها بعد خروج وقتها قوال واحدا ألن ذلك تابع الزم ملا نواه 
ته صالة واحدة ولو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة فصالمها مث ذكر أنه ترك شرطا من احدامها ال يعلم عينها اجزا

  ينوي هبا ما عليه على الوجه الثاين وعلى االول والثالث تلزمه صالتان 
  ولو كانتا فائتتني اجزاته صالة واحدة قوال واحدا 

وعلى االقوال الثالثة إذا نوى صالة بعينها اداء أو قضاء مل جتزه عن غريها مثل ان ينوي ظهرا حاضرا وتكون عليه 
الفائتة أو ينوي ظهر امس يعتقد اهنا عليه مث تبني اهنا ليست عليه فاهنا ال جتزئه ظهر اليوم  فائتة فانه ال جيزئه عن

  سواء كانت فائتة أو حاضرة 
ومن اصحابنا من خرج وجها باالجزاء الغاء لوصف التعيني كما الغينا وصف القضاء واالداء عند االشتباه الهنما 

ة مل تكن عليه فكيف جتزئه عما هو عليه خالف وصف القضاء من جنس واحد وهذا ضعيف ألن هذا نوى الصال
  واالداء فانه ال خيل بعني املكتوبة والنه مل يقصد 

امتثال االمر فيما حيكيه فيبقى يف عهدته و النه ال يلزم من انصراف النية اليه عند االطالق انصرافها اليه إذا نوى 
لغائب فبان تالفا مل جيزه عن احلاضر و لو كفر عن ميني عينه بنيته مث غريها كنية الفريضة و النه لو اخرج زكاة ماله ا

بان أنه مل حينث مل جيزه عن ميني اخرى إذا كان الواجب عليه كفارتني ففي الصالة اوىل و لو كان عليه فائدتان من 
ذا اختيار االمدي و جنس فنوى احدامها ال بعينها اجزاه يف أحد الوجهني الحتاد اجلنس كالزكوات و الكفارات و ه

  غريه 
  و يف االخر ال جتزئه حىت ينوي االوىل منهما ألن الترتيب شرط و هو قادر عليه 

  فصل

و ال يستحب ان يقصد يف نيته أو لفظه نية اليوم الذي يصلي فيه و ال استقبال القبلة ذكره االمدي و كذلك نية 
الة فلو شرع ذكره لشرع ذكر مجيع الشرائط و العدد ان كان مقيما أو مسافرا ألن هذا من شرط صحة الص

االركان و الن املصلي و ان كان ينقسم اىل مستقبل و غريه كاخلائف و حنوه و الصالة و ان كانت تنقسم إىل 
  رباعية كصالة املقيم و ثنائية كصالة املسافر فان 

  غريه احلالة اليت هو عليها متيز بني الواجب عليه و غريه و متيز بني الواقع و 
  فصل 

  و املنذورة كاملكتوبة يف افتقارها إىل التعيني و إىل نية القضاء و االداء ان كانت كذلك عند من يقول به 
فاما التطوع فان كان مقيدا لوقت أو سبب كالسنن الرواتب والضحى و صالة الكسوف و االستسقاء و التراويح 



ء عند من يقول به و كذلك تفتقر صالة العيد و اجلنازة إىل نية فانه يفتقر إىل التعيني و إىل نية القضاء أو االدا
  الفرض على الكفاية عند من يقول باشتراط نية الفرضية فيما ذكره بعد اصحابنا 

  مسألة و جيوز تقدميها على التكبري بالزمن اليسري إذا مل يفسخها 
يكفي استصحاب حكمها ألن التكبري جزء من ال نعلم خالفا يف املذهب أنه جيوز ان تتقدم النية على التكبري و 

اجزاء الصالة فجاز ان تكون النية مستصحبة فيه حكما و ان مل تكن مذكورة كسائر اجزاء الصالة وألن اجياب 
مقارنة النية للتكبري يعسر و يشق على كثري من الناس و يفتح باب الوسواس املخرج هلم عن الصالة إىل العبث و 

  اللغو من القول 
ألن املقصود بالنية متييز عمل عن عمل و هذا حيصل بالنية املقترنة و املتقدمة و ألن املعروف من صالة النيب صلى و 

اهللا عليه و سلم و اصحابه اهنم كانوا يكربون بيسر و سهولة من غري تعمق و تكلف و تعسري و تصعيب و لو 
ج ان ينوي الصالة و عينها و وقتها و كوهنا فرضا عند كانت املقرانة واجبة الحتاجوا إىل ذلك و ألن املصلي حيتا

من يقول بذلك و حضور هذه االرادات فيي قلبه ال يكون اال يف زمن فان اراد احضار هذه االرادات يف قلبه عند 
أول حرف من التكبري مل ميكن ذلك و ان بسط هذه االرادات على حروف التكبري خلى أول التكبري عن متام النية 

بة و مل يقارن اخره لبعض النية فعلم ان مقارنة النية املعتربة للتكبري أو لبعض اجزائه حمال و إمنا املمكن ايقاع الواج
التكبري عقب النية املعتربة فعلم ان املوجود حال التكبري حكم النية املعترب ذكرها و إذا كان حكمها كافيا فال فرق 

  الم له معىن فال بد ان يتدبره و يتصوره و يفهمه النه مل يتعبد بلفظ فيه بني التقدم و التأخر و ألن التكبري ك

ال يتدبر معناه بل اكثر املقصود فهمه و تصوره و ذلك إمنا يكون حال النطق باللسان فلو كلف ان حيضر بقلبه 
االقوال و ان النية ارادة تلك االمور حينئذ مل ميكن ذلك فعلم أنه حني التكلم إمنا يستحضر معىن التكبري و حنوه من 

