
اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

  ) مقدمة املؤلف ( 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  . اللهم صلِ على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم ، اللهم يّسر ، وأعن يا كرمي 
، احملقق املتقن ، شيخ اإلسالم واملسلمني ، وحيد دهره ، وفريد عصره ، ناصر  قال الشيخ اإلِمام ، العامل العالمة

[ السنة ، وقامع البدعة ، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي احلنبلي تغمده اهللا تعاىل برمحته 
  ] : وأسكنه فسيح جنته 

  كتاب الطهارة

  
  
وهو مصدر مسي به املكتوب ، كاخللق مسي به املخلوق ، . الطهارة هذا كتاب : خرب مبتدأ حمذوف ، أي ) كتاب ( 

  : والكتب يف اللغة اجلمع ، قال سامل بن دارة 
  ال تأمنن فزاريا خلوت به 

  
  على قلوصك واكتبها بأسيار 

  
ة ، من أي امجعها بأسيار ، والقلوص يف اإلبل مبنزلة اجلارية يف الناس ، فكتاب الطهارة هو اجلامع ألحكام الطهار

  . بيان ما يتطهر به ، وما يتطهر له ، وما جيب أن يتطهر منه إىل غري ذلك 
  : ترجع إىل البعد ) نزه ( والطهارة يف اللغة النظافة والنزاهة عن األقذار ، ومادة 

ال بأس : ( كان رسول اهللا إذا دخل على مريض قال : ( ويف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ١
  . أي مطهر من الذنوب ، والذنوب أقذار معنوية ) ر إن شاء اهللا طهو

وأورد . رفع ما مينع الصالة من حدث أو جناسة باملاء أو رفع حكمه بالتراب : ويف اصطالح الفقهاء قال أبو حممد 
املاء والتراب على عكسه احلجر وما يف معناه يف االستنجاء ، ودلك النعل ، وذيل املرأة ، على قول ، فإن تقييده ب

خيرج ذلك ، وأيضاً جناسة تصح الصالة معها فإن زواهلا طهارة وال متنع الصالة ، وأيضاً األغسال املستحبة ، 
والتجديد ، والغسلة الثانية ، والثالثة ، فإهنا طهارة وال متنع الصالة ، مث حيتاج أن يقيد املاء والتراب بكوهنما 

: ستحبة وحنوها بأن الطهارة يف األصل إمنا هي لرفع شيء ، إذ هي مصدر طهورين ، وقد أجيب عن األغسال امل
وذلك يقتضي رفع شيء ، فإطالق الطهارة على الوضوء اجملدد ، والغسل املستحب جماز ملشاهبته الوضوء . طهر 

ل األغسال لتدخ. وما أشبهه ) ما مينع الصالة ( الرافع يف الصورة ، وابن أيب الفتح ملا استشعر هذا زاد بعد 
بيان ملا أشبهه ، وليس كذلك وإمنا . من حدث أو جناسة : املستحبة وحنوها ، وهو على ما فيه من اإلمجال يوهم أن 

استعمال الطهور يف حمل التطري على الوجه املشروع : هو لبيان ما مينع الصالة ، وحدها بعض متأخري البغاددة بأهنا 



د للتطهري ، ال للطهارة ، فهو غري مطابق للمحدود ، وقد حدت حبدود كثرية وال خيفى أن فيه زيادة ، مع أنه ح. 
  . يطول ذكرها والكالم عليها ، واهللا أعلم 

  : قال 

  باب ما تكون به الطهارة من املاء

  
هنا تامة ، ألهنا مبعىن احلصول واحلدث ، أي ما حتصل به الطهارة ، كما يف قوله ) كان ( و . أي هذا باب : ش 
على القراءة املشهورة ، أي إن وجد ذو عسرة ، أو حصل ذو عسرة ، ) } وإن كان ذو عسرة { (  ١٩:  تعاىل

  . والباب ما يدخل منه إىل املقصود ، ويتوصل به إىل االطالع عليه 
وماء والطهارة باملاء الطاهر املطلق ، الذي ال يضاف إىل اسم شيء غريه ، مثل ماء الباقالء ، وماء احلمص ، : قال 

  . الورد ، وماء الزعفران ، وما أشبهها مما ال يزايل امسه اسم املاء يف وقت 
األلف والالم لالستغراق ، واجلار واجملرور خرب الطهارة ، وهو متعلق مبحذوف ، وذلك احملذوف يف احلقيقة : ش 

غري املقيد ، ) واملطلق ( ، )  ما ليس بنجس( والطاهر . كل طهارة حاصلة أو كائنة باملاء : هو اخلرب ، والتقدير 
الذي ال يضاف إىل اسم شيء غريه مث مثل للذي يضاف إىل اسم شيء غريه مباء الباقالء : وقد بينه وأوضحه بقوله 

، وهو الفول ، وماء الورد ، وماء احلمص ، وماء الزعفران ، وما أشبه هذه األشياء ، كماء القرنفل ، وماء العصفر 
] ماء [ واحترز بذلك عن إضافة مفارقة يف وقت كماء النهر و . يفارق امسه اسم املاء يف وقت ، وحنو ذلك مما ال 

  . البحر وحنو ذلك ، ألن إضافته تزول مبفارقته ، فوجود هذه اإلضافة كعدمها ، هذا حل لفظه 
خبث حتصل بكل على أن كل طهارة سواء كانت طهارة حدث أو ) دل منطوقه ( وأما األحكام املستنبطة منه فقد 

ماء هذه صفته سواء نزل من السماء ، أو نبع من األرض على أي صفة خلق عليها ، من بياض وصفرة ، وسواد ، 
وهذا وإن كان نكرة ) } وأنزلنا من السماء ماء طهوراً { (  ١٩: وحرارة وبرودة ، إىل غري ذلك ، قال اهللا تعاىل 

  . يعم كل ماء يف سياق اإلثبات لكنه يف سياق االمتنان ، ف
إنا نركب البحر ، وحنمل معنا القليل من املاء ، : سأل رجل النيب فقال : وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢

رواه اخلمسة ) هو الطهور ماؤه ، احلل ميتته : ( فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ مباء البحر ؟ فقال رسول اهللا 
  . وصححه غري واحد من األئمة 

حديث بئر بضاعة صحيح : قال أمحد ) املاء طهور ال ينجسه شيء : ( عليه الصالة والسالم يف بئر بضاعة وقال  ٣
 .  
  . وأمر أمساء بنت عميس أن تغسل دم احليض باملاء  ٤
  ) . صبوا على بول األعرايب ذنوباً من ماء : ( وقال  ٥

بغري املاء ، من دهن ، وخل ، ونبيذ ، وحنو ذلك  أن مجيع الطهارات ال جتوز) األوىل . ( ودل مفهومه على مسائل 
أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو المستم النساء ، فلم جتدوا ماء { (  ١٩: ، أما يف طهارة األحداث فلقوله تعاىل 

  . فنقلنا عند عدم املاء إىل التيمم ) } فتيمموا 
مل جيد املاء عشر سنني ، فإذا وجد املاء فليمسه إن الصعيد الطيب طهور املسلم وإن : ( وقول النيب أليب ذر  ٦

  . رواه أمحد والترمذي وصححه ) بشرته 



يا رسول اهللا إنا بأرض أهل كتاب ، فنطبخ يف : وأما يف طهارة األجناس فلما روى أبو ثعلبة رضي اهللا عنه أنه قال  ٧
رواه الترمذي وصححه ) ها باملاء إن مل جتدوا غريها فارحضو: ( فقال رسول اهللا . قدورهم ونشرب بآنيتهم 

  . والرحض الغسل وأمر أمساء أن تغسل دم احليض باملاء 
رمحه اهللا ما يدل على زوال النجاسة بكل مائع طاهر مزيل ، كاخلل وحنوه ، إذ املقصود زوال العني ، ) وعن أمحد ( 
  . مساء زواهلا بالطاهر غري املطهر ، نظراً إلطالق حديثي أيب ثعلبة وأ) وعنه ( 

وعلى األوىل وهي املذهب بال ريب جيوز استعماله يف النجاسة ختفيفاً هلا ، ويستثىن من هذا املفهوم ما يتيمم به ، فإنه 
ال : مطهر وليس مباء ، وكذلك ما يستنجى به ، وأسفل اخلف إذا دلك ، وذيل املرأة على قول يف الثالثة وقد يقال 

هارة رافعة للحدث ، وطهارة التيمم مبيحة ، ال رافعة ، واحلجر يف االستنجاء يرد عليه التيمم ، ألن كالمه يف ط
  . . وحنو ليس مبطهر على املشهور ، ويكون ذلك مأخوذاً من كالم اخلرقي وظاهر كالمه 

  . أن الطهارة ال تصح مباء جنس لتقييده املاء بالطاهر ، وهو واضح ) املسألة الثانية ( 
الطهارة ال تصح بغري املاء املطلق ، فال تصح مباء مضاف إضافة الزمة ، ويأيت إن شاء اهللا تعاىل  أن) املسألة الثالثة ( 

  . بيان ذلك يف املسألة اآلتية بعد ، واهللا أعلم 
وما سقط فيه مما ذكرنا أو غريه ، وكان يسرياً فلم يوجد له طعم ، وال لون وال رائحة كثرية حىت ينسب املاء : قال 

  . به إليه توضة 
ما سقط يف املاء مما ذكره من الباقالء ، والزعفران ، والورد ، واحلمص ، أو غريه من الطاهرات كالعصفر ، : ش 

وامللح اجلبلي ، وورق الشجر إذا وضع فيه قصداً ، وحنو ذلك ، وكان الواقع يسرياً ، فلم يوجد للواقع يف املاء 
ماء زعفران ، وحنو ذلك ، فهو باق : ك يضاف املاء إليه ، فيقال طعم ، وال لون ، وال رائحة ، حىت أنه بسبب ذل
  . وحنو ذلك ) } فلم جتدوا ماًء فتيمموا { (  ١٩: على إطالقه فيتوضأ به ، لدخوله حتت قوله تعاىل 

  . وقد ثبت أن النيب اغتسل هو وزوجته من جفنة فيها أثر عجني  ٨
أو طعم أو رائحة كثرية ، حبيث صار املاء يضاف إليه ، زالت  ومفهوم كالم اخلرقي أنه مىت وجد للواقع لون ،

طهوريته ، ومنع التوضؤ به ، وهو إحدى الروايات ، اختارها أكثر األصحاب خلروجه عن املاء املطلق ، فلم يتناوله 
ا املاء ودليل ذلك لو وكله أن يشتري له ماء ، فاشترى له هذ) } فلم جتدوا ماء فتيمموا { (  ١٩: قوله تعاىل 

  . املتغري مل يكن ممتثلًا 
{ : من قوله تعاىل ) ماء ( وهي األشهر نقلًا ، وإليها ميل أيب حممد هو باق على طهوريته ، ألن ) والرواية الثانية ( 

أنه طهور بشرط ) والرواية الثالثة ( نكرة يف سياق النفي ، فيشمل كل ماء ، إال ما خصه الدليل ، } فلم جتدوا ماء 
 جيد غريه ، وحيث أثر التغيري فإمنا هو إذا كان كثرياً ، فإن كان يسرياً فثالثة أوجه ، ثالثها وهو اختيار اخلرقي أن ال

يعفى عن يسري الرائحة ، ألن تأثريها عن جماورة ، خبالف غريها ، وإمنا قيد اخلرقي الواقع بكونه يسرياً إجراء على 
ثرياً أثر يف املاء ، وأزال طهوريته على خمتاره ، وحمل اخلالف مع بقاء اسم الغالب ، إذ الغالب أن الواقع مىت كان ك

املاء ، أما مع زوال االسم كما إذا صريه الواقع حرباً ، أو خلًا ، أو طبيخاً ، وحنو ذلك فإن طهوريته تزول بال ريب 
 .  

( وبه قطع العامة ال يؤثر شيئاً ، ) اين والث( ويدخل يف عموم املفهوم التراب املطروح فيه عمداً ، وهو أحد الوجهني 
إن ثخن حبيث ال جيري على األعضاء أثر ، خلروجه عن اسم املاء ، وأجرى ابن محدان الوجهني يف امللح ) نعم 

  . البحري أيضاً 



، ويدخل فيه أيضاً إذا كان الواقع ال خيالط املاء ، كقطع العود ، والكافور واخلشب والدهن والشمع ، وحنو ذلك 
وهو اختيار مجهور األصحاب ال يؤثر ) والثاين ( وهو أحد الوجهني ، واختيار أيب اخلطاب يف انتصاره وأيب الربكات 

  . وقوعه ولو غري املاء ، ألنه تغيري جماورة ال خمالطة ، أشبه ما لو تغري جبيفة إىل جنبه 
ر ، وما تلقيه الرياح والسيول من العيدان ويستثىن من مفهوم كالم اخلرقي واقع يشق االحتراز عنه ، كورق الشج

وحنو ذلك ، فإنه ال يؤثر وقوعه يف املاء وإن غري مجيع أوصافه ، صرح به الشريازي وكذلك امللح البحري ، واهللا 
  . أعلم 
  . وال يتوضأ مباء قد توضئ به : قال 
  . هذا هو املشهور من املذهب ، وعليه عامة األصحاب : ش 
فقال ) ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب : ( قال رسول اهللا : يرة رضي اهللا عنه ، قال ملا روى أبو هر ٩

رواه مسلم والنسائي ولوال أن الغسل فيه ال جيزىء ، وأن . يتناوله تناولًا : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : الراوي 
ة ، أشبه املاء املزال به النجاسة ، أو استعمل يف عبادة طهوريته تزول مل ينه عن ذلك ، وألنه أزال به مانعاً من الصال

على وجه اإلتالف ، أشبه الرقبة يف الكفارة ، وعلى هذه الرواية هو طاهر يف نفسه ، جيوز شربه والعجن به ، 
  . والطبخ به 

 رواية رمحه اهللا) وعن أمحد ( ألن يف الصحيحني أنه توضأ وصب على جابر من وضوئه واألصل املساواة ،  ١٠
أنه باق : رواية ثالثة ) عنه ( أخرى أنه جنس ، نص عليها ، وتأوهلا القاضي وبّعد ابن عقيل تأويله ، واحلق امتناعه و 

  . على طهوريته 
اغتسل بعض أزواج النيب يف جفنة ، فجاء النيب ليتوضأ منها أو : ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ١١

رواه اخلمسة إال ابن ماجه ، وصححه ) إن املاء ال جينب : ( فقال . ل اهللا إين كنت جنباً يا رسو: يغتسل ، فقالت 
  . الترمذي 

وليس بشيء . ظاهر كالم اخلرقي أنه طهور يف إزالة اخلبث فقط ألنه إمنا منع من الوضوء به : وقال بعض املتأخرين 
  . ، وحكم ما اغتسل به من اجلنابة وحنوها حكم ما توضئ به 

قد مشل كالم اخلرقي رمحه اهللا ما توضئ به يف طهر مستحب ، كتجديد وحنوه ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار و
واختاره أبو الربكات أنه باق على طهوريته ، بناء ) والثانية ( ابن عبدوس بناء على أن العلة استعماله يف عبادة ، 
ن غسل الذمية ، يف حيض وحنوه ، هل خيرجه عن طهوريته على أن العلة مث إزالة املانع ، وعكس ذلك املنفصل م

  . إلزالته املانع وهو الوطء ، أو ال خيرجه ، لعدم استعماله يف عبادة ؟ على روايتني 
واعلم أن كالم اخلرقي رمحه اهللا خرج على الغالب ، إذ يندر أن اإلنسان يتوضأ بقليت ماء ، فلو اتفق ذلك مل خيرجه 

  . ع ، واهللا أعلم عن طهوريته بال نزا
  . وإذا كان املاء قلتني وهو مخس قرب فوقعت فيه جناسة ، فلم يوجد هلا طعم وال لون وال رائحة ، فهو طاهر : قال 
وهي هنا اجلرة الكبرية ، مسيت قلة لعلوها وارتفاعها ، ) قلة اجلبل ( القلة اسم لكل ما ارتفع وعال ، ومنه : ش 

  . ها بيده أي يرفعها ، مث املراد هنا القالل املنسوبة إىل هجر ألن الرجل العظيم يقل: وقيل 
ذكره الشافعي رمحه اهللا يف مسنده ، ) إذا كان املاء قلتني بقالل هجر : ( ألن يف بعض ألفاظ احلديث  ١٢

  . والدارقطين مرسلًا وألهنا كانت مشهورة معلومة ، فالظاهر وقوع التحديد هبا 
مث رفعت يل سدرة املنتهى ، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة ، وإذا نبقها مثل : ( قال النيب  وهلذا يف حديث املعراج ١٣



واختلف يف مقدار القلة من ذلك ، فقال اخلرقي رمحه اهللا وهو املشهور من الروايات ، واملختار ) قالل هجر 
  . إهنا قربتان ونصف : لألصحاب 

ت القلة منها تسع قربتني ، أو قربتني وشيئاً فاالحتياط إثبات رأيت قالل هجر ، فرأي: ألن ابن جريج قال  ١٤
  . أهنا قربتان ) والرواية الثانية . ( منكراً ) شيء ( الشيء ، وجعله نصفاً ، ألنه أقصى ما ينطلق عليه اسم 

ابن جريج رواه اجلوزجاين وحنوه عن . رأيت قالل هجر ، وأظن أن القلة تأخذ قربتني : ألن حيىي بن عقيل قال  ١٥
قربتان وثلث ، جعال للشيء ثلثاً ، ومقدار القربة عند القائلني بتحديد املاء بالقرب مائة رطل عراقية ، ) والثالثة . ( 

وثالثة أسباع درهم : والرطل العراقي مائة ومثانية وعشرون درمهاً ، قاله يف املغين القدمي ، وعزاه إىل أيب عبيد وقيل 
  . وثالثون درمهاً : قاله يف املغىن اجلديد ، وهو املشهور وقيل . وأربعة أسباع :  ؛ ذكره يف التلخيص وقيل

إذا تقرر هذا فقد دل منطوق كالم اخلرقي على أن النجاسة إذا وقعت يف القلتني املذكورتني ، ومل يتغري وصف من 
  . أوصاف املاء فهو طاهر ، وال نزاع عندنا يف ذلك يف غري البول والعذرة املائعة 

إذا : ( سئل رسول اهللا عن املاء وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال : ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ١٦
رواه اخلمسة ، وصححه ابن خزمية ، وابن حبان ، ) مل ينجسه شيء : ( ويف لفظ ) كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث 

  . ني إنه على شرط الشيخ: وقال احلاكم . والدارقطين 
يا رسول اهللا أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهي بئر يلقى فيها : قيل : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  ١٧

رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، ) إن املاء طهور ال ينجسه شيء : ( احليض ، والننت ، وحلوم الكالب قال 
  . وأمحد وصححه 

أن املاء ينجس بتغري وصف من أوصافه وإن كثر ، وال نزاع يف ذلك ، وقد  )إحدامها ( ودل مفهومه على مسألتني 
  . حكاه ابن املنذر إمجاعاً 

املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب على رحيه وطعمه : ( قال رسول اهللا : وقد روى أبو أمامة رضي اهللا عنه قال  ١٨
هذا : إال أن الشافعي رمحه اهللا قال ) حيه أو طعمه إال ما غري ر: ( رواه ابن ماجه ، والدارقطين ، ولفظه ) ولونه 

: إال أنه قول العامة ، ال أعرف بينهم فيه خالفاً ، وكذلك قال أمحد رمحه اهللا . احلديث ال يثبت أهل العلم مثله 
امليتة أو ليس فيه حديث ، ولكن اهللا تعاىل حرم امليتة ، فإذا صارت امليتة يف املاء فتغري طعمه أو رحيه ، فذلك طعم 

  . وإذاً يسهل األمر : الصحيح أنه مرسل قلت : وقال أبو حامت الرازي . رحيها ، فال حتل له 
. ال فرق بني يسري التغري وكثريه وشذ ابن البنا فحكى وجهاً يف العفو عن يسري الرائحة ) أنه ( وظاهر كالم اخلرقي 

قوع النجاسة فيه وإن مل يتغري ، وهو املشهور واملختار ، أن ما دون القلتني ينجس مبجرد و) املسألة الثانية ( 
( لألصحاب من الروايتني ، ملفهوم خرب القلتني ، وألن النيب أمر بإراقة اإلناء الذي ولغ فيه الكلب ومل يعترب التغري ، 

يما أظن خلرب بئر بضاعة ال ينجس إال بالتغري ، اختارها ابن عقيل ، وابن املىن وأبو العباس ، وابن اجلوز ف) : والثانية 
، ويرشحه حديث أيب أمامة ، وخرب القلتني قد تكلم فيه ابن عبد الرب وابن عدي وغريمها ، وعلى تقدير صحته 
فالتقدير هبما واهللا أعلم بناء على الغالب ، إذ الغالب أن ما دون القلتني يظهر فيه اخلبث ، ويؤثر فيه فيغريه ، 

  . م تأثرمها وتغريمها بورود الدواب والسباع وحنو ذلك عليهما خبالف القلتني فإن الغالب عد
وعموم كالم اخلرقي رمحه اهللا يشمل الراكد واجلاري ، وهو إحدى الروايات ، واختارها السامري وغريه ، فعلى 

ينجس إال أن اجلاري ال ) والرواية الثانية ( هذا إن بلغ جمموع اجلاري قلتني مل ينجس إال بالتغري ، وإال جنس ، 
وهي اختيار األكثرين ، القاضي وأصحابه تعترب كل جرية بنفسها ، فإن ) والثالثة ( بالتغري ، اختارها الشيخان 



كانت يسرية جنست وإال فال ، مث اجلرية عند األكثرين ما أحاط بالنجاسة ، فوقها وحتتها إىل قرار النهر ، وعن ميينها 
والبن عقيل يف فنونه أهنا ما فيه . ما قرب من النجاسة أمامها وخلفها : أبو حممد ومشاهلا ما بني جانيب النهر ، وزاد 

  . انتهى . النجاسة ، وقدر مساحتها فوقها وحتتها ، وميينها ويسارها 
خيرج به ما إذا كانت النجاسة إىل جنبه كميتة وحنوها ، فإهنا ال تؤثر . فوقعت فيه جناسة : وقول اخلرقي رمحه اهللا 

ئاً ، إذ ذاك تغري جماورة ال خمالطة ، وخيرج بذلك أيضاً ما إذا سخن بنجاسة ، ومل يعلم وصول شيء من فيه شي
واختارها ابن حامد ) إحدامها ( أجزاء النجاسة إليه ، فإن طهوريته باقية بال خالف نعلمه ، نعم فيه كراهيته روايتان 

احتمال وصول شيء من ) أحدمها ( ن يكره ، وهلا مأخذان واختارها األكثرو) والثانية ( ال يكره نظراً لألصل : 
  . أجزاء النجاسة إىل املاء ، وإذاً يرتاب فيه 

فعلى هذا إذا كان احلائل حصيناً ، وعلم عدم وصول ) دع ما يريبك إىل ما ال يريبك : ( فيدخل حتت قوله  ١٩
استعمال الوقود ) والثاين ( ، وابن عقيل ،  شيء من أجزاء النجاسة إىل املاء مل يكره ، وهذا اختيار أيب جعفر

النجس ، ألن هذه الصفة اليت حصلت فيه ، حصلت بفعل حمرم أو مكروه ، على اختالف األصحاب يف استعمال 
ذلك ، فأثرت فيه منعاً ، وعلى هذا يكره وإن كان احلائل حصينا ، وهو اختيار القاضي ، وأمحد رمحه اهللا أومأ إىل 

  . هما التعليل بكل من
إذا . فالن ال حيمل الضيم : ، أي يدفعه عن نفسه ، كما يقال ) مل حيمل اخلبث ( قد تقدم بيان القلة و ) : تنبيه ( 

إذا أومهين الريبة . إذا علمت منه الريبة ، وأرابين . وابين فالن : الشك ، تقول ) والريب ( كان يأباه ويدفعه عنه ، 
  . واهللا أعلم 