  املعتربة لذلك القول ال بد ان تسبقه سواء كان بينهما فعل أو مل يكن 
إذا تبني ذلك فقال كثري من اصحابنا إمنا جيوز تقدميها بالزمن اليسري ألن ذلك هو الذي تدعو احلاجة اليه و ألن 

م من االستثناء و حنوه به فال بد ان يتقارب ما النية مرتبطة باملنوي ارتباط القبول باالجياب و ارتباط ما يوصل بالكال
  بينهما من الزمن ألن طول الفصل يقطع االرتباط 

و قال اخلرقي و ان تقدمت النية قبل التكبري و بعد دخول الوقت ما مل يفسخها اجزاه و هذا كالنص يف جواز 
  ليسري التقدمي بعد دخول الوقت و محل القاضي و غريه ذلك على التقدمي بالزمن ا

و الصواب اقراره على ظاهره و قد صرح أبو احلسن االمدي مبثل ذلك فقال جيوز تقدمي النية على الصالة بالزمن 
  الكثري كما جيوز بالزمن اليسري ما مل يفسخها النه إذا مل يفسخها ال يزال له فسخها فهو مستصحب حبكمها 

ن بيته يوم اجلمعة ينوي قال خروجه من بيته نية و قال و املنصوص عن امحد يشبه ذلك فانه سئل عن الذي خيرج م
  إذا خرج الرجل من بيته 

  فهو نيته افتراه كرب و هو ال ينوي الصالة 
و وجه ذلك اهنا عبادة مؤقتة فجاز تقدميها يف أول الوقت املضاف اليها كالصوم و اوىل ألن الصالة جتب باول 

لليلة املضافة إىل اليوم و النه إذا نوى من حني الوجوب فقد قصد وقتها و الصوم إذا غربت الشمس فامنا تدخل ا
امتثال االمر بعد توجهه اليه و مل يفسخ هذا القصد فكان قصدا صحيحا كاملقارن و ألن من اصلنا إن ما يتقدم 



عبادات العقود من الشروط والصفات فان العقد يقع على موجبه ما مل يفسخه املتعاقد ان فكذلك ما يتقدم عقود ال
و اوىل فانه إذا مل يكن فرق بني الشرط املقترن بالعقد و املتقدم عليه بزمن طويل أو قصري إذا مل يفسخ ذلك الشرط 

فكذلك ال فرق بني القصد املقترن بفعل العبادة و املتقدم عليها ألن بقاء القصد هنا ثابت بالريب و هناك بقاء 
ن ألن حكم االرادات املعتقدة ال يزول اال بفسخ تلك االعقادات بل احلكم املشروط قد يرجع عنه أحد املتعاقدي

يترتب عليها الثواب و العقاب يف كل وقت كما ان حكم املعلوم املعتقد كذلك و لذلك يوصف الرجل باالعتقاد 
 للعلم و االعتقاد للعمل حىت يقال هو حمب و مبغض و عامل و حنو ذلك مع غروب هذه االشياء عن قلبه إذا مل

  ينفسخ و اذا مل يزل حكمها فيجب اعتباره 

  فصل

  قال القاضي و غريه و يستحب ان تقارن النية التكبري ذكرا إىل اخر جزء 

منه بان ينوي قبل التكبري ما يريده من الصالة و يدمي استحضار ذلك يف قلبه إىل اخر التكبري ليخرج بذلك من 
ىل اخر الصالة فاصطحابه إىل اخر التكبري اوىل وليس هلذا اصل االختالف و النه يستحب له اصطحاب ذكر النية إ

يف كالم امحد و اكثر اصحابه و كالم بعضهم يدل على أنه إمنا يستحب له اصطحاب ذكر النية إىل حني التكبري و 
عن غريه هذا هو املقارنة املستحبة على هذا القول النه بعد ذلك ينبغي ان يشتغل بالتكبري و تدبره و يف ذلك شغل 

و كذلك اصطحاب ذكر النية املعتربة يف مجيع الصالة ال يؤمر به على هذا ألن الصالة فيها ذكر مشروع يف مجيعها 
من قراءة و تكبري و تسبيح و دعاء و غري ذلك ففي تدبره شغل عن تصور غريه و النا قد بينا ان استحضار النية 

  متعسر فيجب تقدمي استحضار معىن التكبري لثالثة اوجه  حني النطق بالتكبري بغريه من االذكار متعذر أو
  احدها أنه هو املقصود و إمنا النية وسيلة اليه 

الثاين ان استحضار معناه ال يتقدم النطق به و ال يتأخر عنه فان معىن اللفظ مقارن له خبالف النية فان تقدمها واجب 
  ألن ارادة القول و الفعل ال بد ان تسبق املراد 

الث ان الكالم إذا مل يتصور معناه و مل يتدبره كان لفظا بال معىن و ذلك تشبيه له باملهمل و إخراج له عن حقيقته الث
حىت يصري كجسد ال روح فيه و اما النية فان استحضارها عند ارادة التكبري كاف و هذا الكالم إمنا يرد إذا كانت 

ت فعال كالوضوء و الغسل فان استدامة ذكر النية يف أول جزء من العبادة قوال من االقوال كالتكبري فاما إذا كان
  الفعل سهل متيسر ألن استحضار النية ال يشغل عن الفعل و قد يقوى القلب عن استحضار النية 

  مع استحضار معىن القول يف حالة واحدة لكن هذا يكون يف قليل من الناس 
اهللا خملصني له الدين و هذا يقتضي وجود االخالص حني العبادة ألن فان قيل فقد قال تعاىل و ما امروا اال ليعبدوا 

  احلال يف االمر جيب ان تكون مقارنة للفعل العامل فيها 
قلنا اوال هذا يف نية االخالص ال يف نية العمل املييزة له عن غريه و مها نيتان كما تقدم ألن هذه حقيقة املقصود و 

  تلك تكملة له 
ملستصحبة حكما نية صحيحة و هبا يكون االنسان خملصا و ناويا بدليل االمجاع على جواز الذهول و ثانيا ان النية ا

  عن ذكر النية يف اثناء الصالة 
  فصل 



  و حمل النية القلب فلو تلفظ خبالف ما نواه فاالعتبار مبا نواه ال مبا لفظ به ألن الفظ النية ليس من الصالة 
و خالئق من اصحابنا هو اوكد و افضل ليجمع بني القلب و اللسان و قال ابن و ان لفظ مبا نواه فقال القاضي 

  عقيل ان كان ممن يعتريه الوسواس و ال حتصل له نية بقلبه اال ان يستنهضها بلسانه فعل ذلك 

إذا ألن عليه حتصيل العقد باي شيء حيصل له كما جيب عليه حتصيل املاء بالشراء و السعي اليه إذا بعد و استعاره 
كان يف قعر بئر و غري ذلك من التسبب إىل العبادات و قد قال امحد يف رواية أبو داود و سأله هو قبل التكبري تقول 
شيئا قال ال و محله بعض اصحابنا على أنه ليس قبل التكبري ذكر مشروع و كالم امحد عام يف الذكر و اللفظ بالنية 

ظهارها باللسان لقوله سبحانه قل اتعلمون اهللا بدينكم و اهللا يعلم ما و ذلك ألن النية حمض عمل القلب فلم يشرع ا
يف السماوات و ما يف االرض و اهللا بكل شيء عليم و فاعل ذلك يعلم اهللا بدينه الذي يف قلبه و هلذا قال العلماء يف 

  يستحبوا ان يتلفظ بنية االخالص  قوله إمنا نطعمكم لوجه اهللا مل يقولوه بالسنتهم و إمنا علمه اهللا من قلوهبم و هلذا مل
و ألن التلفظ بذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و ال عن اصحابه و ال عن أحد من التابعني هلم باحسان 

و معلوم ان ذلك لو كان مستحبا لفعلوه وعلموه و امروا به و لو كان ذلك لنقل كما نقل سائر االذكار و إذا مل 
  دثات االمور و ألن النية مشروعة يف مجيع الواجبات و املستحبات يكن كذلك كان من حم

بل يستحب ان تكون مجيع حركات العبد و سكناته بنية صاحلة فلو كان اللفظ هبا مستحبا الستحب ملن يشيع 
هي العليا  جنازة ان يقول اتبعها اميانا و احتسابا و ملن جاهد يف سبيل اهللا ان يقول نويت جبهادي ان تكون كلمة اهللا

و إذا انفق نفقة ان يقول ابتغي هبذه النفقة وجه اهللا إىل سائر االعمال و معلوم يقينا ان النيب صلى اهللا عليه و سلم و 
السابقني و التابعني مل يكونوا يتكلمون هبذه النيات مع وجودها يف قلوهبم و ألن حصول النية يف القلب امر 

  بال نية مل ميكن  ضروري للفعل حىت لو اراد ان يفعله
و إذا حضرت النية فلو عرب عنها مبا يدل على خالفها مل يؤثر ذلك الهنا مما يعرض للقلب مبنزلة الفرح و احلزن و 
احلب و البغض و الرضى و السخط و الشهوة و النفرة و معلوم ان قصد حتقيق هذه االشياء بالتعبري عنها قبيح و 

فتح لباب اللغو من القول فكان حسمه اوىل و القول يف الطهارة و الصيام مثل ألن ذلك تكثري لكالم ال اصل له و 
  هذا 

  فان قيل قد استحببتم ان يتكلم مبا ينوي يف احلج و قد نص امحد على ذلك و روي عن مجاعة من السلف 
  قلنا الفرق بينهما من ثالثة اوجه 

سلم و مأثور عن الصحابة و التابعني قبل التلبية و يف  احدمها ان التكلم يف احلج ماثور عن النيب صلى اهللا عليه و
  اثناء التلبية 

الثاين ان احلج ليس يف اوله ذكر واجب عند اصحابنا و ال له حد من االفعال الظاهرة يدخل به فيه فاستحب ان 
  يتكلم بالنية ليبني أول االحرام 

لموا به خبالف الصالة و الصوم فان املقصود معلوم الثالث ان اكثر الناس ال يعلمون ما يقصدون باالحرام حىت يتك
  هلم و النية تتبع العلم و بكل 

حال فال يستحب اجلهر بشيء من اللفظ بالنية بل يكره اجلهر به يف االمام و املأموم كدعاء االستفتاح و تسبيح 
  الركوع و السجود و اوىل 



  فصل

ن جزءا من الصالة خال عن النية فلم يصح بدون النية و إذا قطع النية يف الصالة بطلت لفوات اصطحاب النية أل
  مىت بطل بعضها بطل مجيعها و النه شرط من شرائط الصالة فوجب استدانته إىل اخر الصالة كاالستقبال و السترة 

  و ان عزم ان يقطعها فيما بعد أو تردد هل يقطعها ام ال ففيه ثالثة اوجه 
ه ألن الواجب عليه استدامة النية و مل يستدمها فاشبه ما لو احرم بالنية قبل احدها اهنا تبطل قاله القاضي و غري