ن النجاسة بولًا أو عذرة مائعة فإنه ينجس ، إال أن يكون املاء مثل املصانع اليت بطريق مكة ، وما إال أن تكو: قال 
  . . أشبهها من املياه الكثرية اليت ال ميكن نزحها ، فذلك الذي ال ينجسه شيء 

نجس إال بالتغري ، هذا مستثىن من منطوق املسألة السابقة ، وهو أن املاء إذا كان قلتني فوقعت فيه جناسة مل ي: ش 
فاستثىن من ذلك إذا كانت النجاسة بولًا أو عذرة مائعة ، فإنه ينجس وإن مل يتغري ، إن مل يبلغ املاء حداً يشق معه 

اختارها اخلرقي ، : قال القاضي . نزحه ، وهذا أشهر الروايتني عن أمحد رمحه اهللا نقلًا ، واختارها األكثرون 
وأكثر املتوسطني ، كالقاضي ، والشريف : قلت . اختارها أكثر املتقدمني : لعباس وقال أبو ا. وشيوخ أصحابنا 

  . وابن البنا ، وابن عبدوس ، وغريهم 
ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه : ( ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال  ٢٠

ليه ، وهو شامل للقليل والكثري ، خرج منه ما يشق نزحه اتفاقاً ، فما عداه متفق ع) مث يغتسل منه : ( ويف رواية ) 
أن حكم البول والعذرة حكم غريمها ، ) والثانية . ( يبقى على قضية العموم ، وحيمل خرب القلتني على غري البول 

وعليها : ن وقال السامري اختارها أكثر املتأخري: اختارها ابن عقيل ، وأبو اخلطاب والشيخان ، وقال أبو العباس 
  . التفريع ، حلديثي القلتني ، وبئر بضاعة ، أما ما يشق نزحه فال ينجس إال بالتغري إمجاعاً 

مل أجد عن أمحد رمحه اهللا وال عن أحد من أصحابه تقدير ذلك بأكثر من : قال أبو حممد ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
ذكر احملققون من أصحابنا أن ذلك يقدر ببئر بضاعة ، وكان قدر املاء : وقال الشريازي . املصانع اليت بطريق مكة 

  . انتهى . فيها ستة أشبار يف ستة أشبار 
  . قدرت بئر بضاعة بردائي ، فمددته عليها مث ذرعته ، فإذا عرضها ستة أذرع : قال أبو داود 

فإهنا خاصة باآلدميني ، مع أن لنا وجهاً أن غري  ومراد اخلرقي رمحه اهللا بالبول بول اآلدميني ، بقرينة ذكره العذرة ،



  . بول اآلدمي كبوله ، وحكم العذرة الرطبة حكم املائعة ، الشتراكهما يف السريان 
  . الواقف ، ألنه قد دام يف مكانه وسكن ، واهللا أعلم ) املاء الدائم ) : ( الثاين ( 

مثل الذباب ، والعقرب ، واخلنفساء ، وما أشبهها فال  وإذا مات يف املاء اليسري ما ليست له نفس سائلة: قال 
  . ينجسه 

النفس : وقال الزخمشري . مسي الدم نفساً لنفاسته يف البدن : النفس السائلة الدم السائل ، قال ابن أيب الفتح : ش 
املرء :  قوهلم مث قيل للقلب نفساً ألن النفس به ، أال ترى إىل. عندي كذا نفساً : ذات الشيء وحقيقته ، يقال 

ما ليس له نفس ) أحدمها ( واحليوانات على ضربني . وكذا الروح والدم نفس ألن قوامها بالدم انتهى . بأصغريه 
سائلة ، كالذباب ، والعقرب ، واخلنفساء ، والزنبور ، والنمل ، والقمل ، والسرطان ، وحنو ذلك ، وكذلك 

املاء إذا مات فيه ، ما مل يكن متولداً من النجاسات ، ألنه ال ينجس  الوزغ ، ودود القز يف وجه فيهما ، فال ينجس
باملوت على املشهور املعروف من الروايتني ، وإذا مل ينجس باملوت على املشهور املعروف من الروايتني ، وإذا مل 

  . ينجس باملوت ال ينجس املاء باملوت فيه 
إذا وقع الذباب يف إناء : ( ضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال ودليل عدم جناسته باملوت ما روى أبو هريرة ر ٢١

رواه أمحد والبخاري ، وأبو داود ، ) أحدكم فليغمسه كله مث ليطرحه ، فإن يف أحد جناحيه شفاء ، ويف اآلخر داء 
م حاراً وألمحد ، والنسائي وابن ماجه ، من حديث أيب سعيد حنوه والظاهر أنه ميوت بغمسه ال سيما إذا كان الطعا

فإنه ال يكاد يعيش غالباً ، ولو جنس الطعام ألفسده ، فيكون أمراً بإفساد الطعام ، وهو خالف ما قصده الشارع ، 
إذ قصد بغمسه دفع مضرة حصلت فيه ، كما شهد به التعليل ، ال إفساده بالكلية ، وألن اهللا تعاىل إّنما حّرم الدم 

رمحه اهللا رواية أخرى بنجاسة ذلك باملوت ، فيكون حكمه إذا مات ) وعن أمحد ( املسفوح ، وهذا ليس مبسفوح 
يف املاء حكم غريه من النجاسات ، وقّيد ابن محدان ذلك مبا إذا أمكن التحرز منه غالباً ، وفيه نظر ، أما إن تولد 

باالستحالة ، وال  من النجاسات كصراصري الكنيف فهو جنس حياً وميتاً ، بناء على املذهب من أن النجاسة ال تطهر
  . يرد هذا على اخلرقي ، ألن موته مل يؤثر فيه شيئاً ، بل هو باق على ما كان عليه 

ما كان جنساً يف حال احلياة ، وهو واضح ) أحدمها ( ، ما له نفس سائلة ، وهو على ضربني أيضاً ) الضرب الثاين ( 
السمك وما يف ) أحدها ( يف احلياة ، وهو على ثالثة أنواع  ما كان طاهراً) الثاين ( ، إذ موته ال يزيده إال خبثاً 

معناه مما ال يعيش إال يف املاء ، فإن ميتته طاهرة ، وإن كان طافياً على املعروف ، وكذلك اجلراد وإن مل يكبس ومل 
  . يطبخ ، على املذهب 

) الثاين ) ( جلراد ، والكبد والطحال أحلت لنا ميتتان ودمان ، السمك وا: ( بدليل ما روي عن النيب أّنه قال  ٢٢
  . اآلدمي ، وميتته طاهرة على الصحيح من الروايتني 

  ) . إن املؤمن ال ينجس : ( لقوله يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ٢٣
  . وكالمها يف الصحيح ومها شامالن للحياة واملوت ) إن املسلم ال ينجس : ( ويف حديث حذيفة  ٢٤
جنسة ما عدا النيب ، فتنجس املاء ) والثانية . ( املسلم ال ينجس حياً وال ميتاً : قال ابن عباس :  وقال البخاري ٢٥

املسلم ال : ( اليسري ، قياساً على غريها مما له نفس سائلة ، وقيل بتنجيس ميتة الكافر دون املؤمن ، عملًا بقوله 
املذهب ، وقد يقول بنجاسة اآلدمي باملوت ، فريد وهذان النوعان يردان على مفهوم كالم اخلرقي على ) ينجس 

ما عدا هذين من حيوانات الرب الطاهرة ، مأكولًا كان أو غري مأكول ، ) النوع الثالث . ( عليه النوع األول فقط 
ا إمن} { حرمت عليكم امليتة { وحيوانات البحر الذي يعيش يف الرب ، فإن ميتته جنسة ، فينجس املاء اليسري ، لعموم 



  . } حرم عليكم امليتة والدم 
وتقييد اخلرقي رمحه اهللا املاء باليسري ألنه الذي ينجس مبجرد املالقاة على املذهب ، أما لو كان كثرياً فإنه ال ينجس 

  . إال بالتغري ، والغالب أن جمرد موت احليوان يف املاء الكثري ال يغريه 
قاله . ذبابة : ، مفرد ، مجع القلة منه أذبة ، والكثري ذباب ، وال يقال هذا احليوان املعروف ) الذباب ) : ( تنبيه ( 

  . غري واحد ، واهللا أعلم 
  . وال يتوضأ بسؤر كل هبيمة ال يؤكل حلمها ، إال السنور ، وما دوهنا يف اخللقة : قال 
وان طاهراً فهو طاهر ، وإن السؤر مهموز بقية طعام احليوان وشرابه ، وسؤر احليوان مبين عليه ، فإن كان احلي: ش 

كان جنساً فهو جنس ، وإن مل يتغري ، بناء على املذهب من تنجيس املاء القليل مبجرد املالقاة ، وهو الغالب على 
إذا عرف هذا فاحليوان . أما إذا كان السؤر كثرياً فإنه ال ينجس إال بالتغري . السؤر ، وهلذا أطلق اخلرقي رمحه اهللا 

وهذا الضرب مل يتعرض اخلرقي للحكم عليه بنفي ) واآلدمي ( مجع هبيمة وهو ما عدا اآلدمي ) م هب( على ضربني 
إن : ( وال إثبات ، وحكمه أنه طاهر يف اجلملة ، مسلماً كان أو كافراً ، طاهراً أو حمدثاً ، وكذلك سؤره ، لقوله 

  ) . املؤمن ال ينجس 
ويستثىن من . تشرب من اإلناء ، فيضع فاه على موضع فيها ويف الصحيح أن عائشة رضي اهللا عنها كانت  ٢٦

ذلك سؤر اجملوسي والوثين ومن يف معنامها من ذمي يتظاهر بشرب اخلمر أو أكل اخلنزير ، أو من مسلم مدمن 
لشرب اخلمر ، أو لتناول النجاسات ، فإن سؤر هؤالء جنس ، على رواية مشهورة ، خمتارة لكثري من األصحاب 

  . لظاهر على حكم األصل تغليباً ل
وعليه حيمل حديث أيب ثعلبة املتقدم ، وقد جاء ذلك مصرحاً فيه وحكى يف التلخيص عن أمحد رمحه اهللا رواية  ٢٧

  . أخرى بتنجيس سؤر الكافر مطلقاً 
 والضرب األول الذي حكم عليه اخلرقي رمحه اهللا على ضربني أيضاً ، مأكول وغري مأكول ، فاملأكول كله طاهر

وهل يستثىن من . يف اجلملة إمجاعاً حكاه ابن املنذر وغريه ، فيكون سؤره كذلك ، كما اقتضاه مفهوم كالم اخلرقي 
ذلك اجلاللة وهي اليت تأكل العذرة بناء على جناستها إذاً أولًا وهو مقتضى عموم مفهوم كالم اخلرقي نظراً ألصلها 

  . ؟ على روايتني 
طاهر ، وهو السنور ويسمى الضيون بضاد معجمة ، وياء مثناة من حتتها ) أحدها ( ب وغري املأكول على ثالثة أضر

، ونون واهلر والقط وما دونه يف اخللقة ، كابن عرس والفأرة وحنو ذلك ، فهو طاهر ، وكذلك سؤره كما شهد 
  . بذلك النص 

أبا قتادة دخل عليها ، فسكبت فعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت حتت ابن أيب قتادة رضي اهللا عنهم أن  ٢٨
: فرآين أنظر إليه ، فقال : له وضوءاً ، فجاءت هرة تشرب منه ، فأصغى هلا اإلناء حىت شربت ، قالت كبشة 

إهنا ليست بنجس ، إهنا من الطوافني عليكم : ( إن رسول اهللا قال : فقال . نعم : أتعجبني يا ابنة أخي ؟ فقلت 
صححه الترمذي وهذا يدل على طهارة اهلر بالنص والتعليل ، ويدل على طهارة ما رواه اخلمسة ، و) والطوافات 

دوهنا بالتعليل وإذاً ال عربة بوجه ضعيف بنجاسة سؤر ما دون اهلرة ، نعم يكره سؤر ذلك على إحدى الروايتني 
  . خبالف اهلرة 

إن شربت بعد : وجه مشهورات ثالثها لو أكلت اهلرة أو حنوها جناسة ، مث شربت من ماء ، فثالثة أ) : تنبيه ( 
جنس بال نزاع عندنا ، ) الضرب الثاين . ( قدر ما يطهر فمها بريقها فسؤرها طاهر ، وإال فنجس : غيبتها وقيل 



  . وكذلك سؤره ، وهو الكلب واخلنزير ، وما تولد منهما أو من أحدمها 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه : ( وملسلم  )إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعاً : ( لقوله  ٢٩

واخلنزير شر منه ، واملتولد من اخلبيث خبيث ، وحكى ابن محدان ) . أن يغسله سبع مرات ، أوالهن بالتراب 
  . رواية بطهارة سؤر الكلب واخلنزير واستغرهبا واستبعدها وإهنا جلديرة بذلك 

وهي املشهورة ) إحدامها ( الطري ، والبغل ، واحلمار ، وفيها روايتان سباع البهائم ، وجوارح ) الضرب الثالث ( 
عند األصحاب ، وظاهر كالم اخلرقي جناستها ، فكذلك سؤرها ، لظاهر حديث القلتني وإال مل يكن للتحديد هبما 

ن النيب وأصحابه كانوا طهارهتا ، واختارها أبو حممد يف البغل واحلمار ، لعموم البلوى هبما ، وأل) والثانية . ( فائدة 
  . يركبوهنا مع حرارة بالدهم ، والظاهر أهنم ال يسلمون من مالقاهتا 

ويدل على ذلك يف السباع ما روى مالك يف املوطأ عن حيىي بن عبد الرمحن ، أن عمر رضي اهللا عنه خرج يف  ٣٠
هل ترد حوضك السباع ؟ يا صاحب احلوض : ركب فيهم عمرو بن العاص ، حىت وردوا حوضاً ، فقال عمرو 

زاد بعض الرواة يف قول عمر : قال رزين . ال ختربنا ، فإنا نرد على السباع ، وترد علينا : فقال عمر بن اخلطاب 
اه ، وإمامنا ) هلا ما أخذت يف بطوهنا ، ولنا ما بقي طهور وشراب : ( وإين مسعت رسول اهللا يقول : رضي اهللا عنه 

رواية ثالثة ) وعن أمحد . ( سؤرها طاهر : اهر عدم صحة الزيادة عنده ، وعلى هذه اعتمد على قول عمر ، فالظ
بالشك يف سؤر البغل واحلمار ، فيتيمم معه إن مل جيد ماء طهوراً ، وينوي بتيممه احلدث والنجاسة احتياطاً 

  . يتيمم ويصلي ، مث يتوضأ به ويصلي : الحتماهلا ، وقيل 
محه اهللا رواية الشك والنجاسة على ما ذكره القاضي يف روايتيه ، وأبو اخلطاب يف واعلم أن املنصوص عن أمحد ر

  . خالفه ، أما رواية الطهارة فذكرها أبو اخلطاب خمرجة ، والطاهر من سباع البهائم واهللا أعلم 
  . بالتراب وكل إناء حلت فيه جناسة من ولوغ كلب ، أو بول ، أو غريه ، فإنه يغسل سبع مرات ، إحداهن : قال 
ال خالف عن إمامنا فيما نعلمه أن اإلناء جيب غسله من جناسة الكلب واخلنزير سبعاً إحداهن بالتراب ، : ش 

  . فكذلك ما تولد منهما أو من أحدمها 
) إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعاً : ( م ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٣٠

وله يف ) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ، أوالهن بالتراب : ( ، وملسلم  متفق عليه
واخلنزير شر منه ، نص الشارع على حترميه ، وحرمة اقتنائه ، فاحلكم ) فلريقه ، مث ليغسله سبع مرات : ( أخرى 

م ألن العرب مل يكونوا يعتادونه ، خبالف الكلب ، يثبت فيه من طريق التنبيه ، وإمنا مل ينص الشارع عليه واهللا أعل
  ) . وعن أمحد رمحه اهللا جيب الغسل مثانياً . ( فإهنم كانوا يعتادونه كثرياً ، واملتولد من اخلبيث خبيث 

إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه : ( قال رسول اهللا : ملا روى عبد اهللا بن مغفل قال  ٣١
رواه مسلم وغريه ومحل على أنه عّد التراب ثامنة ، مجعاً بني األحاديث ، ويف أي موضع جعل ) بالتراب  الثامنة

  . التراب أجزأه 
ويف ) السابعة : ( ويف أيب داود فيه ) أوالهن بالتراب : ( م ألن يف مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ٣١

لى أن املقصود حصول التراب يف الغسالت ، إال أن األوىل جعله يف فدل ع) أوالهن أو أخراهن : ( الترمذي فيه 
أن ) : وعنه ( األوىل ، ليأيت املاء عليه فينظفه ، ويكفي هم التراب لو انتضح من الغسالت على شيء على األشهر 

اء ، وهل يقوم حيث ش) : وعنه ( بل يف اآلخرة مطلقاً ، ) وعنه ( غسل مثانياً جعله يف اآلخرة ، حلديث ابن مغفل 
] وحنوه ، أو الغسلة الثامنة مقام التراب ، أو ال يقومان ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، أو يقوم األشنان [ األشنان 



أو إن فسد احملل به كثوب حرير . وحنوه دون املاء ، أو إن تعذر التراب أو تضرر احملل به أجزأ األشنان وإال فال 
  . مخسة أوجه وحنوه سقط اعتباره رأساً ؟ على 

وحكم غري اإلناء من الثياب والفرش وحنوها حكم اإلناء ، إال أن يف وجوب التراب فيه قوالن ، أصحهما جيب ، 
وما اتصل هبا من احليطان ، ) أما األرض ( وإمنا نص اخلرقي رمحه اهللا على اإلناء واهللا أعلم لورود النص فيه ، 

املاء حىت تزول عني النجاسة ، أّي جناسة كانت ، وإن كانت جناسة واألحواض وحنو ذلك ، فالواجب مكاثرهتا ب
  . كلب أو خنزير على املذهب ، وقد ذكر اخلرقي رمحه اهللا هذا يف غري هذا املوضع 

واختلف عن إمامنا رمحه اهللا يف جناسة غري الكلب واخلنزير ، وما تولد منهما يف غري األرض وما اتصل هبا ، فعنه 
  . هورات ثالث روايات مش

وهي اختيار اخلرقي رمحه اهللا ومجهور األصحاب أهنا تغسل سبعاً ، كنجاسة الكلب قياساً عليها ، ألنه ) إحداهن ( 
إذا وجب السبع يف ولوغ الكلب ، مع اخلالف يف طهارته ويف أكله ففي بول اآلدمي وحنوه ، مع اإلتفاق على 

  . جناسته أوىل وأخرى 
بل : أمرنا بغسل األجناس سبعاً وعلى هذه الرواية وقيل : ي اهللا عنهما أنه قال وقد روي عن ابن عمر رض ٣٢

حيث اشترط العدد ، وهو ظاهر ما يف التلخيص والرعاية هل جيب التراب وهو اختيار اخلرقي ، إحلاقاً له بنجاسة 
جة يف ولغ الكلب ؟ فيه الكلب أو ال جيب وهو اختيار أيب الربكات قصراً له على مورد النص ، أو ألن ذلك للزو

  . جيب غسلها ثالثاً ، اختارها أبو حممد يف العمدة ) والثانية . ( وجهان 
) إذا انتبه أحدكم من نومه ، فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثاً ، فإنه ال يدري أين باتت يده : ( لقوله  ٣٣

تكاثر باملاء حىت تزال ، من غري اعتبار ) والثالثة ( تها ، حقيق] إال ما يزيل [ علل بوهم النجاسة ، وال يزيل ومهها 
عدد ، ألن النيب أمر أمساء بغسل دم احليض ، ومل يأمرها بعدد ، وأمر أن يصب على بول األعرايب ذنوباً من ماء ومل 

  . يأمر بعدد 
ة سبع مرات والغسل كانت الصالة مخسني ، والغسل من اجلناب: وقد روى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٤

من البول سبع مرات فلم يزل النيب يسأل ، حىت جعلت الصالة مخساً ، والغسل من اجلنابة مّرة ، والغسل من 
حمل ] غري [ رواه أمحد وأبو داود ، وهو نص لكن يف إسناده ضعف وروي أن السبع ال تعترب يف . البول مّرة 

وهي وهم ، وروي االجتزاء بثالث : وسائر احملال ، قال اخلالل [ اء اإلستنجاء من البدن ، وتعترب يف حمل االستنج
  . واعتبار السبع يف غريه ، وضعفت أيضاً ] يف حمل االستنجاء 

  ] تن ) [ / تنبيهات ] ( تن [ 
وقد . يغسل سبعاً كغريه : قد مشل كالم اخلرقي رمحه اهللا حمل اإلستنجاء ، فعلى املشهور عند األصحاب ) أحدها ( 
رح بذلك الثاضي يف التعليق والشريازي ، وابن عقيل ، وابن عبدوس ونص عليه أمحد رمحه اهللا يف رواية صاحل ، ص

واختار أبو حممد يف املغين أنه ال جيب العدد فيه ، اعتماداً على أنه مل يصح عن النيب يف ذلك عدد ، ال من فعله ، وال 
ويؤيد هذا أنه ال . ينقي : د وقد سئل عن حد االستنجاء باملاء فقال من قوله ومتسكا بإطالق أمحد يف رواية أيب داو

جيزئه املاء وحده ، وقطع به أبو حممد ، وابن متيم ، وغريمها : يشترط له تراب ، كما نص عليه أمحد رمحه اهللا فقال 
 .  
كونه طاهراً ، وهو ظاهر حيث اشترط التراب فهل من شرطه كونه طهوراً جيوز التيمم به ، أو يكتفى ب) : الثاين ( 

  . ما يف التلخيص ؟ قوالن ، مث شرط ابن عقيل أن يكون حبيث تظهر صفته ، ويغري صفة املاء 



بفتح الالم فيهما ، وحكى ابن األعرايب كسرها يف املاضي إذا شرب مما يف اإلناء بطرف ) ولغ يلغ ) : ( الثالث ( 
  ] . واهللا أعلم [ تراب التمريغ يف العفر وهو ال) والتعفري ( لسانه ، 

  . أراقهما وتيمم ] عليه [ وإذا كان معه يف السفر إناآن جنس وطاهر ، واشتبها : قال 
صورة هذه املسألة إذا مل جيد طهوراً غريمها ، ومل ميكن تطهري أحدمها باآلخر ، أما إذا كان ذلك فإنه جيب : ش 

وحه ، ولذلك قيد بالسفر ، ألنه حال مظنة عدم املاء ، ووجود اعتماده ، وإمنا ترك اخلرقي رمحه اهللا بيان ذلك لوض
إناء يسع قلتني ، وإال فاحلكم ال خيتص بالسفر ، وباجلملة إذا اشتبه طاهر بنجس واحلال ما تقدم واستويا ، فإنه ال 

  . خالف يف املذهب أنه يعدل إىل التيمم ، وال يتحرى 
وألنه اشتبه املباح باحملظور ، فيما ال تبيحه الضرورة ، أشبه اشتباه ) ك دع ما يريبك ، إىل ما ال يريب: ( لقوله  ٣٥

أخته بأجنبية ، أو ميتة مبذكاة ، وإن كثر عدد الطاهر على عدد النجس ، فكذلك على املشهور ، املختار لألكثرين 
  . ، ملا تقدم 

له ، وهو اختيار أيب بكر ، وابن شاقال وأومأ اإلمام يف موضع إىل أنه يتحرى ، فما يغلب على ظنه أنه طهور استعم
عرفاً وحكي ] أو ال بد من كثرة [ ، والنجاد وألن إصابة الطهور واحلال هذه أغلب ، مث هل يكتفى مبطلق الكثرة 

  . عن القاضي يف التعليق أو ال بد وأن يكون النجس عشر الطهور وهو املشهور ؟ فيه أوجه 
موقوف على إراقتهما ، وهو إحدى الروايتني ، بشرط أن يأمن العطش ،  تيممه) صحة ( وظاهر كالم اخلرقي أن 

) والثانية . ( } فلم جتدوا ماًء فتيمموا { : واختاره أبو الربكات ، ليصري عادماً للماء بيقني فيدخل حتت قوله تعاىل 
ريح ، وحكم اخللط حكم ال يشترط ، ألنه ممنوع من استعماهلما شرعاً ، أشبه اجل: واختارها أبو بكر وأبو حممد 

  . اإلراقة 
وإطالق اخلرقي يقتضي أنه إذا صلى بالتيمم ال إعادة عليه بعد ، ولو علم عني الطاهر ، وهو املعروف من الوجهني 

  ] . واهللا سبحانه أعلم [ ، 
  : قال 

  باب اآلنية

  
أبدلت اهلمزة الثانية واواً ، كراهة .  ءآين: مجع إناء ، كسقاء وأسقية ، ومجع اآلنية أواين ، واألصل ) اآلنية : ( ش 

  . آدم وأوادم : اجتماع مهزتني ، ومثله 
  . وكل جلد ميتة دبغ أو مل يدبغ فهو جنس : قال 
مراد اخلرقي واهللا أعلم امليتة النجسة ، وقد تقدم بيان امليتة النجسة من الطاهرة ، وجلد امليتة قبل الدبغ جنس : ش 

حرمت { : وهي اختيار اخلرقي وعامة األصحاب أنه جنس ، لقوله تعاىل : أشهرمها : يتان ، أما بعد الدبغ ففيه روا
واجللد جزء منها ، وهذا على القول بعمومها ، كما هو ظاهر كالم إمامنا رمحه اهللا ألنه استدل هبا } عليكم امليتة 

مينع صحة األحاديث الواردة يف  على ذلك ، وكثري من أصحابنا ، منهم القاضي يف الكفاية ، وعلى هذا إما أن
الدباغ ، كما أشار إليه أمحد كما سيأيت ، أو يلتزم صحتها ومينع ختصيص عام القرآن بالسنة على أنا نلتزم أن اآلية 
الكرمية ليست عامة ، وإمنا احملرم حترمي الفعل املقصود من كل جزء منها ، واملقصود من اجللد االنتفاع به ، كما أن 

  . ن اللحم األكل املقصود م



ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب : ( كتب إلينا رسول اهللا أن : ويؤيد ذلك حديث عبد اهللا بن عكيم قال  ٣٦
رواه اخلمسة وحسنه . بشهرين : ويف رواية للترمذي ) أن ال تنتفعوا : ( قبل موته بشهر : ويف رواية أيب داود ) 

ليس عندي يف الدباغ حديث صحيح ، : قال : ويف رواية ابنه صاحل . ده ما أصلح إسنا: الترمذي وقال أمحد 
كنت رخصت لكم يف جلود امليتة ، فإذا جاءكم كتايب هذا : ( ويف لفظ للدارقطين . وحديث ابن عكيم أصحها 

وال . وهو مشعر بنهي بعد رخصة ، وأن ما ورد من الرخصة كان أولًا ) فال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب 
قاله النضر بن مشيل وغريه ، ألنا مننع ذلك ، كما قاله طائفة من أهل اللغة . يقال اإلهاب اسم للجلد قبل الدبغ 

  . ويؤيد قوهلم أنه مل يعلم من النيب فيه قبل الدبغ رخصة ، وال عادة الناس اإلنتفاع به 
على روايتني ، أما يف املائع فقال كثري من وإن مل يدبغ هل جيوز استعماله يف اليابس وحنوه ؟ : فعلى هذه وقيل 

ألهنا : قال . ولو مل ينجس املاء ، بأن كانت تسع قلتني : ال ينتفع هبا رواية واحد ، قال ابن عقيل : األصحاب 
فعلى رواية اجلواز . جنسة العني ، أشبهت جلد اخلنزير ، وجوز أبو العباس يف فتاويه االنتفاع هبا يف اليابس انتهى 

  ) . وجهان ( ز الدبغ وعلى رواية املنع فيه جيو
أن الدباغ مطهر يف اجلملة ، اختارها أبو العباس ، وإليها ميل جده يف املنتقى ، وابن محدان يف الكربى ، ) والثانية ( 

 قبل وفاته: إهنا آخر قويل أمحد ، قال أمحد بن احلسن الترمذي كان أمحد يذهب إىل هذا احلديث ملا ذكر : وقيل 
عن : هذا آخر األمرين من رسول اهللا ، مث تركه لالضطراب يف إسناده ، حيث روى بعضهم : ويقول . بشهرين 

  . عبد اهللا بن عكيم ، عن أشياخ من جهينة 
تصدق على موالة مليمونة بشاة ، فماتت ، فمر هبا رسول اهللا : وذلك ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٧

  ) .  إهاهبا فدبغتموه فانتفعتم به هال أخذمت: ( فقال 
روامها مسلم وغريه ويف رواية يف ) أميا إهاب دبغ فقد طهر : ( مسعت رسول اهللا يقول : قال ) وعنه أيضاً (  ٣٨

  ) . إمنا حرم أكلها : ( الصحيح أيضاً 
  ) . ملاء والقرظ يطهرها ا: ( وألمحد وأيب داود ، والنسائي ، والدارقطين وصححه يف حديث شاة ميمونة  ٣٩
رواه ) إن دباغة ذهب خببثه أو رجسه أو جنسه : ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب يف جلد امليتة قال  ٤٠

البيهقي يف سننه وصححه وإذاً مينع العموم يف اآلية الكرمية ، ويدعى فيها إما اإلمجال كما قاله القاضي يف العدة ، أو 
ألنه املقصود منها عرفاً ، أو يلتزم العموم ويدعى ختصيصه ، مبا تقدم ، وحديث ابن عكيم  أن احملرم حترمي األكل ،

  . ال يقاوم حديث ابن عباس 
مث قد ورد حنوه من حديث عائشة ، وعالية بنت سبيع ، وسلمة بن احملبق ، وكلها يف السنن على أن حديث  ٤١

  . يث ابن عكيم حيمل على ما قبل الدبغ ، مجعاً بني األحاد
وعلى هذه الرواية هل الدباغ يصريه كاحلياة ، بدليل رواية ابن عباس اليت رواها البيهقي ، وهو اختيار أيب حممد ، 

وصاحب التلخيص فيه ، فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته يف احلياة كاهلر وحنوها ، ما سوى الكلب واخلنزير ، 
  . واملتولد منهما على رواية ، أو كالذكاة 

وهو اختيار أيب الربكات فال يطهر إال ما يطهره الذكاة ؟ فيه وجهان ، وقد ) ذكاهتا دباغها : ( ن يف رواية أل ٤٢
  . خيرج عليهما جلد اآلدمي ، فإن يف طهارته إن قيل بنجاسته باملوت بالدبغ وجهان ، واهللا أعلم 

  . وكذلك آنية عظام امليتة : قال 
  . تة جنسة ؛ ملا تقدم من حديث عبد اهللا بن عكيم يعين أهنا جنسة إذا كانت من مي: ش 



رواه البيهقي يف سننه وألن احلياة حتله فينجس باملوت ) أن ال تنتفعوا من امليتة بشيء : ( ويف بعض ألفاظه  ٤٣
اآلية ، وحكى أبو اخلطاب ومن تبعه قوال } قال من حييي العظام وهي رميم { : كاجللد ، ودليل الوصف قوله تعاىل 

  . الطهارة ، وهو خمتار أيب العباس ب
والعاج عظم ) اشتر لفاطمة سوارين من عاج : ( ملا روى أبو داود عن ثوبان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٤٤

الفيل ، وحكم القرن ، والظفر ، واحلافر ، كالعظم ، إن أخذ من مذكى فهو طاهر ، ومن حي طاهر يف احلياة 
فيه احتمال ) رمحه اهللا ( كذلك ما سقط عادة من قرون الوعول وحنوها ، وأليب حممد ينجس باملوت فهو جنس ، و

  . بالطهارة ، واهللا أعلم 
  . ويكره أن يتوضأ يف آنية الذهب والفضة : قال 
التحرمي ، كما هو دأب السلف كثرياً ، وقد صرح بذلك يف غري هذا املوضع ، فقال ) كراهة ( أراد بالكراهة : ش 
والشرب يف آنية : خذ آنية الذهب والفضة عاص ، وفيها الزكاة وإذا حرم االختاذ فاالستعمال أوىل ، وقال واملت: 

  . الذهب والفضة حرام 
ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة ، وال تأكلوا يف : ( وذلك ملا روى حذيفة قال مسعت رسول اهللا يقول  ٤٥

  . متفق عليه ) ولكم يف اآلخرة : ( ويف رواية ) صحافها ، فإهنا هلم يف الدنيا 
الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف : ( قال رسول اهللا : وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت  ٤٦

  . وغري األكل والشرب يف معنامها ) الذي يأكل ويشرب : ( متفق عليه ويف رواية ملسلم ) بطنه نار جهنم 
ل واملرأة ، وهو كذلك ، لعموم الدليل ، وختصيصه ، املنع بالذهب والفضة وعموم كالم اخلرقي يشمل الرج

  . يقتضي إباحة ما عدامها ، وهو كذلك يف اجلملة 
  . رواه البخاري . فتوضأ ) من صفر ( أتانا رسول اهللا فأخرجنا له ماء يف تور : ألن يف حديث عبد اهللا بن زيد  ٤٧
من حجارة ، ومن قدح من زجاج ، وأنه كان له قدح من خشب وجاء أنه توضأ هو وأصحابه من خمضب  ٤٨

هو ما كان جنسه أكثر قيمة : ويدخل يف املفهوم الثمني ، وهو ما كثر مثنه ، قال أبو الربكات . يشرب فيه ويتوضأ 
من جنس النقدين ، كاجلوهر والبلور ، وحنومها وهو كذلك ، لتخصيص النيب النهي بالذهب والفضة ، ومفهومه 

احة ما عدامها ، فمفهوم اللقب حجة عندنا على األشهر ، مث العلة فيهما اخليالء ، وكسر قلوب الفقراء ، وهي إب
غري موجودة هنا ، إذ اجلوهر وحنوه ال يعرفه إال خواص الناس ، وال عربة بكراهة الشريازي الوضوء من الصفر 

  . والنحاس ملا تقدم 
م امليتة وحنو ذلك ، وقد يؤخذ من كالمه مث ، واحملرم ، كاملغصوبة وحنوها ، ويستثىن من العموم النجس ، كآنية عظا

  . واملضبب واملطعم بالذهب أو الفضة 
من شرب من إناء ذهب ، أو فضة ، أو إناء فيه شيء : ( ملا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب قال  ٤٩

واملشهور عن ابن عمر يف املضبب من قوله : هقي يف سننه وقال رواه البي) من ذلك ، فإمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم 
رواه البيهقي . ما زلنا بعائشة حىت رخصت لنا يف احللي ، ومل ترخص لنا يف اإلناء املفضض : ، وعن عمرة قالت 

  . أيضاً 
شربة ، أبسط بضبة من الفضة ، ويأيت الكالم على هذا إن شاء اهللا يف كتاب األ] املضبب [ ويستثىن من املضبب 

  . من هذا 
] أي حيدر ، جعل الشرب جرجرة ، وهو صوت وقوع املاء يف اجلوف ) جيرجر يف بطنه ) : ( أحدمها : ( تنبيهان [ 



مثل اإلجانة اليت تغسل فيها الثياب ) واملخضب ( إناء صغري : شبه الطست ، وقال ابن األثري ) التور ) : ( الثاين ( 
  . واهللا أعلم . 

  . إن فعل أجزأه ف: قال 
إذا خالف وتوضأ فيها أجزأه عند اخلرقي ، وأيب حممد ، إذ استعمال املاء يف الوضوء حصل بعد فعل املعصية ، : ش 

وهبذا فارق الصالة يف البقعة الغصب ، ومل جيزه عند أيب بكر ، وأيب احلسني ، وأيب العباس إلتيانه بالعبادة على وجه 
ل الغصب ، ودليل الوصف وصف الشارع األكل والشرب بالتحرمي ، مع حصوهلما بعد احملرم ، أشبه الصالة يف احمل

  . فعل األكل والشرب ، حيث توسل إليهما باحملرم 
حيتمل أنه غطس فيها وكانت تسع قلتني ، ووجد الترتيب ، بأن . يتوضأ يف آنية الذهب والفضة : وقول اخلرقي 

جيزئ عن املسح ، مث أخرج رجليه ، وعلى هذا : سه ، أو غسله وقلنا أخرج وجهه أولًا ، مث يديه ، مث مسح رأ
يصح فيما إذا توضأ منها ، أو هبا ، أو جعلها مصباً للماء بطريق األوىل ، وحيتمل أن يريد أنه جعلها مصباً للماء ، 

صحة يف هذه الصور ، ففي وعلى هذا ال يلزم الصحة فيما إذا توضأ فيها ، أو هبا ، أو منها ، ألّنا إذا قلنا بعدم ال
  . جعلها مصباً احتماالن ، أصحهما الصحة ، واهللا أعلم 

  . وصوف امليتة وشعرها طاهر : قال 
يعين من امليتة الطاهرة يف احلياة ، وإال فالنجسة يف احلياة ؛ املوت ال يزيدها إلّا خبثاً ، وهذا هو املعروف : ش 

. اآلية ) } ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها { (  ١٩: ل اهللا تعاىل املشهور من نص أمحد ، وعليه أصحابه ، لقو
ساقه سبحانه وتعاىل يف سياق االمتنان ، فالظاهر مشوله حلاليت احلياة واملوت ، ويف الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا 

وعن ) ( إمنا حرم أكلها : (  فقال. إهنا ميتة : ؟ فقالوا ) هال انتفعتم جبلدها : ( عنهما أن النيب وجد شاة ميتة فقال 
رواية أخرى أهنا جنسة ، أومأ إليها يف شعر اآلدمي احلي ومن مث يعلم أن حكاية صاحب التلخيص اخلالف يف ) أمحد 

ال تنتفعوا من : ( شعر غري اآلدمي ، والقطع فيه بالطهارة ليس بشيء وذلك ملا تقدم من حديث عبد اهللا بن عكيم 
بأن املراد باآلية احلياة احليوانية ، ومن خاصيتها احلس ) : وأجيب ( } حرمت عليكم امليتة { ولعموم ) امليتة بشيء 

  . واحلركة اإلرادية ، ومها منتفيان يف الشعر ، وحكم الوبر والريش حكم الشعر 
قيل ، وقيل شعر اهلرة وحنوها ، وهو اختيار أيب حممد وابن ع. من امليتة الطاهرة يف احلياة : وقد دخل يف قولنا 

بنجاسة شعر ذلك بعد املوت ، إذ طهارته يف احلياة لعلة مشقة االحتراز منه ، وقد زالت باملوت وجعل القاضي 
  . اخلالف يف املنفصل يف حياته أيضاً ، وأحلق ابن البنا بذلك سباع البهائم وحنوها ، على القول بطهارهتا واهللا أعلم 

  باب السواك وسنة الوضوء

  
  
واملسواك العود الذي يتسوك به ، يذكّر ويؤّنث ، مسي بذلك لكون الرجل يردده يف فيه وحيركه ، ) وك الس: ( ش 

  . الشريعة والطريقة ) والسنة ( تساوكت اإلبل إذا مشت مشياً يف لني ، : يقال 
  ) . فمن رغب عن سنيت فليس مين : ( قال رسول اهللا  ٥٠
  . وإذا أطلقت يف مقابلة الواجب أريد هبا املستحب ) لراشدين من بعدي عليكم بسنيت وسنة اخللفاء ا: ( وقال  ٥١
احلديث ، ورمست بأهنا ما رسم للتحدي ، ) إن اهللا فرض صيام رمضان ، وسننت لكم قيامه : ( ومنه قوله  ٥٢



  . وهو ما يكون املتأسي فيه مماثلًا لألول ال خمالفاً له ، واهللا أعلم 
  . والسواك سنة : قال 
رواه أمحد ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب : ( قال رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت :  ش ٥٣

والنسائي ، والبخاري تعليقاً جمزوماً به ، وابن حبان ورواه أيضاً من طريق أيب هريرة ، ورواه أمحد من طريق أيب 
  . بكر ، وابن عمر رضي اهللا عنهم 

  ) . قد أمرت بالسواك ، حىت خشيت أن يكتب علي ل. . ( وألمحد عن واثلة  ٥٤
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل : ( ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  ٥٥

  . وهو أليب داود ، والترمذي من حديث زيد بن خالد اجلهين ) . صالة 
ابن حامد ، واختيار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه ،  واحلكم الذي حكم به اخلرقي يشمل النيب ، وهو اختيار

  . خبالف أمته ، واهللا أعلم 
  . يستحب عند كل صالة : قال 
) وعند املضمضة ( عند الصالة ، ملا تقدم من حديث أيب هريرة ، ) منها ( يتأكد استحباب السواك يف مواضع : ش 

  . يف الوضوء 
) لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء : ( النيب قال  ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن ٥٦

  . من نوم الليل ) وعند القيام . . ( رواه أمحد بإسناد صحيح 
املسجد واملنزل ، ) وعند دخول . . ( ألن يف الصحيحني أن النيب كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك  ٥٧

  . وخلو املعدة من الطعام ، واصفرار األسنان ، وتغري رائحة الفم ، واهللا أعلم  وقراءة القرآن ، وإطالة السكوت ،
  . إال أن يكون صائماً ، فيمسك من وقت الزوال إىل أن تغرب الشمس : قال 
  . ال خيتلف املذهب يف ذلك : هذا هو املشهور يف املذهب ، حىت أن ابن عقيل قال : ش 
) خلوف فم الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسك : (  عنه عن النيب قال وذلك ملا روى أبو هريرة رضي اهللا ٥٨

واخللوف إمنا يظهر غالباً بعد الزوال ، وألنه أثر عبادة ، مستطاب شرعاً ، أشبه دم الشهيد ، وهذا اإلمساك على 
  . وهي أظهر  وحكى القاضي وغريه رواية باالستحباب ،. سبيل االستحباب ، فلو خالف ففي الكراهة روايتان 

رواه أمحد وأبو داود ، . رأيت رسول اهللا ما ال أحصي يتسوك وهو صائم : ملا روى عامر بن ربيعة قال  ٥٩
  . والترمذي وحسّنه 

وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره وألن مرضاة الرب أطيب من ريح املسك ، والقياس : قال البخاري  ٦٠
 حمل السواك إمنا هو من املعدة واخللو على أنه لو صح القياس للزم أن ال يزال نقول مبوجبه ، ومننع أن اخللوف يف

  . بعد الغروب ، وحيث سن السواك ففي كراهته بعود رطب خشية حتلل جزء روايتان واهللا أعلم 
أن  هو: ينقي وقيل : قال ابن األعرايب وقيل . يدلك : وقيل : أي يغسل ، قاله اهلروي ) يشوص ) : ( تنبيه ( 

الشوص هو االستياك من سفل إىل علو ، ومنه الشوصية ريح ترفع القلب عن . . وعن ابن دريد . يستاك عرضاً 
بضم اخلاء ، هكذا الرواية الصحيحة ورواه من ال حيقق ) : واخللوف ( مبعناه ، وقيل ال ، ) واملوص . ( موضعه اه 

وغسل اليدين : إذا تغري ، خيلف خلوفاً واهللا أعلم قال  خلف فوه ،: قال اهلروي . . بفتحها وخطأ ذلك اخلطايب 
  . إذا قام من نوم الليل ، قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثاً 

  . ال إشكال يف مطلوبية الغسل واحلال هذه : ش 



إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فال يغمس يده يف : ( م ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٦٠
إذا : ( هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري . . متفق عليه ) إلناء حىت يغسلها ثالثاً ، فإنه ال يدري أين باتت يده ا

) . استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه ، فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده 
  ) . إذا استيقظ أحدكم من الليل : ( وللترمذي وصححه 

نعم ، واختارها أبو بكر والقاضي ، وعامة أصحابه ، بل ) إحدامها ( املطلوبية للوجوب ؟ فيه روايتان  وهل تنهض
غسلهما : وأكثر األصحاب ، ملا تقدم من األمر بذلك ، والنهي عن عدمه ، ومقتضى ذلك الوجوب ، وعلى هذه 

دت يده ، أو جعلت يف جراب وحنو شرط لصحة الصالة ، قاله ابن عبدوس وغريه ، وهل هو تعبد ، فيجب وإن ش
ويتعلق احلكم بالنوم الناقض على األشهر . ذلك ، أو معلل بوهم النجاسة ، فال جيب من حنو ما تقدم ؟ فيه وجهان 
  . دون التسمية ) النية ( جتب : ، ال بنوم أكثر الليل ، وهل جتب النية والتسمية لغسلهما ؟ أوجه ثالثها 

اختارها اخلرقي ومجاعة ، ألن : ال تنهض لذلك ، اختارها اخلرقي والشيخان ، قال أبو العباس ) : والرواية الثانية ( 
  . مشل القائم من النوم } إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم { : قوله تعاىل 

ن ، واألمر ال سّيما وقد فسره زيد بن أسلم رضي اهللا عنه بالقيام من الليل ومل يذكر سبحانه وتعاىل غسل اليدي ٦١
  . السابق للندب ، ألنه علل بوهم النجاسة ، وذلك يقتضي الندبية ال الوجوب استصحاباً لألصل 

واعلم أن السنة ال ختتص بنوم الليل بل يسن له أن يغسل يديه عند الوضوء وإن مل يقم من نوم أصلًا ، حىت لو تيقن 
وإمنا نص اخلرقي على نوم . وغسل كفيه ثالثاً : قالوا طهارهتما ، على املذهب املنصوص ، ألن الواصفني لوضوئه 

  . الليل دون غريه لتأكده ، ولينص على حمل اخلالف ، والغسل املطلوب إىل الكوع ، واهللا أعلم 
  . والتسمية عند الوضوء : قال 
  . لروايات إنه الذي استقرت عليه ا: هذا إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار أيب حممد ، وقال اخلالل : ش 
ومل ) } إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم { (  ١٩: ومل جيب ، لقوله سبحانه ) توضؤا بسم اهللا : ( لقوله  ٦٢

واختارها أبو . جتب ) : والرواية الثانية . ( يذكر التسمية ، وألهنا طهارة ، فلم جتب هلا التسمية كطهارة اخلبث 
اختارها القاضي وأصحابه ، وكثري : قال أبو العباس . احلسني ، وأبو اخلطاب  بكر ، وابن شاقال وأبو جعفر ، وأبو

  . من أصحابنا بل أكثرهم 
ال صالة ملن ال وضوء له ، وال وضوء ملن ال يذكر : ( ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب أنه قال  ٦٣

وأيب سعيد مثله قال البخاري [ حديث سعيد بن زيد  رواه أمحد وأبو داود ، وألمحد وابن ماجه من) اسم اهللا عليه 
إنه أصحها ، وعلى هذه تسقط بالسهو : وكذلك قال إسحاق ] أحسن شيء يف هذا الباب حديث سعيد بن زيد : 

على رواية اختارها القاضي يف التعليق ، وابن عقيل وأبو حممد ، وال تسقط يف أخرى ، اختارها ابن عبدوس ، وأبو 
  . مىت مسى يف أثناء الوضوء أجزأه على كل حال : قال الشريازي ، و ابن عبدوس الربكات ، و

أو القدوس ، مل جيزئه على األشهر : بسم الرمحن : فإن قال . بسم اهللا : حمل التسمية اللسان ، وصفتها ) : تنبيه ( 
  . حنوه ، واهللا أعلم وحنوه ، على احملقق وتكفي اإلشارة هبا من األخرس و. اهللا أكرب : ، كما لو قال 

  . واملبالغة يف االستنشاق ، إلّا أن يكون صائماً : قال 
أسبغ الوضوء ، : ( قال . قلت يا رسول اهللا أخربين عن الوضوء : أي تسن ملا روى لقيط بن صربة قال : ش  ٦٤