االحرام مث تردد حني االحرام أو نوى حينئذ سيقطعها و ألن القياس كان يقتضي استدامة ذكر النية و إمنا سقط 
  ملشقته و ال مشقة يف االمساك عن التردد 

ابن مسعود قال صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة فأطال و الثاين ال تبطل قاله ابن حامد ألن يف حديث 
  حىت مهمت بأمر شر قيل له و ما 

  مهمت به قال مهمت ان اجلس و ادعه متفق عليه 
و عن انس ان ابا بكر كان يصلي هبم يف وجع النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي تويف فيه حىت إذا كان يوم االثنني و 

فكشف النيب صلى اهللا عليه و سلم ستر احلجرة لينظر الينا و هو قائم فكأن وجهه ورقة هم صفوف يف الصالة 
مصحف مث تبسم فضحك فههمنا ان نفتنت من الفرح برؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم فنكص أبو بكر على عقبيه 

لى اهللا عليه و سلم ان امتوا ليصل الصف و ظن ان النيب صلى اهللا عليه و سلم خارج إىل الصالة فاشار الينا النيب ص
صالتكم و ارخى الستر متفق عليه و ألن املبطل إمنا افسد النية و هذا مل يوجد و إمنا تردد يف فعله أو عزم عليه 

  فاشبه ما لو نوى ان يتكلم فانه لو نوى ان يفعل ما يبطل الصالة غري قاصد البطاهلا مل تبطل بال تردد 
  ها دون التردد يف قطعها ألن التردد ال يقطع نية جازمة خبالف العزم اجلازم والثالث يبطل بالعزم على قطع

  فصل 
و ان شك يف اثناء الصالة هل نوى ام ال أو شك هل كرب لالفتتاح ابتدا الصالة ألن االصل عدم ما شك فيه فان 

نه مل يوجد مبطل فان ذكر أنه كان نوى أو كرب قبل ان يقطعها بنيته أو ياخذ يف عمل منها بىن على ما مضى ال
  الشك وحده غري مبطل كما لو شك هل صلى ركعة مث ذكر أنه 

كان صالها و ان ذكر بعد ان فعل شيئا منها فقال ابن حامد يبين ايضا و هو الذي ذكره القاضي يف اجمللد و اجلامع 
اء الصالة جيب فيه الكبري ألن الشك ال يزيل حكم النية كما لو مل حيدث عمال و ذلك ألن كل جزء من اجز

اصطحاب النية و مع هذا فلو شك و بقي ساعة يفكر مث ذكر بىن على صالته و لو كان ذلك اجلزء يف حكم غري 
  املنوي مل تصح الصالة فكذلك العمل 

و حكي عن القاضي ان ذلك يبطل ألن هذا العمل من الصالة فاذا خال عن النية مل تصح و مىت بطلت بعضها بطل 
ن عليه ان يفعل شيئا من الصالة حال الشك فمىت خالف و فعل مل تصح صالته و ان كان مصيبا يف مجيعها و أل

  الباطن كما يف نظائره 
و قال جدي أبو الربكات ما فعل مع الشك كما فعل بغري نية فال يعتد به و يكون زيادة يف الصالة فاذا كان مما ال 

ان يبين على ما قبله و ان كان مما يبطل الصالة زيادته كالركوع و تبطل الصالة زيادته كالقراءة و التسبيح فله 
  السجود بطلت به 



و إذا شك هل احرم بنفل أو فرض امتها نفال إىل ان يذكر أنه نوى الفرض قبل ان حيدث عمال و ان ذكره بعد 
  عمل اخذ فيه فعلى الوجهني 

  ية أو يف نية الفرض على الوجهني و ان شك هل احرم بظهر أو عصر فهل هو كما لو شك يف اصل الن

  باب ادب املشي إىل الصالة 
  مسألة يستحب املشي إىل الصالة بسكينة و وقار و يقارب بني خطاه و ال يشبك اصابعه 

قال أبو عبد اهللا رمحه اهللا يف رواية مهىن و يستحب للرجل إذا اقبل إىل املسجد ان يقبل خبوف و وجل و خشوع و 
يه السكينة و الوقار ما ادرك صلى و ما فات قضى بذلك جاء االثر عن النيب صلى اهللا عليه خضوع و ان تكون عل

  و سلم يعين و جاء عنه أنه كان يأمر باثقال اخلطى يعين قرب اخلطى إىل املسجد 
 و ال بأس إذا طمع ان يدرك التكبرية االوىل ان يسرع شيئا ما مل يكن عجلة تقبح جاء احلديث عن اصحاب النيب

صلى اهللا عليه و سلم اهنم كانوا يعجلون شيئا إذا ختوفوا فوت التكبرية االوىل و طمعوا يف ادراكها و ذلك ملا روى 
أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا مسعتم االقامة فامشوا و عليكم السكينة و ال تسرعوا فما ادركتم 

ل بينما حنن نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذ مسع جلبة فصلوا و ما فاتكم فامتوا و عن أيب قتادة قا
رجال فلما صلى قال ما شانكم قالوا استعجلنا إىل الصالة قال فال تفعلوا إذا اتيتم الصالة فعليكم السكينة فما 

  ادركتم فصلوا و ما فاتكم فامتوا متفق 

  عليهما 
  بعض الصالة لنهي النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فعلى هذا يكره االسراع الشديد مطلقا و ان فاته 