وصححه الترمذي ، وابن  رواه أبو داود والنسائي) وخلل بني األصابع ، وبالغ يف االستنشاق إلّا أن تكون صائماً 
خزمية ، واحلاكم وإمنا مل جتب على املشهور لسقوطها بصوم النفل ، والواجب ال يسقط بالنفل ، وقال ابن شاقال 



  . يف الكربى فقط : لظاهر األمر ، وقيل . وحيكي رواية جتب 
ص على ذلك وصّرح بذلك ابن فإنه إمنا ن: واقتصر اخلرقي رمحه اهللا على االستنشاق تبعاً للحديث ، ولنص أمحد 

يبالغ يف االستنشاق دون املضمضة ، وعامة املتأخرين على أنه يبالغ فيهما ، وقد روي يف بعض : الزاغوين فقال 
  ) . وبالغ يف املضمضة واالستنشاق : ( ألفاظ لقيط 

. ال جيوز : الشريازي  وظاهر كالم اخلرقي أن املبالغة للصائم ال تسن ، وصرح به أبو حممد وأبو العباس ، وقال
  . وينبغي أن يقيد قوله بصوم الفرض 

املبالغة يف االستنشاق اجتذاب املاء بالنّفس إىل أقصى األنف ، وال يصيّره سعوطاً ، ويف املضمضة إدارة ) : تنبيه ( 
  . املاء يف أقاصي الفم ، وال يصّيره وجوراً واهللا أعلم 

  . وختليل اللحية : قال 
  . حة من سنن الوضوء ، على املذهب املعروف ختليل الل: ش 
رأيت رسول اهللا فعل : ملا روي عن عثمان رضي اهللا عنه أنه توضأ وخلل حليته ، حني غسل وجهه ، مث قال  ٦٥

رواه الترمذي ، وصححه ابن خزمية ، وابن حبان ، وحسنه البخاري وهذا إذا كانت كثيفة . الذي رأيتموين فعلت 
  . يفة تصف البشرة ، فإنه جيب غسلها ، وحكم بقية الشعور كذلك كما سيأيت ، أما إذا كانت خف

  . وصفة التخليل من حتتها بأصابعه ، نص عليه ، أو من جانبيها 
أن رسول اهللا كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فيدخله حتت حنكه ، وخيلل : ويف السنن عن أنس رضي اهللا عنه  ٦٦

: ومن مث قيل بوجوب التخليل ، كما ذكره ابن عبدوس وقيل أيضاً ) مرين ريب عز وجل هبذا أ: ( به حليته ، ويقول 
ونص أمحد على أنه إن شاء خللها مع وجهه ، وإن شاء إذا مسح رأسه ، . بل مباء الوجه : خيلل مباء جديد وقيل 

  . واهللا أعلم 
  . وأخذ ماء جديد لألذنني ظاهرمها وباطنهما : قال 
وايتني عن أمحد ، واختيار ابن أيب موسى والقاضي يف اجلامع الصغري ، وابن عقيل ، وابن هذا إحدى الر: ش 

  . عبدوس والشريازي ، وابن البنا ، وصاحب التلخيص 
ملا روي عن حبان بن واسع ، أن أباه حدثه ، أنه مسع عبد اهللا بن زيد ، يذكر أنه رأس رسول اهللا يتوضأ ،  ٦٧

واختارها ) : والثانية . ( إسناده صحيح : رواه البيهقي يف سننه ، وقال . أخذ لرأسه  فأخذ ألذنيه ماء خالف الذي
ألن غالب من وصف وضوء النيب ، . ال يسن : القاضي يف تعليقه ، وأبو اخلطاب يف خالفه الصغري ، وأبو الربكات 

  . ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه مباء واحد 
ماخي أذنيه ، وميسح بإهباميه ظاهرمها ، كذلك وصف ابن عباس وصفة مسحهما أنه يدخل سباحتيه يف ص ٦٨

  . رواه النسائي . رضي اهللا عنهما ، عن النيب 
  . وختليل ما بني األصابع : قال 
  . ال إشكال يف مسنونية ختليل أصابع الرجلني : ش 
ويف أصابع . يه خبنصره رأيت رسول اهللا إذا توضأ خلل أصابع رجل: ويف السنن عن املستورد بن شداد ، قال  ٦٩

  . أشهرمها كما اقتضاه كالم اخلرقي يسن لعموم حديث لقيط ) روايتان ( اليدين 
) ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك : ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا قال له  ٧٠

جليه خبنصره كما يف حديث املستورد اليسرى إذ تفرجيهما يغين عن ختليلهما ، وختليل أصابع ر. ال يسن ) : والثانية 



، ألهنا املعّدة إلزالة الوسخ والدرن ، وحنو ذلك ، من باطن رجله ، ألنه أبلغ يف التخليل ، يبدأ خبنصر رجله اليمىن 
  . ، وخيتم خبنصر اليسرى ، تأسياً مبحبة النيب التيمن ، وأصابع يديه إحدامها باألخرى ، واهللا أعلم 

  . امليامن قبل املياسر وغسل : قال 
  . أي يبدأ باليد اليمىن قبل اليسرى ، وكذلك يف الرجلني ، وكذلك إذا بدأ بإحدى أذنيه ، وحنو ذلك : ش 
أن النيب كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجله ، وطهوره ، ويف : ملا يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها  ٧١

وأيديكم إىل { (  ١٩: يعين أن اهللا تعاىل قال . خمرجهما يف الكتاب واحد  ألن: قال أمحد . شأنه كله ، وال جيب 
واليد اليمىن ، واليد اليسرى وشذ الفخر الرازي فحكى يف : ومل يقل ) } وأرجلكم إىل الكعبني . . . املرافق 

أنه جيوز غسل مها يف حكم اليد الواحدة ، حىت : تفسريه عن أمحد الوجوب ، وهو منكر ، فقد قال ابن عبدوس 
  . إحدامها مباء األخرى 

  . ظاهر كالم اخلرقي أنه ال يسن مسح العنق ، ألنه مل يذكره ، وهو الصحيح من الروايتني ) : تنبيه ( 
  . لعدم ثبوت ذلك يف احلديث  ٧٢

 أن الضرر وظاهر كالمه أيضاً أنه ال يسن غسل داخل العينني ، وهو اختيار القاضي يف تعليقه والشيخني ، نظراً إىل
املتوقع كاملتحقق ، واستسنه صاحب التلخيص وغريه ، بشرط أمن الضرر ، وغايل بعضهم فحكى رواية بالوجوب 

، خمرجة من وجوب ذلك يف الغسل ، فإن فيه عن أمحد روايتان منصوصتان ، املختار منهما عند الشيخني ، عدم 
  . رج غسلهما من النجاسة ، واهللا أعلم الوجوب ، بل وعدم االستحباب أيضاً ، وعلى الروايتني خ

  : قال 

  باب فرض الطهارة

  
الفرض والشرط يشتركان يف توقف املاهية عليهما ، ويفترقان يف أن الشرط يكون خارج املاهية ، والفرض : ش 

اعترب داخلها ، وأيضاً فالشرط جيب استصحابه يف املاهية ، من أوهلا إىل آخرها ، والفرض ينقضي ويأيت غريه ، و
ذلك بالطهارة ، وغسل الوجه ، وحنو ذلك ، واخلرقي رمحه اهللا نظر إىل املعىن األول ، فسمى املاء الطاهر ، وإزالة 

  . احلدث ، والنية فروضاً ، وهي باملعىن الثاين شرائط 
  . هنا بالطهارة طهارة احلدث ، ال طهارة اخلبث واهللا أعلم ) رمحه اهللا ( ومراد اخلرقي 

  . رض الطهارة ماء طاهر وف: قال 
أراد باملاء الطاهر الطاهر غري املضاف ، الذي صدر به كتاب الطهارة ، وترك التنبيه على ذلك لالستغناء مبا : ش 

تقدم ، ولعله دل عليه بقرينة التنكري ، وأراد به التنويع ، وقد تقدم أن الطهارة ال تكون إال باملاء الطاهر ، واهللا 
  . أعلم 
  . الة احلدث وإز: قال 
أي االستنجاء باملاء ، أو األحجار على ما نبني يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل ، إن وجد منه ما يقتضي ذلك ، : ش 

وقد اختلفت الرواية عن أمحد يف ذلك ، فروي عنه وهو اختيار اخلرقي واجلمهور أن من شرط صحة الوضوء إزالة 
  . ذلك 
  . للترتيب ) مث ( و ) ه مث يتوضأ يغسل فرج: ( ألن يف حديث املذي  ٧٣



وألن املنقول عن النيب ، وعن أصحابه االستنجاء قبل الوضوء وروي عنه وهو اختيار أيب حممد ال يشترط ذلك  ٧٤
، ألهنا جناسة ، فصح الوضوء قبلها ، كالنجاسة على سائر البدن ، أو على املخرج غري خارجة منه ، فإن ذلك حمل 

وضع جعل ذلك كالنجاسة على املخرج منه ، فعلى هذه الرواية يستفيد مس املصحف ، وفاق ، والقاضي يف م
واللبث يف املسجد إن كان جنباً ، ولبس اخلف ، والصالة إذا عجز عن االستنجاء ، أما مع القدرة فيستنجي حبائل 

  . مس الفرج ال ينقض ، مث يصلي : ، أو ينجيه غريه ، بشرطه ، أو هو بال حائل إن قيل 
وحكم التيمم حكم الوضوء ، فيصح على هذه الرواية ، واحلال هذه ، اختاره ابن حامد ، واختار القاضي ، وأبو 

  . الربكات ، وابن محدان البطالن خبالف الوضوء يف التيمم ، ألنه مبيح ، وال استباحة قبل اإلستنجاء 
عند ابن عقيل واألشبه عند أيب حممد ، وحكم النجاسة على غري املخرج يف التيمم ، حكمها على املخرج ، و
  . وصححه ابن محدان الفرق ، كما لو كانت على الثوب ، واهللا أعلم 

  . والنية للطهارة : قال 
وما أمروا إال ليعبدوا اهللا { (  ١٩: أي لطهارة األحداث ، وال خالف عندنا يف ذلك ، لقوله سبحانه وتعاىل : ش 

  . ض النية واإلخالص حم) } خملصني له الدين 
ال : ( وقوله ) وإمنا لكل امرئ ما نوى : ( وأكّد ذلك بقوله ) إمنا األعمال بالنيات : ( وثبت أن النيب قال  ٧٥

قصد رفع احلدث ، : أي قصدك به ، ويف الشرع . نواك اهللا خبري : والنية يف اللغة القصد يقال . اه ) عمل إال بنية 
طهارة ، كمس املصحف ، والطواف ، وحنو ذلك ، فأما قصد ما تسن له الطهارة ، أو الطهارة ، ملا ال يباح إال بال

ال اختاره ابن حامد : حيصل به رفع احلدث ، اختاره أبو حفص ، والشيخان وقيل : كقراءة القرآن ، واألذان فقيل 
ند كثري من املتأخرين اجلمع األوىل ع: والشريازي ، وأبو اخلطاب وحمل النّية القلب ، فالعربة به دون اللسان ، نعم 

  . بني القصد والتلفظ واهللا أعلم 
  . وغسل الوجه : قال 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل { (  ١٩: هذا باإلمجاع ، وبنص كتاب اهللا سبحانه وتعاىل ، قال اهللا تعاىل : ش 

  ) . } ىل الكعبني الصالة فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إىل املرافق ، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إ
وهو من منابت شعر الرأس ، إىل ما احندر من اللحيني والذقن ، وإىل أصول األذنني ، ويتعاهد املفصل ، وهو : قال 

  . ما بني اللحية واألذن 
حد الوجه طولًا من منابت شعر الرأس غالباً فال عربة باألقرع ، الذي ينبت شعره يف بعض جبهته ، وال : ش 

لذي احنسر شعره عن مقدم رأسه إىل ما احندر من اللحيني والذقن ، وعرضا ما بني أصول األذنني ، ألن باألجلح ، ا
األذنني ليسا من ] أن [ مجيع ذلك حتصل به املواجهة ، فدخل حتت اآلية الكرمية ، وقد دل كالم املصّنف على 

بني العذار واألذن من الوجه ، وقد أكّد  الوجه ، وسنصّرح بذلك إن شاء اهللا ، ودل أيضاً على أن البياض الذي
ونص أمحد رمحه اهللا على ذلك ، ألنه من الوجه يف حق الصيب ، فكذلك يف حق . ويتعاهد املفصل : ذلك بقوله 

  . غريه 
  : تنبيهان 

عنه وهو الشعر الذي على العظم الناتئ املسامت صماخ األذن ، وما احنط ) العذار ( يدخل يف الوجه ) : أحدمها ( 
وهو النازل عن حد العذار على اللحيني ، قال األصمعي ما جاوز وتد األذن عارض ) والعارض ( ، إىل وتد األذن 

وهو ) الصدغ ( وهو جممع اللحيني ، واحلاجبان ، وأهداب العينني ، والشارب ، والعنفقة ، ويف ) والذقن . ( 



وهو الشعر اخلارج إىل ) والتحذيف ( نزل عن رأسها قليلًا الشعر الذي بعد انتهاء العذار ، حياذي رأس األذن ، وي
يدخالن ، ال يدخالن ، واختاره أبو : طريف اللحيني ، يف جانيب الوجه ، بني النزعة ومنتهى العارض ثالثة أوجه 

تاره يدخل التحذيف دون الصدغ ، واخ) : الثالث ( حممد يف الكايف وأبو الربكات ، زاعماً أنه ظاهر كالم أمحد ، 
، ومها ما احنسر عنه الشعر من الرأس ، متصاعداً من ) النزعتان ( ابن حامد ، وأبو حممد يف املغين ، وال يدخل فيه 

جانيب الرأس ، عند أيب حممد ، ويدخالن عند ابن عقيل ، والشريازي ، وحكم ما دخل يف الوجه من هذه الشعور 
، مع ما ظهر من البشرة ، ووجوب غسل الظاهر منها إن وجوب غسلها إن كانت خفيفة ، تظهر معها البشرة 

: كانت كثيفة ، ال تصف البشرة كلحية الرجل سواء ، نص عليه أمحد ، وقيل يف حلية املرأة ، وما عدا حلية الرجل 
  . إن خف بعض ، وكثف بعض فلكل حكمه : جيب غسل باطنه مطلقاً ، لندرة كثافة ذلك ، فعلى املذهب 

ظاهر كالم اخلرقي أنه ال جيب غسل املسترسل من اللحية ، وهو إحدى الروايتني ، فال جيب : د يقال ق) : الثاين ( 
وهي املذهب عند ) والرواية الثانية ( غسل ما خرج منها عن حماذاة حمل الفرض ، كالنازل من الرأس عنه ، 

  . األصحاب بال ريب جيب غسل املسترسل مطلقاً 
وألن اللحية ) وجهه كما أمره اهللا ، إلّا خّرت خطايا وجهه من أطراف حليته ، مع املاء  مث يغسل: ( لقول النيب  ٧٦

تشارك الوجه يف معىن التوجه واملواجهة ، وخرج ما نزل من الرأس عنه ، لعدم مشاركته للرأس يف الترأس ، ونقل 
غسلها ليس من السّنة : خليل ؟ فقال بكر بن حممد ، عن أبيه ، أنه سأل أمحد أميا أعجب إليك غسل اللحية ، أو الت

الذي ثبت عن أيب عبد اهللا ، أّنه ال : ، وإن مل خيلل أجزأه ، فأخذ من ذلك اخلالل أهنا ال تغسل مطلقاً ، فقال 
: معىن قوله : يغسلها ، وليست من الوجه البتة ، وامتنع من ذلك القاضي يف تعليقه ، والشيخان وغريهم ، فقالوا 

  ] . واهللا أعلم [ أي غسل باطنها ،  ليس من السّنة
  . والفم واألنف من الوجه : قال 
يعين فيجب غسلهما مع غسل الوجه ، ويعرب عن ذلك باملضمضة واالستنشاق ، واملذهب املشهور الوجوب : ش 

  . أمر بغسل الوجه ، وأطلق ] وتعاىل [ يف الطهارتني الصغرى والكربى ، ألن اهللا سبحانه 
 بفعله وتعليمه ، فمضمض واستنشق ، ومل ينقل عنه أنه أخل بذلك ، مع اقتصاره على اجملزئ ، وفسره النيب ٧٧

وفعله إذا خرج بياناً كان حكمه ) هذا الوضوء الذي ال يقبل اهللا الصالة إال به : ( وهو الوضوء مرة مرة ، وقوله 
: ( هة الالزم ، ويف رواية أليب داود فيه حكم ذلك املبني ، وأيضاً حديث لقيط بن صربة املتقدم ، وهو يدل من ج

  ) . إذا توضأت فمضمض 
وقد روي مسنداً . أمر رسول اهللا باملضمضة واالستنشاق : وللدارقطين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٧٨

نشر حرمة ومرسلًا وألهنا يف حكم الظاهر ، أال ترى أن وضع الطعام ، واللنب ، واخلمر فيهما ال يوجب فطراً ، وال ي
الواجب ) وعنه . ( ، وال يوجب حداً ، وحصول النجاسة فيهما يوجب غسلهما ، وينقض الوضوء بشرطه 

  . االستنشاق فقط فيهما 
وإذا ) من توضأ فليستنشق : ( ويف لفظ ) إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء مثّ لينتثر : ( ألن يف الصحيح  ٧٩

جيبان يف الكربى ، ألنه جيب وصول املاء فيها إىل باطن الشعور ، ) وعنه . ( ىل أمر بذلك يف الوضوء ففي الغسل أو
وحنو ذلك ، وال جيبان يف الصغرى ، ألن املأمور به فيها غسل الوجه ، والوجه ما حتصل به املواجهة ، وليسا كذلك 

من توضأ : ( اً على قوله جيب االستنشاق وحده يف الوضوء فقط ، مجود) وعنه ( ، فأشبها باطن اللحية الكثّة 
قيل بالوجوب ، فتركهما أو أحدمها ولو سهواً ، مل يصح وضوءه ، قاله اجلمهور ، وقال ) وحيث ) ( فليستنشق 



إن وجوهبما بالسنة صح مع السهو ، وحكى عن أمحد يف ذلك روايتني ، إحدامها بالكتاب : إن قيل : ابن الزاغوين 
  . ، والثانية بالسّنة 

م اخلرقي أنه ال جيب تقدميهما على سائر الوجه ، ألهنما منه ، وأنه جيب الترتيب واملواالة بينهما وبني وظاهر كال
وهي أقيسهما ، كبقية أجزائه ، : سائر األعضاء ، كما جيب يف اخلد وحنوه وهو إحدى الروايتني ، قال أبو الربكات 

كهما مثّ صلّى أتى هبما ، وأعاد الصالة دون الوضوء ، نصّ ال جيب فلو تر: والرواية الثانية واختارها أبو الربكات 
أن وجوهبما بالسّنة ، والترتيب إمنا وجب بداللة القرآن معتضداً بالسّنة ، ومل يوجد ) على ( عليه أمحد ، ومبناه 

  . ذلك فيهما ، بل قد وجد يف السّنة ما يقتضي عدم الوجوب 
ول اهللا بوضوء فتوضأ ، فغسل كفيه ثالثاً ، وغسل وجهه ثالثاً ، مثّ أيت رس: فعن املقدام بن معد يكرب قال  ٨٠

رواه أبو داود ، . غسل ذراعيه ثالثاً ثالثاً ، مثّ متضمض واستنشق ثالثاً ، مثّ مسح برأسه وأذنيه ظاهرمها وباطنهما 
  . وغسل رجليه ثالثاً واهللا أعلم : وأمحد وزاد 

وال جتب اإلدارة يف مجيع : اإلستنشاق إدخال املاء يف األنف ، قال أبو حممد املضمضة دوران املاء بالفم ، و: تنبيه 
الفهم وال اإليصال إىل مجيع باطن األنف ، وهو مشعر بوجوب اإلدارة والوصول يف اجلملة ، وصّرح بذلك 

يف فيه ، وإن مل  املضمضة يف اللغة حتريك املاء يف الفم ، ويف الشرع وضع املاء: الشريازي ، وقال ابن أيب الفتح 
  . وليس بشيء ، واهللا أعلم . حيركه 

  ] . إىل املرفقني [ وغسل اليدين : قال 
هذا باإلمجاع ، واآلية الكرمية ، وكالمه شامل ملا إذا نبتت له يد أو أصبع زائدة يف حمل الفرض ، فإنه جيب : ش 

تميز األصلية ، غسال معاً ، وإن متيزت مل غسلها معه ، وهو كذلك فلو كان النابت يف العضد ، أو املنكب ومل ت
جيب غسل ما مل حياذ حمل الفرض ، وفيما حاذاه وجهان ، الوجوب اختيار القاضي ، والشريازي ، وعدمه اختيار 

  . ابن حامد وابن عقيل ، والشيخني ، واهللا أعلم 
  . ويدخل املرفقني يف الغسل : قال 
رواه الدارقطين وفعله . كان رسول اهللا إذا توضأ أمر املاء على مرفقيه  :ملا روى جابر رضي اهللا عنه قال : ش  ٨١

يف اآلية الكرمية جيوز أن تكون الغائية ، كما هو الغالب فيها ، وجيوز أن تكون ) إىل ( خرج بياناً لآلية الكرمية ، إذ 
: فبّين أهنا للمعىن الثاين ، أو يقال ) } وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم { (  ١٩: كما يف قوله تعاىل ) مع ( مبعىن 

ومن ال مرفق له يغسل إىل قدر املرفق ، يف غالب . أخرجت ما عدا املرفق اه ) إىل ( اليد تطلق حقيقة إىل املنكب و 
  . الناس 

  . املرفق بكسر امليم وفتح الفاء والعكس لغة ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 
  . ومسح الرأس : قال 
رأس يف اجلملة ثابت بالنص واإلمجاع ، واخلالف يف القدر الواجب من ذلك ، وعن إمامنا وجوب مسح ال: ش 

وجوب استيعاب : رمحه اهللا يف ذلك ثالث روايات ، إحداهن وهي ظاهر كالم اخلرقي ، واملختار لعامة األصحاب 
 التيمم جيب االستيعاب ، مجيع الرأس باملسح ، ألنه سبحانه أمر مبسح الرأس ، ومبسح الوجه يف التيمم ، مث يف

  . فكذلك يف مسح الرأس ، وألنه مسح مجيع رأسه ، وفعله وقع بياناً لكتاب ربه سبحانه 
وما جاء عنه من أنه مسح مقدم رأسه ، فمحمول على أن ذلك مع العمامة ، كما جاء مفسراً يف الصحيح ، يف  ٨٢

الفعل باملفعول ، إذ املسح إلصاق ماسح مبمسوح ، فكأنه حديث املغرية بن شعبة ، وموقع الباء واهللا أعلم إلصاق 



فإنه ال يدل على أنه . امسحوا رؤسكم : ألصقوا املسح برؤسكم أي املسح باملاء ، وهذا خبالف ما لو قيل : قيل 
فغري مسلم ، دفعاً لالشتراك ، . إن الباء للتبعيض : وما قيل . مسحت رأس اليتيم : مث شيء ملصق ، كما يقال 

ال نعرف يف اللغة أهنا : سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض ؟ فقاال : إلنكار األئمة قال أبو بكر عبد العزيز و
وأما قوله سبحانه . من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة مبا ال يعرفونه : وقال ابن برهان . تبعض 
  . يروى هبا عباد اهللا : باب التضمني ، واهللا أعلم ، فكأنه قيل  فمن) } يشرب هبا عباد اهللا { (  ١٩: وتعاىل 

  . وكذلك مباء البحر 
الواجب مسح البعض ، وقد فهم دليل ذلك مما تقدم ، من أن الباء تبعض ، ومما روي من أّنه مسح البعض : والثانية 

حرج واملشقة عنها ، بوجوب مسح الكل بل يف حق املرأة فقط ، واختاره اخلالل ، وأبو حممد ، دفعاً لل) وعنه . ( 
 .  