و يكره االسراع اليسري إال إذا خاف فوت تكبرية االفتتاح و طمع يف ادراكها ملا ذكره االمام امحد عن اصحاب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهنم كانوا يعجلون شيئا إذا ختوفوا فوت التكبرية و طمعوا يف ادراكها و قد روى 

سعيد يف سننه عن رجل من طيء قال كان عبد اهللا ينهانا عن السعي إىل الصالة فخرجت ليلة فرأيته يشتد اىل 
الصالة فقلت يا ابا عبد الرمحن كيف تنهانا عن السعي إىل الصالة فرأيتك الليلة اشتددت اليها قال اين و ابيك 

ذا املوضع غري داخل يف هني النيب صلى اهللا عليه و بادرت حد الصالة يعين التكبرية االوىل و هذا يدل على ان ه
سلم ألن اصحابه اعلم مبعىن ما مسعوه منه فان ابن مسعود من مجلة رواة هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و 

 سلم وسياق احلديث يدل على ان النهي إمنا هو ملن فاتته تكبرية االفتتاح النه يف اناس مسع جلبتهم و هو يف الصالة
و هذا بعد التحرمي و يف احلديث االخر إذا مسعتم االقامة فامشوا إىل الصالة فغالب من يكون بعيد الدار عن املسجد 

إذا اتى حني يسمع االقامة تفوته التكبرية و الفرق بني هذا املوضع و غريه أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حد 
  الصالة و ادراك 

الصالة قبل تكبرية االمام ليكون خلف االمام إذا كرب لإلفتتاح و هذا القدر ال احلد ان يدرك اوهلا و هو ان يدرك 
ينجرب إذا فات النه يكون مدركا للركعة و لو ادرك االمام يف الركوع خبالف ما إذا فاتته الركعة فانه ميكن ان 

ذا املقصود العظيم الذي ال يقضي ما فاته و خبالف ما إذا فاته حد الصالة فانه قد ايس من ادراك احلد فاذا كان ه
  ينجرب فواته حيصل باسراع يسري مل يكره ذلك 

فاما االسراع الدراك الركعة فباق على عموم احلديث بل هو املقصود منه ألن الفوات إمنا يكون بفوات الركعة النه 



  صلى اهللا عليه و سلم قال اليب بكرة ملا اسرع الدراك الركوع زادك اهللا حرصا و ال تعد 
ان خشي فوات اجلماعة أو اجلمعة بالكلية فال ينبغي ان يكره له االسراع هنا ألن ذلك ال ينجرب إذا فات و قد  و

علل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم االمر بالسكينة لقوله فما ادركتم فصلوا و ما فاتكم فامتوا فمن ال يرجوا 
قد قيده يف احلديث االخر إذا مسعتم االقامة فعلم ان  ادراك شيء إذا مشى عليه السكينة يدخل يف هذا احلديث و

اخلطاب ملن يايت الصالة طامعا يف ادراكها و ال فرق فيما ذكرناه من كراهة االسراع ملن رجى االدراك بني اجلمعة و 
طان و غريها لعموم احلديث و قد روى احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال االناة من اهللا و العجلة من الشي

  قال صلى اهللا عليه و سلم ان فيك خللتني 

حيبهما اهللا احللم و األناة رواه مسلم و كان قد استأىن يف دخوله على النيب صلى اهللا عليه و سلم دون رجال قومه 
و اصل ذلك يف قوله تعاىل و عباد الرمحن الذين ميشون على االرض هونا قال احلسن و غريه سكينة و وقار و قال 

  ن يف وصيته البنه و اقصد يف مشيك و اغضض من صوتك لقما
و ألن االسراع الشديد يذهب باحللم و يغري العقل و الراي فكره ملا فيه من هذه املفاسد و غريها و النه إذا استاىن 

و صلى البعض يف اجلماعة و البعض منفردا كان اصلح و ابلغ يف اجتماع مهه على الصالة من االسراع الشديد 
ي تتعقبه الصالة و هلذا قال صلى اهللا عليه و سلم اليب بكرة زادك اهللا حرصا و ال تعد و هلذا امر صلى اهللا عليه الذ

  و سلم بتقدمي العشاء و اخلالء على الصالة ليجمع القلب عليها 
  فان قيل فقد قال تعاىل إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا و ذروا البيع 

  السعي يف كتاب اهللا ملعىن الفعل و العمل دون العدو قال قلنا 

تعاىل ان سعيكم لشىت وقال و من اراد االخرة و سعى هلا سعيها و هو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا و قال و 
إذا توىل سعى يف االرض ليفسد فيها و قال تعاىل عن فرعون مث ادبر يسعى و قال و اما من جاءك يسعى وقال إمنا 
جزاء الذين حياربون اهللا و رسوله و يسعون يف االرض فسادا و منه يقال السعي على الصدقات كما يقال العامل 

عليها و قد كان عمر رضي اهللا عنه يقول فامضوا إىل ذكر اهللا و ذروا البيع و يقول لو قرأهتا فاسعوا لسعيت حىت 
ن من فهم من السعي أنه العدو كما يف احلديث اختار يسقط ردائي فقد اتفقوا على أنه ليس املراد بالعدو و لك

  احلرف االخر و اما حرف العامة فقد تبني معناه 
و إمنا استحببنا املقاربة بني اخلطأ ملا روى أبو هريرة عن الين صلى اهللا عليه و سلم قال إذا تطهر الرجل مث خرج إىل 

  ا درجة و حطت عنه هبا خطيئة متفق عليه املسجد ال خيرجه اال الصالة مل خيط خطوة اال رفعت له هب
  و عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا تطهر 

الرجل مث اتى املسجد يرعى الصالة كتب له كاتباه بكل خطوة خيطوها إىل املسجد عشر حسنات و القاعد يرعى 
رج من بيته حىت يرجع اليه رواه امحد و عن زيد ابن ثابت رضي الصالة كالقانت و يكتب من املصلني من حني خي

اهللا عنه قال اقيمت الصالة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي و انا معه فقارب اخلطى مث قال تدري مل 
  فعلت هذا لتكثر خطاي يف طلب الصالة رواه عبد ابن محيد 

و هو يف املسجد أشد كراهة و يف الصالة أشد واشد ملا روى  و اما التشبيك بني االصابع فيكره من حني خيرج
كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا توضا احدكم مث خرج عامدا 



سلم  إىل الصالة فال يشبكن بني يديه فانه يف صالة رواه امحد و أبو داود و الترمذي و عنه ان النيب صلى اهللا عليه و
  راى رجال يشبك اصابعه يف الصالة ففرج 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني اصابعه رواه ابن ماجة و عن أيب سعيد رضي اهللا عنه ان النيب صلى اهللا عليه و 
سلم قال إذا كان احدكم يف املسجد فال يشبكن فان التشبيك من الشيطان و ان احدكم ال يزال يف الصالة ما دام 

  سجد حىت خيرج منه رواه امحد يف امل
قال أبو عبد اهللا يف رسالته و اعلموا ان العبد إذا خرج من منزله يريد املسجد يأيت اهللا اجلبار الواحد القهار العزيز 
الغفار وإن ان كان ال يغيب عن اهللا تعاىل حيث كان و ال يعزب عنه مثقال حبة من خردل و ال اصغر من ذلك و 

 السبع و ال يف السماوات السبع و ال يف البحار السبع و ال يف اجلبال الصم الصالب الشوامخ ال اكرب يف االرضني
البواذخ و إمنا يأيت بيتا من بيوت اهللا يريد اهللا و توجه إىل اهللا و إىل بيت من البيوت اليت اذن اهللا ان ترفع و يذكر 

ارة و ال بيع عن ذكر اهللا فاذا خرج من منزله فليحدد فيها امسه يسبح له فيها بالغدو و االصال رجال ال تلهيهم جت
لنفسه تفكرا و ادبا غري ما كان عليه و غري ما كان فيه قبل ذلك من حاالت الدنيا و اشغاهلا و ان خيرج بسكينة و 
وقار فان النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك امر و ليخرج برغبة و رهبة و خبوف و وجل و خضوع و ذل و تواضع 

عز و جل فانه كلما تواضع هللا عز و جل و خشع وذل هللا عز و جل كان ازكى لصالته و احرى لقبوهلا و  هللا
اشرف للعبد و اقرب له من الرب و إذا تكرب قصمه اهللا و رد عمله و ليس يقبل من املتكرب عمال جاء احلديث عن 

  ابراهيم عليه السالم خليل اهللا عز و جل أنه احيا ليلة 

اعجب بقيام ليلته فقال نعم الرب رب ابراهيم و نعم العبد ابراهيم فلما كان غداؤه مل جيد احدا ياكل فلما اصبح 
معه فنزل ملكان من السماء فاقبال حنوه فدعامها ابراهيم إىل الغداء فاجاباه فقال هلما تقدما بنا إىل هذه الروضة فان 

ة فاذا العني قد غارت فليس فيها ماء فاشتد ذلك على فيها عينا و فيها ماء فنتغذى عندها فتقدموا اىل الروض
ابراهيم و استحيا مما قال اذ رأى غري ما قال فقاال له يا ابراهيم ادع ربك و اساله ان يعيد املاء يف العني فدعا اهللا 

 مث دعا عز و جل فلم يرى شيئا و فاشتد ذلك عليه فقال هلما ادعوا اهللا فدعا احدمها فرجع و هو باملاء يف العني
  االخر فاقبلت العني فاخرباه اهنما ملكان و ان اعجابه بقيام ليلة رد دعاءه عليه و مل يستجب له 

مسألة مث يقول بسم اهللا الذي خلقين فهو يهدين اآليات إىل قوله اال من اتى اهللا بقلب سليم ويقول اللهم اين اسالك 
بيته إىل الصالة و غريها ان يقول ما روي انس بن مالك حبق السائلني عليك إىل آخره ويستحب لكل من خرج من 

رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال إذا خرج من بيته بسم اهللا توكلت على اهللا وال 
حول وال قوة إىل باهللا قيل له هديت و كفيت و وقيت وتنحى عنه شيطان فيلقاه شيطان اخر فيقول مالك برجل قد 

و كفي و وقي رواه و قال الترمذي حسن غريب ال نعرفه اال يف هذا الوجه و عن ام سلمة رضي اهللا عنها ان  هدي
النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج من بيته قال بسم اهللا توكلت على اهللا اللهم انا نعوذ بك من ان نزل أو 

  مذي و قال حديث حسن صحيح نضل أو نظلم أو نظلم أو جنهل أو جيهل علينا هذا لفظ التر

و اما اخلارج إىل الصالة خصوصا فقد روي أنه يقول بسم اهللا الذي خلقين فهو يهدين إىل قوله اال من اتى اهللا 
  بقلب سليم 

و الدعاء االخر رواه فضيل بن مرزوق عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج 



الصالة و قال اللهم اين اسالك حبق السائلني عليك و حبق ممشاي هذا فإين مل اخرج اشرا و ال الرجل من بيته إىل 
بطرا و ال رياء و ال مسعة خرجت اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذين من النار و ان تغفر يل ذنويب أنه 