  . الواجب األكثر ، إذ إجياب الكل قد يفضي إىل احلرج واملشقة غالباً ، وأنه منفي شرعاً : والرواية الرابعة 
جيب مسح األذنني معه على رواية ، واختارها األكثرون ، ألهنما من الرأس كما سيأيت إن شاء اهللا : فعلى األوىل 
لو مسح وختلل : واختارها اخلالل ، وأبو حممد ، وقال الشريازي : جيب يف أخرى ، وهي أشهر نقلًا تعاىل ، وال 

  . مواضع يسرية ، عفي عنها للمشقة ، وظاهر كالم األكثرين خبالفه 
بن البعض مقدر بالناصية ، قاله القاضي ، وعامة من بعده ، لكن ال تتعني على املعروف وال: وعلى الثانية والثالثة 

. وعنه جيب مسح البعض من غري حتديد : عقيل احتمال بتعينها ، وصرح ابن أيب موسى بعدم حتديد الرواية فقال 
واتفق اجلمهور على أنه ال جيزيء مسح األذنني عن ذلك البعض ، وكذلك مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ، 

  . زاء مسح األذنني عن البعض ولو كان معقوصاً على الرأس ، وللقاضي يف شرحه الصغري وجه بإج
وعلى الرابعة حد الكثري الثلثان ، واليسري الثلث ، فما دون ، قاله القاضي يف تعليقه ، وأبو اخلطاب يف خالفه 

  . الصغري ، وأطلق ذلك مجاعة 
 يدخل فيه ولو مسح بأصبع أو بأصبعني وهو الصحيح من الروايتني ،. ومسح الرأس : وقول اخلرقي رمحه اهللا 

ويدخل أيضاً ما لو مسح خبرقة أو خشبة ، وهو أصح القولني عند أيب الربكات ، ويدخل أيضاً ما إذا وقف حتت 
مطر وحنوه ، قاصداً للطهارة ، وأّمر يده ، لوجود املسح ، أما إن مل ميرها ، ومل جير املاء ، فإنه ال جيزئه على أشهر 

كما سيأيت ، ولو مل يقصد الطهارة فأصابه ماء فمسح قاصداً هلا القولني ، وإن جرى املاء خرج على رواييت غسله 
وهبا قطع صاحب ) والثانية ( فإنه جيزئه ، على إحدى الروايتني ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وخمتار أيب الربكات ، 

  . التلخيص ، وابن عقيل زاعماً بأهنا حتقيق املذهب ال جيزئه 
أسه ومل ميرها ، فإنه ال جيزئه ، لعدم املسح ، وبه قطع أبو الربكات وغريه ، وخيرج من كالمه ما لو وضع يده على ر

وأليب حممد فيه احتمال باإلجزاء ، وما لو غسل رأسه بدل مسحه ، وهو الصحيح من الروايتني ، عند أيب الربكات 
ء الغسل عن املسح مبا إذا أن أّمر يده أجزأه ، على املعروف املشهور ، وقيد ابن محدان إجزا: ، وابن عقيل ، نعم 
  . نواه به ، واهللا أعلم 

حد الرأس من املقدم ، حبيث ال يسمى وجهاً ، وقد تقدم حد الوجه ، وبه يعرف حد الرأس ) : أحدها ( تنبيهات ، 
  . ، ومن املؤخر حبيث ال يسمى قفا ، والناصية مقدم الرأس ، قاله القاضي وغريه 

لشعر ، فلو مسح البشرة مل جيزئه ، كما لو غسل باطن اللحية دون أعالها ، نعم الواجب مسح ظاهر ا) : الثاين ( 
  . لو حلق البعض ، فنزل عليه شعر ما مل حيلق أجزأه املسح عليه 



صفة املسح أن يضع أحد طريف سبابتيه على طرف األخرى ويضعهما على مقدم رأسه ، ويضع ) : الثالث ( 
  . ا إىل قفاه ، مث يردمها إىل مقدمه ، نص عليه أمحد ، وهو املشهور ، واملختار اإلهبامني على الصدغني ، مث ميرمه

  . حلديث عبد اهللا بن زيد وغريه ، وفيه خالف كثري ، أعرضنا عنه اختصاراً ، واهللا أعلم  ٨٣
  . وغسل الرجلني : قال 
} وأرجلكم { : هللا عنهم قرؤا لآلية الكرمية ، فإن مجاعة منهم علي ، وابن مسعود ، وابن عباس رضي ا: ش  ٨٤

عطف على : وقراءة اخلفض قيل ) } وجوهكم ، وأيديكم { : ( بالنصب ، عطفاً على املغسول ، وهو قوله 
خفض مبجاورة الضب ، مع أنه صفة . فخرب . جحر ضب خرب : املغسول ، واخلفض للمجاورة ، كما قالوا 

خفض ) فعظيم ) ( } فيأخذكم عذاب يوم عظيم { (  ٩: تعاىل منه قوله سبحانه و: وقيل . للمرفوع ، وهو احلجر 
  . مبجاورة اليوم وهو صفة للعذاب ، ورد بأن اإلعراب باجملاورة شاذ ، فال ينبغي محل الكتاب العزيز عليه 

ىن وعلى قراءة النصب غسل الرجلني ، تكثرياً ملع. املراد مسح اخلفني : بل املعطوف على املمسوح ، مث قيل : وقيل 
بل أطلق املسح وأريد خفيف الغسل ، فمعىن القراءتني واحد ، وهو أوىل ، إذ األصل توافق : اآلية الكرمية ، وقيل 

: العرب تسمي خفيف الغسل مسحاً ، يقولون : القراءتني ، ويشهد لذلك ما قاله أبو علي الفارسي ، فإنه قال 
غريه ، وخصت األرجل بذلك واهللا أعلم دون بقية متسحت للصالة ، أي توضأت هلا ، وحنوه قال أبو زيد و

األعضاء ألهنا تقصد بصب املاء كثرياً ، فهي مظنة اإلسراف املنهي عنه ، فلذلك عطف على املمسوح ، تنبيهاً على 
ليزول وهم من يظنها ممسوحة ، إذ املسح مل حيدد يف كتاب اهللا عز ) إىل الكعبني : ( االقتصاد يف صب املاء ، وقيل 

  . ويؤيد أن املراد من اآلية الغسل بيان من له البيان ، وهو رسول اهللا . جل ، خبالف الغسل و
  . فإن الواصفني لوضوئه كعثمان ، وعلي ، وعبد اهللا بن زيد ، وغريهم أخربوا أنه غسل رجليه  ٨٥
 سفر ، فأدركنا وقد ختلف عنا رسول اهللا يف: قال ] رضي اهللا عنهما [ ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر  ٨٦

ويل : ( فنادى بأعلى صوته : فجعلنا نتوضأ ، ومنسح على أرجلنا ، قال . أرهقنا العصر : أرهقتنا العصر ويروى 
  . مرتني ، أو ثالثاً ) لألعقاب من النار 

ب ما منكم من رجل يقر: ( قال . قلت يا نيب اهللا حدثين عن الوضوء : ويف مسلم عن عمرو بن عبسة قال  ٨٧
وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إال خرت خطايا وجهه ، وفيه وخياشيمه ، مث إذا غسل وجهه كما أمره اهللا ، 

إال خّرت خظايا وجهه من أطراف حليته مع املاء ، مث يغسل يديه إىل املرفقني إال خرت خطايا يديه من أنامله مع املاء 
ه مع املاء ، مث يغسل قدميه إىل الكعبني إال خرت خطايا ، مث ميسح رأسه إال خّرت خطايا رأسه من أطراف شعر

فحمد اهللا ، وأثىن عليه ، وّجمده بالذي هو له أهل ، وفرغ قلبه هللا ، : رجليه من أنامله مع املاء ، فإن هو قام فصلى 
ر اهللا تعاىل بعد ويف رواية أمحد رمحه اهللا ، وابن خزمية يف صحيحه ، كما أم) إال انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه 

  . غسل الرجلني 
  . أمجع أصحاب رسول الل على غسل القدمني : على أن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال  ٨٨

وأرهقتنا ( أخرناها عن وقتها ، حىت كدنا نغشها ، ونلحقها بالصالة اليت بعدها ، ) أرهقنا العصر ) : ( تنبيه ( 
  . واهللا أعلم . أي قاربتنا العصر ) العصر 

  . إىل الكعبني : قال 
أي حد الغسل إىل الكعبني ، وهذا يوهم أنه ال جيب إدخاهلما يف الغسل ، وليس كذلك ، بل حكمهما حكم : ش 

إن الرجل من أصل الفخذ إىل القدم ، وكأن اخلرقي إمنا ترك التنبيه على ذلك ، اكتفاء مبا تقدم : اليدين ، وقد قيل 



  . له يف اليد ، واهللا أعلم 
  . ومها العظمان الناتئان :  قال
أي الكعبني مها العظمان الناتئان ، إذ يف احلديث أن الصحابة كان أحدهم يلصق كعبه بكعب من إىل : ش  ٨٩

  . جنبه يف الصالة ، واهللا أعلم 
  . ويأيت بالطهارة عضواً بعد عضو ، كما أمر اهللا تعاىل : قال 
سح الرأس ، مث يغسل الرجلني ، وهذا هو املذهب بال ريب ، لآلية أي يبدأ بغسل الوجه ، مث اليدين ، مث مي: ش 

الكرمية ، فإنه سبحانه وتعاىل أدخل ممسوحاً بني مغسولني ، وقطع النظري عن نظريه ، أما على قراءة النصب فواضح 
قطع النظري ، وكذلك على قراءة اخلفض ، ألن مع تأخري الرجلني أدخال يف حيز املسح ، وأريد به الغسل ، وال ي

  . عن نظريه ، ويفّصل بني األمثال يف الكالم العريب ، إال لفائدة ، والفائدة هنا واهللا أعلم الترتيب 
بصيغة األمر ، وظاهر األمر ) ابدؤا مبا بدأ اهللا به : ( أن النيب ملا دنا من الصفا قال : على أنه قد روى النسائي  ٩٠

فإن فعله خرج بياناً لآلية الكرمية ، ومل ينقل عنه أنه توضأ إال مرتباً ، ولو جاز البداءة بكل ما بدأ اهللا به ، وأيضاً 
هذا الوضوء الذي : ( عدم الترتيب لفعله ولو مرة ، تبييناً للجواز ، وقد توضأ مرة مرة ، على عادة وضوئه ، وقال 

رتيب ، كما هو املذهب ، أما إن قلنا وهذا كله على املذهب ، من أن الواو ليست للت) ال يقبل اهللا الصالة إال به 
أن : إهنا له على رواية فواضح ، فعلى هذا لو بدأ بشيء من األعضاء األربعة قبل غسل وجهه مل حيسب له ، نعم 

  . توضأ منكساً أربع مرات ، صح وضوءه إن قرب الزمن ، ألنه حصل له من كل مرة غسل عضو اه 
اغتفار الترتيب بني املضمضة واالستنشاق ، وبني بقية أعضاء الوضوء ، فأخذ رمحه اهللا رواية تقدمت ب) وعن أمحد ( 

منها أبو اخلطاب يف انتصاره ، وابن عقيل يف فصوله رواية بعدم وجوب الترتيب رأساً ، وتبعهما بعض املتأخرين ، 
هم أبو حممد ، وأبو منهم أبو الربكات يف حمرره ، وغريه ، وأيب ذلك عامة األصحاب ، متقدمهم ومتأخرهم ، ومن

  . الربكات يف شرحه 
واعلم أن الواجب عندنا الترتيب ، ال عدم التنكيس ، فلو وضأه أربعة يف حالة واحدة مل جيزئه ، ولو انغمس يف ماء 
جار ، ينوي رفع احلدث ، فمرت عليه أربع جريات ، أجزأه إن مسح رأسه ، أو قيل بإجزاء الغسل عن املسح ولو 

ال جرية واحد مل جيزئه ، ولو كان انغماسه يف ماء كثري راكد فمنصوصه وبه قطع ابن عقيل ، وأبو حممد مل مير عليه إ
أنه إن أخرج وجهه ، مث يديه ، مث مسح برأسه ، مث خرج من املاء أجزأه ، مراعاة للترتيب ، إذ احلدث إمنا يرتفع 

جيزئ غسل : ث فيه قدراً يتسع للترتيب ، وقلنا إن مك: بارتفاع املاء ، عن العضو ، وقيل وقواه أبو الربكات 
  . الرأس عن مسحه ، أو مسحه مث مكث برجليه قدراً يسع غسلهما أجزأه 

وإال مل يهملها ، وهو رواية حنبل . ظاهر كالمه أهنا ال جتب : مل ينص اخلرقي رمحه اهللا على املواالة فقيل ) : تنبيه ( 
  . عن أمحد 

  . ه روي عنه أنه توضأ يف املسجد ، أو يف السوق ، فأعوز املاء ، فأكمله يف البيت اقتداء بابن عمر ، فإن ٩١
ولو مل جتب لكفاه غسل . فإن خلع قبل ذلك ، أعاد الوضوء : بل ظاهره الوجوب ، لقوله يف مسح اخلفني : وقيل 

األصحاب ، لظاهر اآلية الكرمية القدمني ، إذ قوة كالمه أن اخللع بعد مدة ، وهذا رواية اجلماعة عن أمحد ، وعليها 
إذ قمتم ( إىل آخرها يقتضي الفورية على قاعدتنا ، مث ) } إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا { (  ١٩: إذ قوله سبحانه 

وهو ] وإذا وجد الشرط ، وهو القيام وجب أن ال يتأخر عنه جوابه [ جوابه ، ) فاغسلوا ( شرط و ) إىل الصالة 
  . ة غسل األعضاء األربع



وعن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النيب ، أنه رأى رجلًا يصلي ، ويف ظهر قدمه ملعة ، فأمره النيب  ٩٢
رواه أبو داود ، وأمحد وجود إسناده ، ومل يستفصله النيب هل فرط أم ال ؟ مث إن النيب مل ينقل . بالوضوء والصالة 

  . دم خرج بياناً لآلية الكرمية عنه أنه توضأ إال مرتباً متوالياً ، وفعله كما تق
وأصول أمحد ، اعتماداً على قوله . ويف املذهب قول ثالث ، اختاره أبو العباس ، وزعم أنه األشبه بأصول الشريعة 

  ) . } فاتقوا اهللا ما استطعتم { (  ١٩: سبحانه وتعاىل 
ذر قد فعل ما استطاع ، ونظراً إىل أن التتابع والتارك لع) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : ( وقول النيب  ٩٣

يف صوم شهري الكفارة واجب بالنص واإلمجاع مث لو تركه لعذر مل ينقطع ، وكذلك املواالة يف قراءة الفاحتة ، مث لو 
وحنو ذلك أمتها ، وكذلك املواالة يف الطواف والسعي ، ال تبطل ] اإلمام [ كثرياً الستماع قراءة ) ولو ( تركها 

بفعل املكتوبة ، وصالة اجلنازة ، وطرد ذلك هنا أّنه لو أنقذ غريقاً ، أو أمر مبعروف ، وحنو ذلك يف أثناء الوضوء ، 
مل يضره وإن طال ، وكذلك الصالة جتب املواالة فيها ، حبيث ال يفرق بني أبعاضها مبا ينافيها ، مث لو فرق لضرورة 

  . مل يضره 
أن الطائفة األوىل تذهب بعد صالة ركعة ، وجاه : ابن عمر يف صالة اخلوف  كما ثبت يف الصحيح من حديث ٩٤

العدو ، مث ترجع إىل صالهتا بعد أن تصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية ، وتذهب جهة العدو ، وكذلك من سبقه 
  . احلدث ، يتوضأ ويبين ، على أحد القولني ، ما مل يبطل صالته بكالم عمد وحنوه 

ا وقع للنيب يف حديث ذي اليدين ، من الكالم ، والقيام واملشي ، إىل غري ذلك ، ومثله يبطل الصالة لوال مث م ٩٥
وأجاب عن حديث خالد بن معدان بأن أمره باإلعادة كان لتفريطه ، وهو عدم معاهدته الوضوء ، مث طرد . العذر 

غسل وجهه فقط ملرض وحنوه ، مث زال قبل لو قيل بسقوطه للعذر ، كما إذا ترك : ذلك يف الترتيب ، وقال 
  . انتقاض وضوئه فغسله لتوجه اه 

ال أثر للتفريق ، لكن حيتاج إىل استئناف نية ، قاله ابن عقيل ، و أبو الربكات ، معللني بأن النية : فعلى األوىل 
  . احلكمية تبطل بالفصل الطويل ، كما تبطل به قبل الشروع 

يق يفحش عادة ، يف رواية حكاها ابن عقيل ، إذ ما ال حد له يف الشرع ، املرجع فيه إىل املؤثر تفر: وعلى الثانية 
زاد . املؤثر أن يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبله : ذلك ، كاحلرز ، والقبض ، واملشهور عند األصحاب 

وصيفاً ، وهواء أو قدر ذلك ،  أو أّخر عضواً عن أوله إىل أن ينشف أوله اه ، يف الزمن املعتدل شتاء: أبو الربكات 
فلو نشف ) ما ( ولعل هذا أضبط للعرف املتقدم ، فيتحد القوالن ، وحكى ابن عقيل وجهاً أن املؤثر بنشاف عضو 

مما تقدم ما إذا كان اجلفاف لسنة ، من ختليل أو إسباغ ، أو ) ويستثىن ( وجهه قبل غسل رجليه بطل وضوءه ، 
ال يؤثر ، فلو كان لعبث ، أو إسراف ، أو زيادة على الثالث أثر ، وكذلك إن كان  إزالة شك ، وحنو ذلك ، فإنه

فوجهان ، وإن كان لعوز املاء ، أو لالشتغال : إلزالة وسخ لغري طهارة ، وإن كان لوسوسة ، أو إزالة جناسة 
  . بتحصيله أثّر ، وعنه مىت كان يف عالج الوضوء فال بأس واهللا أعلم 

  . ّرة مّرة جيزئ ، والثالث أفضل والوضوء م: قال 
  . املّرة هي اليت عّمت احملل بالغسل ، وال إشكال يف االجتزاء هبا : ش 
  . ملا صح أنه توضأ مّرة مّرة ، وتوضأ مرتني مرتني ، وتوضأ ثالثاً ثالثاً  ٩٦
من ال تقبل له صالة إال هذا وضوء : ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال توضأ رسول اهللا مّرة مّرة ، مثّ قال  ٩٧
: ( مثّ توضأ ثالثاً ثالثاً ، مث قال ) هذا وضوء من يضاعف له األجر مرتني : ( ، مث توضأ مرتني مرتني ، مث قال ) به 



) هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به : ( رواه البيهقي يف السنن ، ويف رواية ) هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي 
 .  
  . جه حنوه عن أّيب بن كعب والبن ما ٩٨

  . والثالث أفضل بال ريب ، ألنه الذي واضب عليه النيب وأصحابه 
واقتصار املصنف على الثالث يقتضي أنه ال يستحب الزيادة على ذلك وال إشكال فيه ، وقد صرح بعضهم 

  . بالكراهة 
هكذا الوضوء ، : ( اً ثالثاً ، مث قال ألن يف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب توضأ ثالث ٩٩

رواه أبو داود ، وهذا لفظه ، ورواه أمحد والنسائي ، ) فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ، أو ظلم وأساء 
وليس ) فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى ، وظلم : ( وصححه ابن خزمية ، ويف رواية ألمحد ، والنسائي خمتصراً 

غري أيب داود ، وقد تكلم فيه مسلم وغريه ، وأوله البيهقي على نقصان العضو ، ) أو نقص ( منهم يف رواية أحد 
  . وكذلك ينبغي أن تفسر الزيادة واهللا أعلم : قال الذهيب 

  . وإذا توضأ لنافلة ، صلى هبا فريضة : قال 
دث ، أو استباحة ما ال يباح إال هذا يلتفت إىل ما تقدم من أن النية يف االصطالح الشرعي هي قصد رفع احل: ش 

  . بالطهارة ، والنافلة ال تباح إال بالطهارة ، واهللا أعلم 
  . وال يقرأ القرآن جنب وال حائض وال نفساء : قال 
كان رسول اهللا يقضي حاجته ، مث خيرج فيقرأ القرآن ويأكل : ملا روي عن علي رضي اهللا عنه ، قال : ش  ١٠٠

رواه اخلمسة ، وصححه الترمذي . وال حيجزه شيء من القرآن ليس اجلنابة : ورمبا قال . ه معنا اللحم ، وال حيجب
 .  