  ال يغفر الذنوب اال انت رواه امحد و ابن ماجة و الطرباين 

  مسع االقامة مل يسع اليها  مسألة فان
  قد تقدمت هذه املسألة 

  مسألة إذا اقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة 
ومجلة ذلك أنه إذا شرع املؤذن يف االقامة فال يشتغل عن املكتوبة بتطوع سواء خشي ان تفوته مع االمام الركعة أو 

يف ذلك ركعتا الفجر و غريمها و سواء كان يريد ان مل خيش و سواء كان التطوع سنة راتبة أو غري راتبة و سواء 
يصلي التطوع يف بيته أو يف املسجد اال ان يكون يريد ان يصلي يف مسجد اخر أو مجاعة اخرى حيث يشرع ذلك 
و صرح بعض اصحابنا بان ذلك ال جيوز فان خالف و صلى ففي انعقاد صالته وجهان و ذلك ملا روى أبو هريرة 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة رواه اجلماعة اال رضي اهللا عنه عن 
البخاري و يف رواية المحد إذا اقيمت الصالة فال صالة اال اليت اقيمت و عن عبد اهللا بن حبينة ان الرسول صلى اهللا 

ف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الث به عليه و سلم راى رجال و قد اقيمت الصالة يصلي ركعتني فلما انصر
  الناس فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آلصبح 

اربعا آلصبح اربعا متفق عليه و عن عبد اهللا بن سرجس قال دخل رجل والنيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالة 
فلما سلم النيب صلى اهللا عليه و  الغداة فصلى ركعتني يف جانب املسجد مث دخل مع النيب صلى اهللا عليه و سلم

سلم قال يا فالن أي الصالتني اعتددت ابصالتك وحدك أو صالتك معنا رواه مسلم و النسائي و أبو داود و ابن 
  ماجة 

و عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال اقيمت صالة الصبح و فقام رجل يصلي الركعتني فجذب النيب صلى اهللا عليه 
تصلي الصبح اربعا رواه امحد و ذلك ألن املؤذن إذا اخذ يف االقامة فقد وجب الدخول يف و سلم بثوبه و قال ا

الصالة معه و ألن اجلماعة واجبة فال جيوز ان يشتغل عن ذلك مبا هو دونه النه من اخذه يف اإلقامة تعني وقت فعل 
فيه الصالة ليس هو مؤقتا من جهة  الصالة ألن الوقت الذي تفعل فيه الصالة من وقتها احملدود شرعا الذي اجيزت

الشارع و إمنا هو مفوض إىل االمام فهو الذي يعني الوقت الذي يصلي فيه الناس بتعيينه و تقدر صالة املامومني 
بتقديره و هلذا كان االمام املك باإلقامة فاذا اقيمت الصالة فقد دخل الوقت الذي عينه االمام و هو وقت مضيق 

  ة ال ميكن االشتغال بعبادة اخرى فاميا النه حني فعل الصال

صالة صليت بعد االقامة كانت كاهنا هي الصالة املأمور هبا املشروعة حينئذ ألن ذلك الوقت ال يتسع لغري ما امر به 
فمن صلى بعد ذلك غري املكتوبة فكانه زاد يف املكتوبة أو صالها مرتني و هلذا و اهللا اعلم اشار صلى اهللا عليه و 

قوله آلصبح اربعا و بقوله باي صالة اعتددت بصالتك وحدك أو بصالتك معنا اذ ال صالة بعد االقامة اال ما سلم ب
دعي اليه باالقامة و ايضا فان السنن ميكن ان تفعل بعد الفريضة قضاء و ما يفوته من إدراك حد الصالة وما يفوته 

لقضاء فكانت احملافظة على ما ال يستدرك اوىل من من الصالة خلف االمام و لو بعد ركعة مجاعة ال يستدرك با
  احملافظة على ما ميكن استدراكه 



و ألن ما يدركه من تكبرية االفتتاح و التامني و الركوع افضل من مجيع التطوعات ملا ورد يف فضل من ادرك حد 
ال بالنافلة على ما تقدم لكون الصالة و من ادرك التامني مع االمام و ألن االشتغال باجابة املؤذن اوىل من االشتغ
  ذلك وقت االجابة فالن يكون االشتغال مبا دعي اليه اوىل من النافلة بطريق االوىل 

فان كان قد شرع يف النافلة و اقيمت الصالة امتها ان رجى امتامها و ادراك اجلماعة و ان خشي إذا امتها ان تفوته 
  اهم فان اجلماعة واجبة و امتام النافلة ليس واجبا يف املشهور  اجلماعة قطعها يف احدى الروايتني ألن الفرائض

  و يف االخرى يتمها لقوله تعاىل و ال تبطلوا اعمالكم 
لكن ان علم ان الصالة تقام قريبا فهل ينبغي ان يشرع يف نافلة ينبغي ان يقال أنه ال يستحب ان يشرع يف نافلة 

يكون تركها الدراك أول الصالة مع االمام و اجابة املؤذن هو  يغلب على ظنه ان حد الصالة يفوته بسببها بل
  املشروع مبا تقدم من ان رعاية جانب املكتوبة حبدودها اوىل من سنة ميكن قضاؤها أو ال ميكن 

مسالة و إذا اتى املسجد قدم رجله اليمىن يف الدخول و قال بسم اهللا و الصالة و السالم على رسول اهللا اللهم 
  افتح يل ابواب رمحتك و إذا خرج قدم رجله اليسرى و قال ذلك اال أنه يقول و افتح يل ابواب فضلك  اغفر يل و

اما تقدمي اليمىن فلما ذكره البخاري عن ابن عمر أنه كان يبدأ برجله اليمىن فاذا خرج بدأ برجله اليسرى و ألن ما 
ه اليمىن و ان كان خالف ذلك قدمت فيه اشتركت فيه اليدان أو الرجالن و كان من باب الكرامة قدمت في

  اليسرى 
و هلذا يقدم يف االنتعال اليمىن و يف اخللع اليسى كما جاء يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و 

  يقدم يف دخول اخلالء اليسرى دخوال و اليمىن خروجا كما تقدم 
يدخل قدمه فينبغي ان يقال هنا أنه خيلع اليسرى و يضعها فان كان خلع نعله على باب املسجد حبيث خيلع النعل و 

على النعل مث خيلع اليمىن و يضعها على النعل كذلك مث يدخل اليمىن مث يدخل اليسرى ليكون مؤخرا لليمىن يف 
  اخللع مقدما هلا يف الدخول 

  و اما الذكر فلما روت فاطمة بنت احلسني عن جدهتا فاطمة بنت 

عليه و سلم قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل املسجد قال بسم اهللا و  رسول اهللا صلى اهللا
السالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب و افتح يل ابواب رمحتك و إذا خرج قال بسم اهللا و السالم على 

ترمذي و قال فيه صلى على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب و افتح يل ابواب فضلك رواه امحد و ابن ماجة و ال
حممد و سلم بدل قوله بسم اهللا والسالم على رسول اهللا و قال حديث حسن و ليس اسناده مبتصل و فاطمة بنت 

احلسن مل تدرك فاطمة الكربى إمنا عاشت فاطمة بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم اشهرا و قد روي هذا احلديث من 
مجيعها على أنه كان يقول إذا دخل اللهم اغفر يل ذنويب و افتح يل ابواب وجوه متعددة هبذا االسناد و اتفقت 

  رمحتك 
و إذا خرج يقول مثل ذلك اال أنه يقول ابواب فضلك رواه امحد والنسائي و رواه مسلم و أبو داود و قاال عن 

  له ابن محيد أو أيب اسيد و رواه ابن ماجة و قال عن أيب محيد و رواه الطرباين و قال يف او



فليسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم و قال يف آخره و افتح يل ابواب فضلك و قد روى عبد الرزاق يف تفسريه 
باسناد صحيح عن ابن عباس يف قوله تعاىل فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم قال إذا دخلت املسجد فقل 

  السالم علينا و على عباد اهللا الصاحلني 

  فصل

إذا دخل املسجد حىت يصلي ركعتني ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و ال جيلس 
  قال إذا دخل احدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتني رواه اجلماعة اال النسائي 

  فصل 
  و يستحب إذا جلس النتظار الصالة ان جيلس مستقبال القبلة ألن 

القبلة و ألن العبد يف صالة ما دام ينتظر الصالة و من سنة املصلي أن يكون مستقبل خري اجملالس ما استقبل به 
القبلة قال القاضي و يكره االستناد إىل القبلة و قد نص امحد على أنه مكروه قبل صالة الغداة قال امحد ابن احرم 

وجه إىل غري القبلة قبل صالة  رأيت أبا عبد اهللا دخل املسجد لصالة الصبح فإذا رجل مسند ظهره إىل القبلة و
الغداة فأمره أن يتحول إىل القبلة و قال هذا مكروه و ذلك ملا روي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه رأى 
رجاال قد اسندوا ظهورهم بني أذان الفجر و اإلقامة إىل القبلة فقال عبد اهللا ال حتولوا بني املالئكة و بني صالهتم و 

وا عن القبلة ال حتولوا بني املالئكة و بينها فان هذه الركعتني تطوع و قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يف لفظ حتول
يتساندوا إىل القبلة قبل صالة الفجر رواهن النجاد و عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا هنى أن تستدبر القبلة يف 

سلم هنى عن التشبيك يف املسجد و علله بأن العبد يف مواقيت الصالة رواه أبو حفص و ألن النيب صلى اهللا عليه و 
صالة ما دام ينتظر الصالة فكره ملن ينتظر الصالة ما يكره للمصلي إال ما تدعو إليه احلاجة و ألنه يف مواقيت 

الصالة يدخل الناس إىل املسجد ففي استدبار القبلة استقبال للمصلي من املالئكة و ذلك مكروه كراهية شديدة و 
   هذا املعىن أومأ عبد اهللا بن مسعود إىل

و يستحب أن يتقدم يف أوقات الصلوات إىل مقدم املسجد ألن السنة أن يكمل الصف األول فاألول و ال بأس يف 
  ذلك يف كل وقت 

فأما وقت السحر فقد روي عن أيب النعمان قال حججت يف خالفة عمر رضي اهللا عنه فقدمت املدينة فدخلت 
ى اهللا عليه و سلم فتقدمت إىل مقدم املسجد اصلي إذ دخل عمر رضي اهللا عنه فرآين فاخذ برأسي مسجد النيب صل

و جعل يضرب به احلائط و يقول أمل أهنكم أن تقدموا يف مقدم املسجد بالسحر أن له عوامر و عن عبد اهللا بن عامر 
اس يف صدر املسجد يصلون فقال قال دخل حابس بن سعد الطائي املسجد من السحر و كانت له صحبة فإذا أن

أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع اهللا و رسوله قال جرير بن عثمان كنا نسمع أن املالئكة تكون قبل الصبح يف 
  الصف األول روامها جعفر الفريايب قال القاضي و هذا يدل على كراهة التقدم يف صدر املسجد وقت السحر 
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