رواه أبو ) ال يقرأ اجلنب وال احلائض شيئاً من القرآن : ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، عن النيب قال  ١٠١
  ) . حقيقة ( داود وحكم النفساء حكم احلائض إذ دم النفاس هو دم احليض 

رواه ) ال تقرأ احلائض وال النفساء من القرآن شيئاً : ( مع أنه قد روي عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب قال  ١٠٢
  . الدارقطين 

األلف والالم للجنس ، فيتناول القليل والكثري ، وهو إحدى الروايات واختارها أبو . القرآن : وقول اخلرقي 
( جيوز هلم قراءة بعض آية ، كما لو مل يقصد بذلك القرآن ، ) : نه وع( الربكات ، لظواهر النصوص املتقدمة ، 

يتخرج من تصحيح خطبة : وقيل : جتوز قراءة اآلية وحنوها حكاها اخلطايب وأشار إليها يف التلخيص فقال ) : وعنه 
اً ، وعلى الغسل تربك) بسم اهللا الرمحن الرحيم : ( اجلنب جواز قراءة اآلية مع اشتراطها ، ويستثىن من ذلك قول 

عند جتدد نعمة وحنوه ، بشرط عدم قصد القراءة ، ) احلمد هللا رب العاملني ( والوضوء ، والذبيحة ، وحنو ذلك ، و 
نص عليه ، وهذا خيرج من كالم اخلرقي رمحه اهللا ، النتفاء القراءة واحلال هذه ، واخلرقي رمحه اهللا ذكر اجلنب 

فيدخل يف كالمهم . ومن لزمه الغسل : خرين كأيب اخلطاب ، ومن تبعه يقول واحلائض ، والنفساء ، وبعض املتأ
  . واهللا أعلم . لزوم الغسل له : الكافر إذا أسلم ، على املذهب من 

  ) . واهللا أعلم ( وال ميس املصحف إال طاهر : قال 
 الكتاب الذي كتبه النيب ملا روى مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر وهو ابن حممد بن عمرو بن حزم أن يف: ش  ١٠٣

وكذلك رواه أمحد ، وأبو داود مرسلًا ، ورواه النسائي ، ) أن ال ميس القرآن إال طاهر : ( لعمرو بن حزم 



  . والدارقطين ، من رواية الزهري ، عن أيب بكر بن حممد ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب 
{ (  ١٩: بقوله تعاىل ] واستدل [ احتج به أمحد . ارة ال ميس املصحف إال على طه: وعن ابن عمر أنه قال  ١٠٤

خرب مبعىن النهي ، أو أنه ) } ال ميسه { (  ١٩على أن املراد بالكتاب املصحف بعينه وأن ) } ال ميسه إال املطهرون 
لوح هني علي بابه ، وحرك بالضم اللتقاء الساكنني ، ورد بأن املشهور عن السلف ، وأهل التفسري أن الكتاب ال

كال إهنا تذكرة فمن شاء ذكره ، يف { (  ١٩: املالئكة ، ويؤيده اآلية األخرى } املطهرون { احملفوظ ، وأن 
أي } يف كتاب مكنون { : وأيضاً اإلخبار بأنه ) } صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة 
من طهرهم غريهم ، ولو أريد } املطهرون { : أيضاً مصون ، ال تناله أيدي الضالني ، وهذه صفة اللوح احملفوظ و

وميكن توجيه } إن اهللا حيب التوابني ، وحيب املتطهرين { : كما قال سبحانه . املتطهرون : طهارة بين آدم لقيل 
القرآن الذي يف اللوح احملفوظ هو الذي يف املصحف ، وإذا كان : االستدالل باآلية على وجه آخر ، وهو أن يقال 

  . فكذلك الذي يف األرض ، ألنه هو هو } ال ميسه إال املطهرون { حكم الذي يف السماء أن  من
يشمل مسه بيده ، وسائر جسده ، ويقتضي أن له محله بعالقته ، أو حبائل له ، . ال ميس : وقول اخلرقي رمحه اهللا 

يف كمه ، أو ثوبه ، أو تصفحه بعود ،  منفصل عنه ، وال يتبعه يف البيع كعالقة ، أو حبائل تابع للحامل ، كحمله
وحنو ذلك ، وهو املشهور من املذهب ، قطع به أبو اخلطاب ، وابن عبدوس ، وصاحب التلخيص ، واختاره 

املنع من تصفحه بكمه ، وخرجه القاضي واجملد إىل ) : وعنه ( القاضي وأبو حممد ، اعتماداً على مفهوم احلديث 
ئفة منهم أبو حممد يف املغين مشرياً إىل الفرق ، بأن كمه وثيابه متصلة به ، أشبهت بقية احلوائل ، وأىب ذلك طا

  . أعضاءه 
ال جيوز : بل هو كالتقليب بالعود ، وقيل : ويقتضي أيضاً أن له الكتابة من غري مس ، وبه جزم أبو حممد ، وقيل 

، وحمل اخلالف إذا مل حيمله ، على  وأليب الربكات احتمال باجلواز للمحدث دون اجلنب. وإن جاز التقليب 
  . مقتضى ما يف التلخيص ، والرعاية 

املصحف معروف ، مثلث امليم ، وهو شامل ملا يسمى مصحفاً من الكتاب ، واجللد ، واحلاشية . مصحف : وقوله 
حنو ذلك ، وهو كتب الفقه والتفسري واإلعراب ، ورسالة فيها قرآن ، و: ، والورق األبيض املتصل به ، وخيرج منه 

  . املذهب ، نظراً ملفهوم احلديث 
، من حممد عبد اهللا ورسوله ، إىل هرقل ) بسم اهللا الرمحن الرحيم : ( ويف الصحيحني أنه كتب إىل هرقل  ١٠٥

وحكى } مسلمون { اآلية إىل ) } يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم { (  ٩عظيم الروم ، وفيه و 
وغريه رواية باملنع ، وخيرج منه املنسوخ ، وهو املشهور من الوجهني ، وكذلك مس األحاديث املأثورة عن  القاضي

  . الرب سبحانه وتعاىل 
إذا كتب بعض القرآن مفرداً عن تفسري وغريه ، فإنه ال جيوز مسه ، وإن مل يسم : ويستثىن من مفهوم كالمه 

واملصحف ومس الدراهم املكتوب عليها القرآن ، وثوب طرز به : مصحفاً ، نعم يف مس الصبيان ألواحهم قيل 
  . قوالن ، ظاهر كالمه اجلواز 

يعين من احلدثني األكرب واألصغر ، أما طهارة اخلبث فال يشترط انتفاؤها ، نعم العضو املتنجس . إال طاهر : وقوله 
، وقد خيرج ، وباجلملة جيوز املس هبا ، وإن  على املذهب ، وقد يدخل يف كالمه طهارة التيمم) به ( مينع من املس 

  . حاجة إىل ذلك ، على املقدم ) به ( مل يكن 
وخيرج من كالمه الذمي ، النتفاء الطهارة منه ، بل وعدم تصورها ، وهو كذلك ، نعم له نسخه بدون محل ومس ، 



ه يف ذلك ، وقد ذكر أمحد أن نصارى ال خيتلف قول) إنه ( على ما قاله القاضي يف تعليقه وغريه ، وقال أبو بكر 
فأخذ من ذلك . ال يعجبين : يعجبك هذا ؟ قال : احلرية كانوا يكتبون املصاحف ، لقلة من كان يكتبها ، قيل له 

على أهنم محلوا املصاحف يف حال ) محلها ( ميكن : ابن محدان واهللا أعلم رواية باملنع ، وقال القاضي يف تعليقه 
  . كتابتها 
من كالمه أيضاً إذا طهر بعض عضو ، فإنه ال جيوز املس به ، ألن املاس غري طاهر على املذهب ، واهللا أعلم  وخيرج

 .  
  : قال 

  باب االستطابة واحلدث

  
كيف يستطيب باملاء أو باحلجر ؟ وأي : باب حكم االستطابة ، وحكم احلدث ، فحكم االستطابة ) هذا ( أي : ش 

  . ، وحكم احلدث الذي يوجب االستنجاء ، والذي ال يوجبه حجر يستطيب به ، وحنو ذلك 
  . واهللا أعلم . تكون باحلجر وباملاء ، مسيت بذلك ألنه يطيب جسده خبروج ذلك ) واالستطابة ( 

  . وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء : قال 
  . املعروف يف املذهب أنه ال جيب من الريح استنجاء : ش 

رواه الطرباين ، وإذا مل جيب من الريح ، فمن ) من استنجى من الريح فليس منا : ( ن النيب أنه قال ملا روى ع ١٠٦
  ] . واهللا أعلم [ النوم الذي هو مظنته أوىل ، 

  . واالستنجاء ملا خيرج من السبيلني : قال 
أو ثابت ، أو يثبت أو  واالستنجاء واجب: أي ما عدى الريح ، واجلار واجملرور متعلق مبحذوف ، تقديره : ش 

  . جيب ، ملا خيرج من السبيلني ، ومها طريقا البول والغائط 
إذا ذهب : ( ما روت عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا قال ] يف اجلملة [ واألصل يف وجوب االستنجاء  ١٠٧

، وأبو داود والدارقطين ، رواه أمحد ، والنسائي ) أحدكم إىل الغائط فليستطب بثالثة أحجار ، فإهنا جتزئ عنه 
  . واإلجزاء غالباً إمنا يستعمل يف الواجب . وقال إسناد حسن صحيح 

إهنما ليعذبان ، وما يعذبان يف كبري ، أما أحدمها : ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب مر بقربين فقال  ١٠٨
وما يعذبان يف : ( ه اجلماعة ، ويف رواية للبخاري روا) فكان ال يستنزه من بوله ، وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة 

  ) . بلى ، كان أحدمها : ( مث قال ) كبري 
وقد مشل كالم اخلرقي النادر ، واملعتاد ، والطاهر ، والنجس ، وهو ظاهر كالم األصحاب ، وخالفهم أبو الربكات 

به املرأة ، إن قيل بطهارة فرجها ، واملذي ال جيب من الطاهر ، كاملىن على املذهب ، والدواء الذي حتملت : فقال 
أيضاً الرطب واليابس ، حىت لو أدخل ميلًا يف ذكره ، مث أخرجه ، وجب عليه االستنجاء ) ومشل ( على رواية ، 

القياس أنه ال جيب من يابس ال : وهو املشهور ، ربطاً للحكم باملظنة ، وهي استصحاب الرطوبة ، وقال يف املغين 
  . ، وحكى ابن متيم ذلك وجهاً  يلوث احملل

ال : ( أي ال يطلب البعد من البول ، واملادة كما تقدم للبعد وهو معىن الرواية األخرى ) ال يستنزه ) : ( تنبيه ( 
فمن االستتار ، أي ال يبايل ) ال يستتر : ( يتباعد منه ، أما رواية ) ال ( أي ال يتربأ من البول ، أي ) يستربئ 



من ) والنميمة ( ، وحيتمل أنه من املعىن األول ، أي ال جيعل بينه وبني بوله سترة ، حىت يتحفظ منه ، بكشف عورته 
إذا نقل كالم الناس بعضهم إىل بعض ، على جهة اإلفساد . من احلديث ينمه وينمه ، بكسر النون وضمها ، منا : 

ضرهبا قائلها يف دينه ، أو نفسه ، أو ماله ، وهذا بينهم ، وعرفها بعضهم بأهنا املقالة اليت ترفع عن قائلها ، لي
يعم كل ما حيصل به الرفع ، ولو بكتابة ، أو . ترفع عن قائلها : التعريف أمشل ، لدخول إفشاء السر فيه ، مث قوله 

  . رمز ، وحنو ذلك 
{ (  ١٩: ال تعاىل وقد جعلها اهللا تعاىل صفة ملن اعتدى وكذب ، فق. وهي كبرية عندنا على األشهر ، وكيف ال 

  . اآليات ) } وال تطع كل حالف مهني ، مهاز مشاء بنميم 
  ) . ال ينظر اهللا إىل ذي الوجهني : ( وأخرب نبيه أن فاعلها ال ينظر اهللا تعاىل إليه ، وال يدخله اجلنة فقال  ١٠٩
  . أي منام ، كما جاء يف رواية أخرى ) ال يدخل اجلنة قتات : ( ويف الصحيحني  ١١٠
. النميمة : أي شيء يف التوراة أعظم إمثاً ؟ قال : ولقد أجاد كعب األحبار ، وقال له عمر رضي اهللا عنهما  ١١١

ومصداق : وسائر الشرور إال من النميمة ؟ قلت ] القتل [ وهل يولد : هي أقبح من القتل ؟ فقال : فقال عمر 
وهذا كله إذا تضمنت مفسدة ، أما إذا ) } من القتل  والفتنة أشد{ (  ١٩: ذلك يف الكتاب العزيز قوله تعاىل 

كان فيها مصلحة شرعية ، فال منع فيها ، بل رمبا وجبت ، كما إذا عزم إنسان على قتل إنسان ، وحنو ذلك ، 
واحلال هذه ، وكذلك من سعى يف األرض بالفساد ، فإنه خيرب به من ) عليه ( وعلم ذلك منه ، جبور منه ، فإنه ينم 

جيوز إذا كان القائل للمقالة ظاملاً ، وللمقول له فيها حتذيراً ونصحاً ، وال : الية ، وحنو ذلك ، قال بعضهم له و
  . واهللا أعلم ) } واهللا يعلم املفسد من املصلح { (  ١٩: املقاصد ، قال اهللا سبحانه ) إىل ( ريب أن املرجع يف ذلك 

، إذا أنقى هبن ، فإن أنقى بدون الثالثة مل جيزه حىت يأيت بالعدد ، فإن  فإن مل يعد خمرجهما أجزأه ثالثة أحجار: قال 
  . مل ينق بثالثة أحجار زاد حىت ينقي 

إذا مل يتجاوز اخلارج خمرج البول وهو ثقب الذكر وخمرج الغائط وهو ثقب الدبر أجزأه االستجمار باحلجر ، : ش 
  . ة أحجار ، ملا تقدم من حديث عائشة رضي اهللا عنها العدد ، وهو ثالث) : أحدمها : ( مث املشترط شيئان 

أجل لقد هنانا أن نستقبل القبلة : قال . نبيكم علمكم كل شيء حىت اخلراءة : وقيل لسلمان رضي اهللا عنه  ١١٢
. بغائط أبو بول ، وأن نستنجي باليمني ، وأن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ، وأن تستنجي برجيع أو عظم 

  . م وغريه أخرجه مسل
من استجمر فليوتر ، من فعل فقد : ( وما يف سنن أيب داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ١١٣

من ( حممول إن صح على ما زاد على الثالثة ، مجعاً بني األدلة ، ألن رواية الصحيحني ) أحسن ، ومن ال فال حرج 
اعاً ، وصفته أن يعود احلجر اآلخر وال شيء عليه ، أو عليه شيء ال يزيله اإلنقاء إمج) : والثاين ) ( استجمر فليوتر 

إال املاء ، فعلى هذا إن أنقى بثالثة ، فقد حصل الشرطان ، وإن أنقى بدون الثالثة أتى ببقيتها ، حتصيلًا لشرط 
على وتر ، ملا تقدم من العدد ، وإن مل ينق بالثالثة زاد حىت ينقي ، حتصيلًا لشرط اإلنقاء ، ويستحب أن يقطع 

  . احلديث 
انسد ] إذا [ حيتمل أن يريد املخرج املعتاد وإذاً ال يكون يف كالمه تعرض ملا . فإن مل يعد خمرجهما : وقول اخلرقي 

املخرج ، وانفتح غريه ، وحيتمل أن يريد أعم من ذلك ، فيدخل ذلك ، وباجلملة ففي املسألة وجهان ، اإلجزاء ، 
ي ، والشريازي ، وعدمه ، وهو قول ابن حامد ، واختيار أيب حممد وحينئذ يتعني املاء ، وسواء وهو قول القاض

انفتح فوق املعدة أو حتتها ، صرح بذلك الشريازي ، وقيد أبو الربكات ، املسألة تبعاً البن عقيل مبا إذا انفتح أسفل 



  . جهني مع بقاء املخرج أيضاً ، اه األصحاب إجزاء الو] بعض [ ظاهر كالم : املعدة ، قال ابن متيم 
يفهم أن املاء أفضل ، وهو املشهور ، واملختار من الروايات ، لزوال اجلسم . أجزأه ثالثة أحجار : وقّوة قوله 

: واختارها ابن حامد ) والثانية ( واألثر ، وهلذا طهر احملل ، واحلجر ال يزيل األثر ومن مث مل يطهر على األشهر ، 
  . إلجزائه إمجاعاً  احلجر أفضل

يكره االقتصار على املاء ، حذاراً من ) : م وعمل السلف عليه ، وهلذا أنكر املاء طائفة منهم ، والثالثة  ١١٣
  . مباشرة النجاسة ، مع عدم احلاجة إىل ذلك ، وبكل حال مجعهما أفضل 

بوا باملاء ، فإين أستحييهم منه ، مرن أزواجكن أن يستطي: ملا روت معاذة أن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١١٤
  . رواه الترمذي والنسائي . وإن رسول اهللا كان يفعله 

إن اهللا أحسن عليكم : ( وعن عومي بن ساعدة رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا أتاهم يف مسجد قباء ، فقال  ١١٥
واهللا يا رسول اهللا ما نعلم : قالوا ) الثناء يف الطهور ، يف قصة مسجد قباء ، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به ؟ 

رواه أمحد وابن خزمية يف . شيئاً ، إال أنه كان لنا جريان من اليهود ، يغسلون أدبارهم ، فنغسلها كما غسلوها 
صحيحه ، وظاهر كالم ابن أيب موسى أن اجلمع يف حمل الغائط فقط ، ويستثىن من قول اخلرقي ما إذا خرجت 

  . ال جيزىءيف ذلك ، قاله ابن عقيل  أجزاء احلقنة فإن احلجر
كيفما حصل اإلنقاء جاز ، إال أن املستحب يف الدبر كما قال : قال الشيخان وغريمها ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

القاضي وغريه أن مير األول من صفحته اليمىن ، إىل مؤخرها ، مث يديره على اليسرى ، حىت يرجع إىل املوضع الذي 
مير الثاين من مقدم اليسرى كذلك ، مث مير بالثالث على املسربة والصفحتني ، فإن أفرد كل جهة حبجر  بدأ منه ، مث
  . ، وهو رواية ، حكاها ابن الزاغوين ) االجزاء ( فوجهان ، 

أو ال جيد أحدكم حجرين للصفحة ، : ( ملا روى سهل بن سعد عن النيب أّنه سئل عن االستطابة ، فقال  ١١٦
قاله أبو جعفر ، وابن عقيل ، ألنه تلفيق ال تكرار ، ) وعدمه . ( رواه الدارقطين وحسن إسناده ) مسربة وحجراً لل

أما يف القبل فيأخذ ذكره بشماله ، وميسحه باألرض ، أو باحلجر وحنومها ، فإن كان احلجر صغرياً ، ومل ميكنه أن 
ميسح بشماله ، أو بالعكس ؟ فيه وجهان ، أصحهما األول جيعله بني عقبيه ، أو بني أصابعه ، فهل ميسكه بيمينه ، و

 .  
واألفضل أن يبدأ الرجل بالقبل ، وختري املرأة ، يف وجه ) ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه : ( لئال يدخل حتت  ١١٧

  . قطع به ابن عقيل ، وأبو حممد ، وتبدأ بالدبر يف آخر ، قطع به الشريازي وابن عبدوس 
راءة بكسر اخلاء ، ممدود مهموز ، اسم فعل احلدث ، وأما احلدث نفسه فبغري تاء ، ممدود ، مع فتح اخل) : الثاين ( 

  : اخلاء وكسرها ، قاله القرطيب ، وقال اجلوهري 
املكان املطمئن من األرض ، مسي اخلارج ) والغائط ( فجعل احلدث بالفتح واملد ، . خرىء خراءة مثل كره كراهة 

الروث والعذرة ، مسي رجيعاً لرجوعه عن حاله ) والرجيع ( باسم احملل ، لكثرة قصد ذلك به ، تسمية للحال 
مرجوع أي مردود : األوىل ، بعد أن كان طعاماً أو علفاً ، وكل شيء من قول أو فعل رد فهو رجيع ، إذ معناه 

( إال أنه أحسن من : األخفش أي نعم ، قال ) أجل ( املراد بالرجيع هنا احلجر الذي قد استنجي به ، و : وقيل 
: بفتح الراء وضمها جمري الغائط ، مأخوذ من ) املسربة ( أحسن منه يف االستفهام ، و ) نعم ( يف اخلرب ، و ) نعم 

  . واهللا أعلم . سرب املاء 
  . واخلشب واخلرق وكل ما أنقى به فهو كاألحجار : قال 



  ] . الروايتني [ هذا هو املشهور ، واملختار من : ش 
فلوال ) بثالثة أحجار ليس فيها رجيع : ( سئل رسول اهللا عن االستطابة فقال : ملا روى خزمية بن ثابت قال  ١١٨

أن اسم األحجار يعم اجلوامد مل يكن الستثناء الرجيع معىن ، وإمنا خص احلجر واهللا أعلم بالذكر ألنه أعم 
  . اجلامدات وجوداً ، وأسهلها تناولًا 

إذا أتى أحدكم الرباز ، فليذهب معه بثالثة أحجار ، أو : ( قال رسول اهللا : عن طاوس ، قال وقد روي  ١١٩
احلمد هللا الذي أذهب عين ما يؤذيين ، وأمسك علي ما ينفعين : ثالثة أعواد ، أو ثالث حثيات من تراب ، مث ليقل 

  .  املوقوف أرجح: رواه الدارقطين والبيهقي ، موقوفاً ومرفوعاً ، وقال ) 
فأناوله العود ، واحلجر ، أو يأيت . ناولين شيئاً أستنجي به : كان عمر إذا بال قال : وعن موىل عمر ، قال  ١٢٠

. ( أنه أصح ما يف الباب وأعاله : رواه البيهقي وقال . حائطاً يتمسح به ، أو ميسه األرض ، ومل يكن يغسله 
  . مجوداً على ظواهر النص واختارها أبو بكر تتعني األحجار ، ) : والثانية 
إذا استجمر جبلد مسك أو مذكى ، فحكى ابن عقيل عن األصحاب أهنم خرجوه على ) : أحدمها : ( تنبيهان 

مل يغفلوا : قلت . وحيتمل عندي املنع مطلقاً ، ألنه مطعوم ، واألصحاب غفلوا عن هذه اخلصيصة : الروايتني ، قال 
  . باملنع ، معللًا بأنه طعام عن ذلك ، بل قد قطع ابن أيب موسى 

قال رسول : وروى أبو داود والنسائي ، والترمذي واللفظ له ، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ، قال  ١٢١
، وإذا هنينا عن االستنجاء بطعام اجلن ، ) ال تستنجوا بالروث وال بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من اجلن : ( اهللا 

  . فبطعامنا أوىل 
الفضاء الواسع من األرض ، وأكثر الرواة : موضع قضاء احلاجة ، ويف األصل : بفتح الباء ) الرباز ) : ( الثاين ( 

  ] . واهللا أعلم [ يروونه بكسر الباء ، وهو غلط 
  . إال الروث ، والعظام ، والطعام : قال 
  . ستنجاء بالرجيع ، والعظم هذا استثناء من كل ما أنقى ، وقد تقدم حديث سلمان يف النهي عن اال: ش 

أن يكون جامداً ألن املائع إن كان ماء فهو استنجاء وليس ) : أحدها ( واعلم أنه يشترط يف املستجمر به شروط ، 
أن يكون طاهراً ، ملا تقدم من حديث سلمان ) : الثاين . ( ماء مل جيز كما تقدم ] غري [ باستجمار ، وإن كان 

  . وغريه 
أتى النيب الغائط ، فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست : عود قال وعن ابن مس ١٢٢

رواه البخاري ) إهنا ركس : ( الروثة ، وقال . الثالث فلم أجده ، فأخذت روثة فأتيته هبا ، فأخذ احلجرين ، وألقى 
الرخو ، وال بالزجاج وحنوه ، إذ  أن يكون منقياً ، فال جيوز بالفحم) : الثالث . ( وغريه ، والركس النجس 

أن ال يكون حمترماً ، فال جيوز بطعامنا ، وال بطعام دوابنا ، وكذلك طعام ) : الرابع . ( املقصود اإلنقاء ، ومل حيصل 
اجلن ودواهبم ، وكذلك كتب الفقه واحلديث ، وما فيه اسم اهللا تعاىل ، وحنو ذلك ، وجتل الكتب املنزلة أن تذكر 

أن ال يكون حمرماً ، فال جيوز مبغصوب وحنوه ، ) : اخلامس . ( ما اتصل حبيوان ، كذنبه وصوفه ، وحنو ذلك إذاً ، و
اجلامد فلتمثيله باخلشب واخلرق ، ) أما ( الباقية قد تؤخذ من كالمه ، ) واألربعة ( وهذا الشرط قد أمهله املصنف 

الطاهر فألنه استثىن الروث والعظام ، وذلك شامل للطاهر )  وأما] ( به [ وكل ما أنقى : املنقي فلقوله ) وأما ( 
احملترم فألنه منع من الطعام ، وغريه يف معناه ، ومىت ) وأما ( منهما والنجس ، فيلحق بالنجس منهما كل جنس ، 

  . خالف واستجمر مبا هني عنه ، مل جيزئه على املذهب ، الرتكابه النهي 



وخرج ) إهنما ال يطهران : ( نيب هنى أن يستنجى بعظم أو روث ، وقال ويف الدارقطين وصححه أن ال ١٢٣
بعضهم اإلجزاء يف احلجر املغصوب وحنوه من رواية صحة الصالة يف بقعة غصب وحنوها ، ورد بأن االستجمار 

  . رخصة ، والرخص ال تستباح على وجه حمرم 
وحنوه ، ومن مذهبه زوال النجاسة بغري املاء من  واختار أبو العباس يف قواعده اإلجزاء يف ذلك ، ويف املطعوم

املزيالت ، كماء الورد وحنوه ، نظراً إىل أن إزالة النجاسة من باب التروك املطلوب عدمها ، وهلذا ال يشترط لزواهلا 
قصد ، حىت لو زالت باملطر وحنوه ، أو بفعل جمنون ، حصل املقصود ، والنهي تأثريه يف العبادات ، إذ القصد 

وهذا جيد إن مل يصح ما رواه ) : قلت . ( ال يكون على وجه حمرم ] وتعاىل [ املتقرب به إىل اهللا سبحانه 
  . فمردود . إن إسناده صحيح : الدارقطين ، أما مع صحته وقد قال 

يف الثاين ،  وحيث قيل بعدم اإلجزاء فإنه يتعني املاء يف الشرط األول ، وهو ما إذا استجمر مبائع غري املاء ، وكذلك
: على ما قطع ، به أبو الربكات ، وأبو حممد يف الكايف ، ويف املغين احتمال بإجزاء احلجر ، وهو وهم ، ويف الثالث 

هل جيزئه احلجر جعلًا لوجود آلة النهي كعدمها ، أو يعدل إىل املاء ، : يعدل إىل حجر منق ، ويف الرابع واخلامس 
فيه ) إهنما ال يطهران ؟ : ( حملل ، وإذاً يتعني املاء ، نظراً لقوله يف الروث والعظم لعدم فائدة احلجر إذاً لنقاء ا

  . وجهان 
: شبيه بالرجيع ، يقال : الروث للدواب قاله أبو عبيد كالعذرة لآلدميني ، والركس قال أبو عبيد ) : تنبيه ( 

. [ أي ردهم إىل حكم الكفار } ا كسبوا واهللا أركسهم مب{ : إذا ردده وقوله سبحانه وتعاىل . ركسه وأركسه 
  ] . واهللا أعلم 

  . واحلجر الكبري الذي له ثالث شعب يقوم مقام الثالثة األحجار : قال 
هذا هو املشهور ، املعمول به من الروايتني ، إذ الشعب الثالثة حيصل هبا ما حيصل باألحجار ، من كل وجه ، : ش 

  . فال معىن للجمود على التعداد 
) إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثالثاً : ( قال رسول اهللا : وقد روى البيهقي عن جابر رضي اهللا عنه ، قال  ١٢٤

واختارها أبو ) والرواية الثانية ) . ( إذا تغوط أحدكم فليمسح ثالث مرات : ( قال رسول اهللا : وألمحد عنه ، قال 
لو كسر ما : لى عامة النصوص الصحيحة ، وعلى هذه بكر ، والشريازي ال بد من تعداد األحجار ، مجوداً ع

[ تنجس من احلجر ، أو غسله مث استجمر به ، أو استجمر بثالثة أحجار ذي شعب ، أو مسح باألرض أو باحلائط 
  ] . واهللا أعلم [ ثالثة مواضع ، فوجهان يف اجلميع ، الصحيح منهما اإلجزاء ] يف 

  . إال املاء وما عدا املخرج فال جيزىء فيه : قال 
أن ال يتجاوز اخلارج املخرج ، أما إن جتاوز اخلارج املخرج فال ] باحلجر [ قد تقدم أن من شرط االستجمار : ش 

جيزيء فيه إال املاء ، ألن األصل وجوب إزالة النجاسة باملاء ، رخص يف االستجمار ، لتكرر النجاسة على املخرج ، 
  . زت املخرج ، خرجت عن حد الرخصة ، فغسلت كسائر احملال دفعاً ملشقة تكرار الغسل ، فإذا جاو

ال : وإطالق اخلرقي يقتضي غسل ما جاوز املخرج مطلقاً ، وهو ظاهر كالم بعضهم ، قال ابن عقيل و الشريازي 
وحد املخرج نفس الثقب ، واغتفر الشيخان ، وصاحب التلخيص ، : قال يف الفصول . يستجمر يف غري املخرج 

، وغريهم ما جتاوزه جتاوزاً جرت العادة به ، وحده أبو العباس يف شرح العمدة بأن ينتشر الغائط إىل  والسامري
نصف باطن األلية فأكثر ، والبول إىل نصف احلشفة فأكثر ، فإذاً يتعني املاء ، وهو ظاهر كالم أيب اخلطاب يف 

  . فحتني اهلداية ، وحكى الشريازي وجهاً أنه يستجمر يف املتعدي إىل الص



فيما جاوز املخرج إال املاء ، فظاهره أن احلجر جيزىء يف نفس املخرج : أي . ال جيزىء فيه إال املاء : وقول اخلرقي 
وهو ظاهر كالم الشيخني ، ويف الوجيز البن . ال جيزىء يف اجلميع إال املاء : ، وبه قطع ابن متيم وقال بعضهم 

إن ظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط عدد واحلال هذه وال تراب ، لعدم : ل الزاغوين روايتان كالقولني ، وقد يقا
وليس بشيء ، إذ بساط هذه املسألة أن املتجاوز عن املخرج ال جيزىء فيه احلجر ، أما ما يشترط . ذكره لذلك 

  . واهللا أعلم . لزوال النجاسة باملاء فله حمل آخر قد تقدم 
  : قال 

  باب ما ينقض الطهارة

  
  
  . الصغرى ] الطهارة [ نقضت الشيء إذا أفسدته ، فنواقض الطهارة مفسدات الطهارة ، واملراد : ش 
  . والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر : قال 
أو جاء أحد { (  ١٩: كل شيء خرج من قبل أو دبر ، لقول اهللا تعاىل ) أحدها ( الذي ينقض الطهارة أشياء : ش 

  ) . } و المستم النساء ، فلم جتدوا ماء فتيمموا منكم من الغائط ، أ
) ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ : ( قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال  ١٢٥

  . متفق عليه . فساء أو ضراط : ما احلدث يا أبا هريرة ؟ قال : فقال رجل من أهل حضر موت 
ل والكثري ، لعموم ما تقدم ، ويشمل أيضاً النادر ، كالدود ، واحلصا والشعر ، وحنو وكالم اخلرقي يشمل القلي

  . ذلك 
رواه أمحد والترمذي ) يف املذي الوضوء ، ويف املين الغسل : ( ملا روى علي رضي اهللا عنه ، عن النيب أنه قال  ١٢٦

  . وصححه وهو شامل للدائم ، وهو نادر 
إذا كان دم احليض فإنه : ( أيب حبيش ، أهنا كانت تستحاض ، فقال هلا النيب  وعن عروة ، عن فاطمة بنت ١٢٧

رواه ) أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصالة ، فإذا كان اآلخر ، فتوضئي وصلي ، فإمنا هو دم عرق 
  . أبو داود والنسائي ، ودم االستحاضة نادر 

: ن خرجت من القبل ، لعموم حديث أيب هريرة أن رسول اهللا قال ويشمل أيضاً الطاهر كاملين ، والريح ، وإ ١٢٨
رواه الترمذي وصححه ، وملسلم وأيب داود معناه ، وهذا املنصوص املشهور ، ) ال وضوء إال من صوت أو ريح ( 

ه ، إنه األشب: قياس مذهبنا النقض بالريح من قبل املرأة دون الرجل ، وكذلك قال ابن عقيل : وقال أبو احلسني 
ألن قبل املرأة ينفذ إىل اجلوف ، دون قبل الرجل ، وريح الدبر إمنا نقض الستصحابه جزءاً لطيفاً من النجاسة ، 

إذا أحدث يف مائع ، أو : ومن قال هذا من األصحاب التزم جناسة املين ، وقال : بدليل نتنها ، قال أبو الربكات 
  . ماء يسري جنسه ، حذاراً من النقض بطاهر 

مل أيضاً إذا قطر يف إحليله دهناً مث سال ، أو احتشى قطناً مث خرج منه وال بلة معه ، أو كان يف وسط القطن ويش
ال ينقض ، النتفاء اخلارج ، فإن تيقن خروج ) : والثاين ( ميل فسقط بال بلة ، وهو أحد الوجوه ، إناطة باملظنة ، 

  . خيرج بول ال نقض حىت : بلة نقض على األعرف ، وأبعد من قال 
  . ينقض الدهن خاصة ، الستصحابه بلة غالباً ، خبالف غريه ) : والثالث ( 



وخرج من كالمه إذا استرخت مقعدته ، فخرجت مع بلة مل ينفصل عنها ، مث عادت ، وما إذا احتقن ، ومل خيرج 
يف اجلميع [ أحد الوجهني  شيء من احلقنة ، أو وطيء يف الفرج أو دونه ، فدب ماؤه فدخل فرجها ومل خيرج ، وهو

 . [  
واهللا أعلم بالقبل املتيقن ، نظراً للغالب ، لئال يرد عليه خروج النجاسة من أحد فرجي ] رمحه اهللا [ ومراد اخلرقي 

  ] . واهللا أعلم [ اخلنثي املشكل ، إذا مل يكن بولًا ، وال غائطاً ، فإنه ال ينقض إال كثريها على املذهب ، 
  . غائط والبول من غري خمرجهما وخروج ال: قال 
الثاين من النواقض يف اجلملة خروج النجاسة من غري السبيلني املعتادين ، وال خيلو إما أن يكون بولًا أو غائطاً : ش 

أو جاء أحد منكم من الغائط { ] : قوله تعاىل [ ، أو غريمها ، فإن كان بولًا أو غائطاً ، نقضت وإن قلت ، لعموم 
 { .  

غريمها فسيأيت الكالم ) من ( وإن كانت ) ولكن من غائط وبول ونوم : ( قول النيب يف حديث صفوان و ١٢٩
  . عليه إن شاء اهللا تعاىل 

  . وزوال العقل ، إال أن يكون النوم اليسري جالساً أو قائماً : قال 
وج اخلارج ، واملظنة تقوم زوال العقل يف اجلملة ، ألن احلس يذهب معه ، وذلك مظنة خر: الناقض الثالث : ش 

مقام احلقيقة ، وحلديث صفوان املتقدم ، واملزيل للعقل على ضربني ، نوم وغريه ، فغريه كاجلنون واإلغماء ، وحنو 
ذلك ينقض إمجاعاً حكاه ابن املتدر يف اإلغماء وعممه أبو حممد ، وأما النوم فينقض يف اجلملة على املذهب بال ريب 

  . ، ملا تقدم 
رواه أمحد ، وأبو داود ، وألمحد عن ) العني وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ : ( وعن علي رضي اهللا عنه  ١٣٠

ال ينقض حبال لكن : ونقل عنه امليموين . حديث علي أثبت وأقوى : معاوية حنوه ، وقد سأله ابن سعيد عنهما فقال 
نقض على أي حال كان ، ملا تقدم ، ولتحقيق املظنة ، نفاها اخلالل ، وال تفريع عليها ، أما على املذهب فالكثري ي

وقيل عنه بعدم النقض يف غري االضطجاع ، واليسري ينقض يف حال االضطجاع ملا تقدم ، وال ينقض يف حال القعود 
  . على األعرف ، وحكي عنه النقض 

. صلون وال يتوضؤن وهي مردودة بأن يف الصحيحني أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا ينامون ، مث ي ١٣١
  . واجللوس منهم متيقن 

كان أصحاب رسول اهللا ينتظرون العشاء اآلخرة ، حىت ختفق رؤسهم ، مث يصلون وال : وأليب داود عن أنس  ١٣٢
  . يتوضؤن 

النقض يف اجلميع ، لعموم ما تقدم ، خرجت منه حالة ) : إحداهن ( ويف القائم ، والراكع ، والساجد روايات ، 
النقض إال يف ) : الثانية . ( بفعل الصحابة رضي اهللا عنهم لتيقنها ، ففيما عداها يبقى على قضية العموم اجللوس 

( القائم ، وهو اختيار املصنف ، وأيب حممد ، واخلالل إحلاقاً للقائم بالقاعد ، بل أوىل ، العتماد القاعد خبالف القائم 
عدم النقض يف اجلميع ، وهو اختيار ) : الرابعة ( شبه الراكع بالقائم ، النقض إال يف القائم والراكع ، ل) : الثالثة 

اختارها : القاضي ، والشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، وابن عقيل ، وابن البنا ، قال أبو العباس 
  . القاضي وأصحابه ، وكثري من أصحابنا 

إذا نام العبد وهو : ( لبصري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال ملا روى أمحد رمحه اهللا يف الزهد عن احلسن ا ١٣٣
فسماه ساجداً مع نومه ، ) انظروا إىل عبدي روحه عندي ، وهو ساجد يل : ساجد يباهي اهللا به املالئكة ، يقول 



د ؟ فيه وألن األصل الطهارة ، فال تزول بالشك ، وهل يلحق املستند ، واحملتيب ، واملتكي ، باملضطجع أو بالقاع
  . قوالن ، أشهرمها األول 

املرجع يف اليسري والكثري إىل العرف ، لعدم حد الشارع له ، قاله الشيخان وغريمها ، ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
فإذا سقط الساجد عن هيئته ، أو القائم عن قيامه ، وحنو ذلك ، بطلت طهارته ، ألن أهل العرف يعدون ذلك 

أى حلماً ، نص عليه ، وقطع به مجاعة ، واألشبه عند أيب الربكات عدم تأثري ذلك ، وحد أبو كثرياً ، وكذلك إن ر
بكر اليسري بركعتني ، وظاهر كالم أمحد خالفه ، وال بد يف النوم الناقض من الغلبة على العقل ، فمن مسع كالم 

  . غريه وفهمه فليس بنائم ، فإن مسعه ومل يفهمه فيسري 
( يف األصل اخليط الذي تشد به القربة وحنوها ، جعلت اليقظة لألست كالوكاء للقربة ، ) لوكاء ا) : ( الثاين ( 

من اخلفوق وهو ) . وختفق رؤوسهم ( حلقة الدبر ، وكين بالعني عن اليقظة ألن النائم ال عني له تبصر ، ) والسه 
  ] . واهللا أعلم [ رهم معناه ينامون وهم قعود ، حىت تسقط ذقوهنم يف صدو: االضطراب ، وقيل 

  . والتقاء اخلتانني : قال 
هذا الناقض الرابع ، وأكثر األصحاب ال يعدونه ناقضاً ، ملا استقر عندهم واهللا أعلم من أن ما أوجب الغسل : ش 

نقض الطهارة الصغرى ، وقد أشار إىل ذلك القاضي يف اجلامع الكبري ، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل بعد ، من أن 
إطالق األكثرين ، وممن صرح بأن موجبات ] ظاهر [ التقاء اخلتانني يوجب الغسل ، وإن كان حبائل ، كما هو 

  . الغسل ناقضات للطهارة وإن مل يوجد خروج خارج ، وال مالمسة السامري ، وابن محدان 
لمظنة مقام احلقيقة ، وقد حكى واخلرقي رمحه اهللا ذكر ذلك ليشعر هبذين األصلني ، وإمنا قيل بالنقض بذلك قياماً ل

ال جيب عليه الوضوء ، وإن وجب عليه الغسل ، وهذا غري ما تقدم ، إذ الكالم : ابن محدان وجهاً يف الكافر يسلم 
  . ثَمَّ يف أن ما أوجب الغسل نقض الطهارة ، ألن ما أوجب الكربى أوجب الصغرى واهللا أعلم 

  . واالرتداد عن اإلسالم : قال 
  . االرتداد عن اإلسالم والعياذ باهللا على احملقق املعروف : قض اخلامس النا: ش 

وإذا بطل اإلميان فكيف بشطره ، نظراً إىل أن اإلميان تركب من طهارة ) الطهور شطر اإلميان : ( لقول النيب  ١٣٤
  . الظاهر ، وطهارة الباطن كما سيأيت 

حدث اللسان ، وحدث الفرج ، وحدث اللسان أشد  احلدث حدثان ،: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ١٣٥
  . ورواه ابن شاهني مرفوعاً إىل النيب . من حدث الفرج 

بناء على اإلحباط مبجرد الردة ، واملوت يف قوله ) } لئن أشركت ليحبطن عملك { (  ١٩: واستدل بقوله تعاىل 
إذ املشهور أن . لخلود ، وفيه نظر شرط ل) } ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر { (  ١٩: تعاىل 

اإلحباط مشروط باملوت على الردة ، وهلذا صح احلج يف اإلسالم السابق ، ولزمه قضاء ما تركه فيه من صالة 
من ] صحة صالة [ وزكاة ، وصوم ، على املشهور ، مث اإلحباط إمنا ينصرف للثواب ، دون نفس العمل ، بدليل 

القاضي يف جامعه ، وخصاله وأبو اخلطاب يف هدايته ، وابن البنا ، وابن عقيل يف  صلى خلفه وهو مسلم ، ومل يعد
إمنا تركوها : ألهنا ال تنقض عندهم ، وقيل : التذكرة ، وصاحب التلخيص ، والسامري الردة يف النواقض ، فقيل 

الغسل ، ويدخل فيه الوضوء ،  لعدم فائدهتا ، ألنه إن مل يعد إىل اإلسالم فظاهر ، وإن عاد إىل اإلسالم وجب عليه
  . ال معىن جلعلها من النواقض ، مع وجوب الطهارة الكربى : وقد أشار إىل ذلك القاضي يف اجلامع الكبري فقال 

إن فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد ، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل ، فإن ] : فقال [ واستدل أبو العباس عليه 



ومثل هذا ال خيفى على القاضي ، وإمنا ) : قلت . ( الغسل ] إال [ و مل ينقض مل جيب عليه نوامها بالغسل أجزأه ، ول
أراد القاضي واهللا أعلم أن وجوب الغسل مالزم لوجوب الطهارة الصغرى كما تقدم ، وممن صرح بأن موجبات 

ء حبائل ، وال باإلسالم ، الغسل تنقض الوضوء ، السامري ، وابن محدان حكى وجهاً بأن الوضوء ال جيب بااللتقا
  . وإذاً ينتفي اخلالف بني األصحاب يف املسألة 

يستحب من الكالم : وختصيص املصنف للنقض بالردة مشعر بعدم النقض بغريها من الكالم ، وهو صحيح ، نعم 
  . احملرم ، وهل يستحب من القهقهة ؟ فيه وجهان 

 أعلم شطر اإلميان ألنه يطهر الظاهر ، واإلميان يطهر الباطن ، النصف ، وجعل الطهور واهللا) الشطر ) : ( تنبيه ( 
  . واهللا أعلم 

  ] . من غري حائل [ ومس الفرج : قال 
السادس من النواقض مس الفرج ، والفرج مأخوذ من االنفراج ، وهو اسم ملخرج احلدث ، ويتناول الذكر ، : ش 

املذهب : مبين ومفرع عليه ، فلنتكلم على الذكر أولًا فنقول  والدبر وفرج املرأة ، ومناط املسألة الذكر ، وغريه
  . أن مسه ينقض الوضوء يف اجلملة : املشهور الذي عليه عامة األصحاب 

رواه اخلمسة ، وصححه أمحد ) من مس ذكره فليتوضأ : ( ملا روت بسرة رضي اهللا عنها أن النيب قال  ١٣٦
  . الباب  إنه أصح ما يف: والترمذي ، وقال البخاري 

إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه ، ليس دوهنا حجاب : ( قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ١٣٧
رواه أمحد ، والطرباين وهذا لفظه ، وابن حبان ، واحلاكم وصححه وللنسائي ، من ) ، فقد وجب عليه الوضوء 

  . حديث بسرة حنوه ، مع أن عمل الصحابة عليه 
فقد رواه مالك يف املوطأ ، عن سعد بن أيب وقاص ، وابن عمر وحكاه إمامنا عن عمر وابنه وابن عباس ،  ١٣٨

( وأنس ، وابن عبد الرب عن زيد بن خالد اجلهين ، والرباء ، وجابر ، واخلطايب عن أيب هريرة رضي اهللا عنهم أمجعني 
  . اختارها أبو العباس يف فتاويه . وال جيب يستحب الوضوء من مسه : رمحه اهللا رواية أخرى ) وعن أمحد 

يا رسول : قدمنا على رسول اهللا ، فجاءه بدوي فقال : ملا روى قيس بن طلق ، عن أبيه رضي اهللا عنه ، قال  ١٣٩
رواه أبو داود ، ) وهل هو إال مضغة منه ، أو بضعة منه : ( اهللا ما ترى يف مس الرجل ذكره بعد ما توضأ ؟ فقال 

وحيمل ما تقدم على االستحباب ، مجعاً بني األدلة ، ومن نصر األول ضّعف احلديث ، مث . ، والنسائي  والترمذي
  . ادعى نسخه على تقدير صحته 

وهم يؤسسون املسجد ، وإسالم أيب هريرة كان يف السنة [ بدليل أن وفادة طلق كانت يف سنة اهلجرة  ١٤٠
يف النسخ لكنه ظاهر فيه ، مث يؤيده أن حديث طلق موافق لألصل ، وهذا إن مل يكن نصاً ] السابعة من اهلجرة 

ومنهم من محل حديث طلق على املس من وراء حائل ) وجب عليه الوضوء : ( ودعوى االستحباب مردودة بقوله 
  . ، ألنه قد جاء أن السؤال عن املس يف الصالة ، وتعليله يرده 

 فقد مشل كالم اخلرقي ذكر نفسه ، وذكر غريه ، وهو املعروف ، ألن وال تفريع على هذه الرواية ، أما على األوىل
وحكى ابن ) ويتوضأ من مس الذكر : ( يف حديث بسرة يف رواية ألمحد والنسائي أهنا مسعت رسول اهللا يقول 

) [ ل ومش) ( من مس ذكره : ( الزاغوين رواية باختصاص النقض بذكر نفسه ، مجوداً على أنه املعروف من الرواية 
. ال ينقض ذكر الطفل : ذكر الصغري والكبري ، وهو املذهب املنصوص عليه ، نظراً لعموم ما سبق ، وعنه ] أيضاً 

ال ينقض ذكر : أيضاً ذكر احلي وامليت ، وهو املذهب املنصوص أيضاً ، ملا تقدم ، وقيل ) ومشل . ( حكاها اآلمدي 



( نفصل ، وهو أحد الوجهني ، وبه قطع الشريازي ، تعليقاً بالعموم ، أيضاً املتصل واملنقطع امل) ومشل . ( امليت 
أيضاً أصل الذكر ورأسه ، وهو ) ومشل ( ال ينقض املنقطع لعدم حرمته ، وانتفاء مظنة خروج اخلارج ، ) : والثاين 

  . وكالمها بعيدان . ختصيص النقض باحلشفة ، وعنه بالثقب : املذهب ملا تقدم ، وعنه 
املس اللمس باليد ، فالنقض خمتص هبا وإن كان بزائدة منها ، حلديث أيب هريرة . مس الفرج : رقي وقول اخل

املرفق ، كما ] بل إىل : [ إىل الكوع ، كما يف آية التيمم ، والسرقة ، وعنه : املتقدم ، واملراد باليد على املذهب 
النقض أيضاً : يف حرفها وجهان ، وقال األصحاب بل خيتص النقض ببطن الكف ، وعليها : وعنه . يف آية الوضوء 

حيصل مبس الفرج ، ألنه أدعى إىل احلدث ، ومال أبو الربكات إىل عدم النقض به ، ألن النقض مبس الذكر تعبد 
  . عند احملققني 

سه ال ينقض م) : وعنه ( وقد مشل كالم اخلرقي املس سهواً ، ولغري شهوة ، وهو املشهور ، لظواهر النصوص ، 
  . شهواً 
احلديث ، وال لغري شهوة ، نظراً إىل أنه معلل خبروج اخلارج ، ) عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان : ( لقوله  ١٤١

  . كلمس النساء 
  . وشرط اخلرقي أن يكون اللمس من غري حائل ، وهو املذهب 

القاضي يف شرح املذهب النقض وحكى عنه ) ليس دونه ستر : ( ملا تقدم من حديث أيب هريرة ، وألمحد فيه  ١٤٢
  . مع احلائل 

إهنا األشيع يف قوله وحجته ، : وقال اخلالل ) إحدامها ( إذا عرف هذا ففي النقض مبس حلقة الدبر روايتان ، 
وهي ظاهر كالم اخلرقي ) : والثانية ( ال ينقض ، ألن غالب األحاديث مقيدة بالذكر ، : وقواها أبو الربكات 

  . ينقض : ن ، الشريف ، وأيب اخلطاب ، والشريازي وابن عقيل ، وابن البنا ، وابن عبدوس واختيار األكثري
رواه ابن ماجه ) من مس فرجه فليتوضأ : ( مسعت رسول اهللا يقول : ملا روت أم حبيبة رضي اهللا عنها قالت  ١٤٣

كر ال خيصص ، ألنه بعض ، واألثرم ، وصححه أمحد ، وأبو زرعة والفرج اسم جنس مضاف ، فيعم ، وذكر الذ
ال ينقض ملا تقدم من أن أكثر األحاديث مقيدة بالذكر ) : إحدامها ( أفراده ، ويف مس املرأة فرجها ، أيضاً روايتان 

وذكر الذكر ال خيصص ، ملا ) من مس فرجه فليتوضأ ( وصححها أبو الربكات ينقض ، لعموم ) : والثانية ( ، 
  . ن اخلطاب كان جواب سؤال سائل للرجال تقدم ، واملفهوم غري مراد ، أل

أميا رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأميا : ( وقد روى أمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب قال  ١٤٤
ينقض مس فرج املرأة ، ويف : وال فرق بني مس فرجها وفرج غريها ، ويف التلخيص ) امرأة مست فرجها فلتتوضأ 
  . وفيه نظر .  مسها فرج نفسها وجهان

وظاهر كالم األصحاب أنه ال يشترط للنقض بذلك الشهوة ، وهو مفرع على املذهب ، وشرطها ابن أيب موسى ، 
  . وهو جار على الرواية الضعيفة 

  . واهللا أعلم . قطعة أكرب من املضغة ) والبضعة ( املضغة ، قدر اللقمة من اللحم ، ) : تنبيه ( 
  . الدم الفاحش ، والدود الفاحش ، خيرج من اجلروح والقيء الفاحش ، و: قال 
وقد [ قد تقدم يف الثاين من النواقض أن النجاسة اخلارجة من غري السبيلني تنقسم إىل بول وغائط وغريمها : ش 

  . وال خيلو إما أن يكون فاحشاً أو غري فاحش ] تقدم الكالم على البول والغائط ، والكالم هنا فيما عداه 
  . غري فاحش مل ينقض على املشهور من الروايتني  فإن كان



ألن عبد اهللا بن أيب أوىف بصق دماً ، فمضى يف صالته ، وابن عمر عصر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ ،  ١٤٥
  . ذكرمها البخاري 

بن عباس قال ا: وعن أيب هريرة أنه أدخل أصبعه يف أنفه ، فخرج عليها دم ، فلم يتوضأ ، ذكره أمحد وقال  ١٤٦
الدم القليل ال أرى فيه الوضوء ، ألن أصحاب رسول اهللا : وقال ) . إذا كان فاحشاً أعاد الوضوء (  ١٦: يف الدم 

  . ينقض لعموم ما يأيت : وغري ذلك ما عدا البول ، والغائط يف معناه ، والرواية الثانية . رخصوا فيه 
أن القيح والصديد ، : أثبتها بعضهم ، ونفاها أبو الربكات وإن كان فاحشاً نقض على املعروف وال عربة برواية 

  . واملدة ال ينقض مطلقاً 
ملا روى معدان بن أيب طلحة ، عن أيب الدرداء ، أن النيب قاء فتوضأ ، فلقيت ثوبان يف مسجد دمشق ،  ١٤٧

. شيء يف الباب هو أصح : رواه أمحد والترمذي وقال . صدق ، أنا صببت له وضوءه : فذكرت ذلك له فقال 
حديث ثوبان يثبت : وقيل له . حسني املعلم جيوده : فقال . احلديث ] هذا [ اضطربوا يف : وقال األثرم ألمحد 

  . نعم : عندك ؟ قال 
من أصابه قيء ، أو رعاف ، أو قلس ، أو مذي : ( والبن ماجه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا قال  ١٤٨

فيحمل هذا والذي قبله على الفاحش عملًا بالدليلني ، ويؤيد ذلك قول ابن عباس املتقدم ، ) ، فلينصرف فليتوضأ 
  . وقد اعترض على هذا احلديث بأنه مرسل وال يضر على قاعدتنا ، على أنه قد أيد بعمل الصحابة 

مث حديث : فحكى أمحد الوضوء من الرعاف عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عبد الرب عن عمر  ١٤٩
  . معدان يوافقه 

إذا عرف هذا فاختلف عن إمامنا يف الفاحش اختالفاً كثرياً ، حنو عشرة أقوال أو أكثر ، واملشهور منها ، املعمول 
أن اليسري قطرتان ، ملا : ما يفحش يف النفس ، وال عربة مبا قطع به ابن عبدوس ، وحكى عن شيخه : عليه ، أنه 

يعرف عن صحايب خالفه ، مث املعترب يف حق كل إنساء مبا يستفحشه يف نفسه ، نص عليه  تقدم عن ابن عباس ، وال
إنه الذي استقر عليه قوله ، ومال إليه أبو حممد ، وقال أبو العباس يف شرح العمدة ، إنه ظاهر : ، وقال اخلالل 

مطلقاً ، إذ العفو لدفع املشقة ، فإذا  املذهب ، وحده أنه األوىل ، إال أنه استثىن القطرة والقطرتني ، فعفى عن ذلك
: مل يستفحشه شق عليه غسله وإن استفحشه هان عليه غسله ، وقال ابن عقيل يف فصوله ، وشيخه أظنه يف اجملرد 

واملعترب نفوس أوساط الناس ، فال عربة بالقصابني ، وال املتوسوسني ، كما رجع يف يسري اللقطة إىل نفوس األوساط 
  . ز والقبوض إىل عادة األكثر ، وتبعهما على ذلك صاحب التلخيص وأبو الربكات يف حمرره ، ويف األحرا

القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من اجلوف ، مل الفم أو دونه ، وليس بقيء ، فإن عاد فهو ) : تنبيه ( 
  . واهللا أعلم . القيء 

  . وأكل حلم اجلزور : قال 
  . م اجلزور ، على املذهب ، املختار لعامة األصحاب السابع من النواقض أكل حل: ش 

إن شئت فتوضأ ، وإن : ( أنتوضأ من حلوم الغنم ؟ قال : ملا روى جابر رضي اهللا عنه ، أن رجلًا سأل النيب  ١٥٠
أصلي يف مرابض : قال ) نعم توضؤا من حلوم اإلبل : ( أنتوضأ من حلوم اإلبل ؟ قال : قال ) شئت فال تتوضأ 

مل نر خالفاً : رواه أمحد ومسلم ، وقال ابن خزمية ) ال : ( أصلي يف مبارك اإلبل ؟ قال : قال ) نعم : ( م ؟ قال الغن
  . بني علماء احلديث أن هذا اخلرب صحيح ، لعدالة ناقليه 

عن  وسئل) توضؤا منها : ( سئل رسول اهللا عن الوضوء من حلوم اإلبل ، فقال : وعن الرباء بن عازب قال  ١٥١



ال تصلوا فيها ، فإهنا من : ( وسئل عن الصالة يف مبارك اإلبل ، فقال ) ال تتوضؤا منها : ( حلوم الغنم ، فقال 
رواه أمحد وأبو داود ، ) صلوا فيها ، فإهنا بركة : ( وسئل عن الصالة يف مرابض الغنم ، فقال ) الشياطني 

األمر الوجوب ، والوضوء إذا أطلقه الشارع محل على والترمذي ، وصححه والذي قبله أمحد وإسحاق ، وظاهر 
الشرعي ، ال سيما وقد قرنه بالصالة ، وفرق بينه وبني حلم الغنم ، مع مطلوبية الوضوء اللغوي فيه ، وهو غسل 

  . اليد والفم 
كنا نتمضمض من ألبان اإلبل ، وال : وكذا فهم جابر راوي احلديث وغريه الوضوء الشرعي فقال  ١٥٢
  . ضمض من ألبان الغنم ، وكنا نتوضأ من حلوم اإلبل ، وال نتوضأ من حلوم الغنم ، ذكره البيهقي يف السنن نتم

أمرنا رسول اهللا أن نتوضأ من حلوم اإلبل ، وال نتوضأ من حلوم الغنم ، رواه ابن ماجه ، وله حنوه عن : وقال  ١٥٣
معلل ما أشار إليه النيب بأهنا ] إنه : [ يف ذلك إن قيل  ابن عمر ، وكذا ألمحد من حديث أسيد بن احلضري واملعىن

  . من الشياطني ، إذ كل عات متمرد شيطان ، فالكلب األسود شيطان الكالب ، واإلبل شياطني األنعام 
واألكل منها يورث حالًا شيطانية ، والشيطان من نار واملاء ) على ذروة كل بعري شيطان ( ويف احلديث  ١٥٤

  . يطفئها 
كان آخر األمرين من رسول اهللا ترك الوضوء ] : يف الصحيح [ ودعوى النسخ بقول جابر رضي اهللا عنه  ١٥٥

مما مست النار ، ودعوى النسخ مردودة بأن هذه قضية عني ، وال عموم هلا ، ولو سلم عمومها كما قاله أصحابنا ، 
يف ] منه [ م ، مث لو سلم اندراج املطبوخ أو ورد لفظ عام مل ينسخ العام اخلاص ، بل اخلاص يقضي على العا

الوضوء من : العموم ، فإمنا يدل على نفي الوضوء بسبب مس النار ، ال نفي الوضوء من جهة أخرى ، وإذاً نقول 
  . املطبوخ كان لعلتني ، مس النار ، وكونه حلم إبل ، فإذا زالت إحدامها ال يلزم زوال األخرى 

ال ينقض مطلقاً ، وقد فهم دليلها ) : رواية أخرى ( وعن أمحد . وهو كذلك ، ملا تقدم وقد مشل كالم اخلرقي الينء 
إن طالت املدة وفحشت ، كعشر سنني مل يعد ، خبالف ما إذا قصرت ، ) : ثالثة ( مما تقدم ، وعنه ] وجوابه [ 

نه خرب آحاد فيعذر باجلهل به كما يفرق بني اجلاهل وغريه ، أل: إن عليها استقر قوله : وقال اخلالل ) رابعة ( وعنه 
يعذر باجلهل بالزنا وحنوه احلديث العهد باإلسالم ، واجلاهل هنا من مل يبلغه احلديث ، قاله أبو العباس ، أما من بلغه 

  . مع طول املدة : بلى مع التأويل ، وعنه : فال يعذر ، وعنه 
ا ، وكرشها ، وكبدها ، ومرقها ، وحنو ذلك ، وهو وقد خرج من كالم اخلرقي ما عدا اللحم من لبنها ، وسنامه

إحدى الروايتني يف اللنب ، وأحد الوجهني ، أو الروايتني املخرجتني يف غريه ، واختيار األكثرين فيهما ، ألن 
  . الصحيح من األحاديث ليس فيه ذكر اللنب 

( اهره االكتفاء باملضمضة يف كل لنب ، وظ) مضمضوا من اللنب ، فإن له دمساً : ( مث يف ابن ماجه عن النيب  ١٥٦
  . جيب يف مجيع ذلك ) : والقول الثاين 

وغريه اللنب يف معناه ، من السنام . رواه أمحد ) توضؤا من حلوم اإلبل وألباهنا : ( ألن يف بعض األحاديث  ١٥٧
لل ، وهو املشهور ؟ على وحنوه ، واملعتمد أن الوضوء من حلوم اإلبل هل هو معلل ، فيلحق به ذلك ، أو غري مع

  . قولني 
وخرج من كالمه أيضاً ما عدا حلم اإلبل من اللحوم ، وهو املشهور من الروايتني يف اللحوم احملرمة أما غري احملرمة 

  . فال تنقض اتفاقاً ، نعم يف استحباب الوضوء مما مست النار وجهان 
  . اسم ملوضع الربوك ) ومبارك ( ا ، اسم ملواضع ربضها ، أي إقامته) مرابض الغنم : ( تنبيه 



  . وغسل امليت : قال 
  . من النواقض غسل امليت مطلقاً ، على املنصوص ، املختار للجمهور ) الثامن : ( ش 

  . ملا روى عن ابن عمر وابن عباس أهنما كانا يأمران غاسل امليت بالوضوء  ١٥٨
  . ال ينقض ، كما لو ميمه : يمي ، وأبو حممد أقل ما فيه الوضوء ، وقال التم: وقال أبو هريرة  ١٥٩
ليس عليكم يف ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن : ( قال رسول اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال  ١٦٠

  . إسناده جيد : رواه الدارقطين ، قال بعض احلفاظ ) ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم 
ما إذا غسله يف قميصه ، وهو ظاهر كالم غريه ، وفيه احتمال ، وخرج من كالمه ما إذا وقد دخل يف كالم اخلرقي 

فيه احتمال : غسل بعضه ، وهو أظهر االحتمالني عند ابن محدان ، وخرج أيضاً ما إذا ميمه ، وهو املعروف ، وقيل 
 .  
الغاسل من يقلبه ويباشره ، ال من يصب و. إن مس فرجه ينقض اه : قيد ابن محدان املسألة مبا إذا قيل ) : تنبيه ( 

  . واهللا أعلم . أي يكفيكم ) . حسبكم ( املاء وحنوه و 
  . . ومالقاة جسم املرأة لشهوة : قال 
املرأة لشهوة ، على املشهور ، املعمول به من ] جسم [ هذا خامتة النواقض ، وهو مالقاة جسم الرجل : ش 

اآلية واملفهوم منه يف العرف املس املقصود منهن ، وهو ) } أو المستم النساء { (  ١٩: الروايات ، لقول اهللا تعاىل 
املس للتلذذ ، أما املس لغرض آخر فال فرق بينهن وبني غريهن يف ذلك ، وألن اللمس بشهوة هو املظنة خلروج 

  . املين واملذي ، فأقيم مقامه ، كالنوم مع الريح 
وحنو عن ابن عمر ، أخرجهما مالك يف . قبلة الرجل امرأته الوضوء  من: وعلى هذا حيمل قول ابن مسعود  ١٦١
  . املوطأ 
رواه البيهقي ، فتخصيصه القبلة بذلك . إن القبلة من اللمس ، فتوضؤا منها : وقول عمر رضي اهللا عنه  ١٦٢

  . قرينة الشهوة 
] من [ تقول يف رجل أصاب يا رسول اهللا ما : جاء رجل فقال : وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال  ١٦٣

توضأ : ( امرأة ال حتل له ، فلم يدع شيئاً يصيب الرجل من املرأة إال قد أصاب منها ، إال أنه مل جيامعها ؟ فقال 
إن . وأقم الصالة طريف النهار ، وزلفا من الليل { (  ١٩: فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ) وضوءاً حسناً مث قم فصل 

) بل هي للمسلمني عامة : ( هي له خاصة ، أم للمسلمني عامة ؟ فقال : فقال معاذ ) } ئات احلسنات يذهنب السي
  . رواه أمحد والدارقطين ، مع أن فيه انقطاعاً ، فإن راويه عن معاذ عبد الرمحن بن أيب ليلى ومل يدركه 

وه ، ولو أريد باآلية اجلماع وما روي من أنه قّبل ومل يتوضأ ، إن صح أيضاً حممول على التقبيل ترمحاً وحن ١٦٤
اآلية الكرمية ، وما ] إطالق [ ينقض مطلقاً لظاهر ) : والثانية ) ( } وإن كنتم جنباً { (  ١٩: الكتفى بقوله تعاىل 

  . تقدم من حديث معاذ وحنوه ، ويؤيد ذلك أنه قد ورد يف لسان الشارع ، وأريد به ذلك 
  ؟ ) ست لعلك قبلت أو مل( قال يف حديث ماعز  ١٦٥
ال ينقض مطلقاً ، وهو ) : والثالثة ( وهنى عن بيع املالمسة وقد حكي عن أمحد أنه رجع عن هذه الرواية  ١٦٦

  . اختيار أيب العباس يف فتاويه ، وهو قول احلرب ابن عباس ، محلًا لآلية على اجلماع 
عما شاء وإن مما كىن به عن اجلماع إن اهللا حيي كرمي ، يكين مبا شاء : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما  ١٦٧

  . ويؤيد ذلك ما روي من تقبيله وما تقدم حيمل على االستحباب ، مجعاً بني األدلة اه . املالمسة 



وقد مشل كالم اخلرقي األجنبية ، وذات احملرم ، والعجوز ، وهو كذلك ، ومشل أيضاً احلية وامليتة ، وهو اختيار 
نا ، وصاحب التلخيص وغريهم نظراً للعموم ، وقياساً على وجوب الغسل بوطئها القاضي وابن عبدوس ، وابن الب

، وخالفهم أبو جعفر ، وابن عقيل ، وأبو الربكات ، ألهنا ليست حملًا للشهوة ، أشبهت البهيمة ، ومشل أيضاً مسها 
  . بعضو زائد ، ومس عضو زائد منها ، ألن جسمه القى جسمها ، وصرح به غريه 

وصّرح به أبو الربكات ، مقيداً باليت ال تشتهى ، وصّرح أبو حممد ، وصاحب . قد خيرج به الطفلة . ملرأة ا: وقوله 
  . التلخيص ، والسامري ، وغريهم بأنه ال فرق بني الصغرية والكبرية 

ب عدم أي جلسم املرأة ، فيحتمل أن يدخل حتته الشعر والسن ، والظفر ، وهو قويل ، واملذه. املرأة : وقوله 
  . النقض بذلك 

  . وخرج من كالمه اللمس حبائل وهو املعروف املنصوص وحكي عنه النقض مع احلائل أيضاً وبعدت 
مالقاة جسم الرجل للمرأة ، قد يدخل فيه ما إذا مسته املرأة ووجدت منه الشهوة ، أن وضوءه ينتقض ، : وقوله 
أن املرأة هل حكمها حكم الرجل إذا مسته ، وهو املشهور ، أم ال ؟ فيه ) : أحدمها ( ين على أصلني ، وهذا ينب
أن الالمس حيث انتقض وضوءه هل ينتقض وضوء امللموس ، وهو اختيار ابن عبدوس ، أو ال ) : الثاين ( روايتان 

وفاقاً للشيخني فيما إذا وجدت الشهوة من ينتقض ، وهو اختيار أيب الربكات ؟ على روايتني أيضاً ، مث حملها 
امللموس ، فيكون كالم اخلرقي ينبين على أن حكم املرأة حكم الرجل ، وأن وضوء الالمس ينتقض إذا انتقض 

  . وضوء امللموس 
: واعلم أن عامة األصحاب يعد النواقض كما عدها اخلرقي ، عدا التقاء اخلتانني كما تقدم ، وزاد بعض املتأخرين 

وال عذر املستحاضة وحنوها بشرطه ، وخروج وقت صالة تيمم هلا ، وبطالن املسح بفراغ مدته ، أو خلع حائله ز
مناقشاً فيه ، لكن ] كان [ ، وحنو ذلك ، وبرء حمل اجلبرية ، ورؤية املاء للمتيمم العادم له وحنو ذلك ، وهذا وإن 

  . احلكم متفق عليه اه 
  ] . واهللا أعلم [ زلفة : واحدهتا . أي ساعة بعد ساعة ) } الليل وزلفا من { (  ١٩) : تنبيه ( 

  . ومن تيقن الطهارة وشك يف احلدث ، أو تيقن احلدث وشك يف الطهارة ، فهو على ما تيقن منهما : قال 
(  ( ١٩: شكي إىل النيب الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة ؟ قال : روى عبد اهللا بن زيد قال : ش  ١٦٨

  . متفق عليه ) ) ال ينصرف حىت يسمع صوتاً ، أو جيد رحياً 
إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج : ( قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ١٦٩

ذلك أن رواه مسلم وغريه ، واملعىن يف ) منه شيء أم ال ؟ فال خيرج من املسجد حىت يسمع صوتاً ، أو جيد رحياً 
] إال [ الشيء إذا كان على حال ، فانتقاله عنها يفتقر إىل زواهلا ، وحدوث غريها ، وبقائها ، وبقاء األوىل ال يفتقر 

  . ويكون أوىل ] بقائها [ إىل جمرد 
 إذا تيقن الطهارة واحلدث ، وشك يف السابق منهما) ومنها ( واعلم أن كالم اخلرقي يشمل صوراً ، منها ما تقدم ، 

إذا تيقن بعد الزوال مثلًا أنه كان متطهراً وحمدثاً ، فإنه ينظر إىل ما قبل الزوال : ، فإنه على ضد حاله قبلهما ، مثاله 
فإن كان حمدثاً فهو اآلن متطهر ، ألنه قد تيقن زوال ذلك احلدث ، بطهارة بعد الزوال ، واحلدث املوجود بعد 

ر ، وحيتمل أنه حدث متجدد ، فهو متيقن للطهارة ، شاك يف احلدث الزوال ، حيتمل أن يكون ذلك احلدث واستم
إذا تيقن فعل الطهارة واحلدث ، ) ومنها ( ، وإن كان قبل الزوال متطهراً فهو اآلن حمدث ، وبيانه مما تقدم 

مثل حاله وصورته أنه تيقن بعد الزوال أنه تطهر طهارة رفع هبا حدثاً ، وأحدث حدثاً نقض به طهارة ، فيكون على 



قبل الزوال ، فإن كان قبله متطهراً فهو اآلن متطهر ، ألن الطهارة اليت قبل الزوال ، قد تيقن زواهلا باحلدث ، 
وتيقن أيضاً زوال احلدث بالطهارة اليت بعد الزوال ، واألصل بقاؤها ، وإن كان قبل الزوال حمدثاً ، فهو اآلن 

  . ل اخلرقي العمل باألصل حمدث ، وبيانه مما تقدم ، والضابط كما قا
الشك يف كالم اخلرقي خالف اليقني ، وإن انتهى إىل غلبة الظن ، وفاقاً للفقهاء واللغويني كما قاله ) : تنبيه ( 

  . اجلوهري ، وابن فارس وغريمها ، ويف اصطالح األصوليني هو تساوي االحتمالني واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 
  : قال 

  باب ما يوجب الغسل

  
  
بالضم االغتسال ، ] الغسل : [ الغسل بالفتح املاء ، وبالضم الفعل ، وقال ابن مالك : قال القاضي عياض : ش 

بالضم ، والغسل . بالفتح ، واالسم الغسل . غسلت الشيء غسلًا : وقال اجلوهري . واملاء الذي يغسل به 
  ] . واهللا أعلم [ بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغريه ، 

  . واملوجب للغسل خروج املين : ال ق
  . } وإن كنتم جنباً فاطهروا { : تعاىل ] اهللا [ خروج املين يف اجلملة موجب للغسل اتفاقاً ، وقد قال : ش 

  ) . إمنا املاء من املاء : ( وثبت أنه قال  ١٧٠
ي من احلق ، هل على املرأة يا رسول اهللا إن اهللا ال يستح: ويف الصحيحني عن أم سلمة ، أن أم سليم قالت  ١٧١

تربت يداك ، : ( أو حتتلم املرأة ؟ فقال : فقالت أم سلمة ) نعم إذا رأت املاء : ( من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال 
  ؟ ) ومب يشبهها ولدها 

ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء املرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما عال أو سبق يكون الشبه : ( ويف رواية ملسلم  ١٧٢
  ) . منه 

واأللف والالم يف كالم اخلرقي جيوز أن تكون ملعهود ذهين وهو املين املعتاد ، وهو اخلارج على وجه الدفق واللذة ، 
فال جيب الغسل ملين خرج بغري ذلك كاخلارج ملرض أو أبردة أو كسر ظهر ، أو حنو ذلك ، وهو املشهور املعروف 

 .  
إذا خذفت املاء فاغتسل ، : ( كنت رجلًا مذاء ، فسألت النيب قال : ملا روي عن علي رضي اهللا عنه قال  ١٧٣

إذا فضخت املاء : ( رواه أمحد واخلذف خروجه بسرعة ، ويف رواية أيب داود ) وإن مل تكن خاذفاً فال تغتسل 
  . خروجه بالغلبة : والفضخ قال إبراهيم احلريب ) فاغتسل 
إمنا الغسل من املاء : ( ، فلما رأى رسول اهللا املاء قد آذاين ، قال كنت رجلًا مذاء : أيضاً قال ) وعنه (  ١٧٤

  . رواه البيهقي يف سننه ) الدافق 
وحيتمل أن تكون للجنس ، أي خروج كل مين ، فعلي هذا جيب الغسل وإن خرج بال دفق وشهوة ، وهو ختريج 

) نعم إذا رأت املاء : ( وقوله ) ملاء من املاء إمنا ا: ( رواية حكاها ابن عبدوس ، لعموم قوله : كما سيأيت ، وقيل 
وجياب بالقول مبوجب هذه األحاديث وأن األلف والالم ملعهوده ) يف املذي الوضوء ويف املين الغسل : ( وقوله 

  . ذهين ، كما تقدم 



ني ، واختيار ومقتضى كالم اخلرقي أن الغسل ال جيب باالنتقال ، لتعليقه احلكم على اخلروج ، وهو إحدى الروايت
( أيب حممد ، والشريف فيما حكاه عنه الشريازي ، ملا تقدم يف النصوص ، إذ احلكم يف اجلميع مرتب على الرؤية ، 

وهي املنصوصة املشهورة عن أمحد ، واملختارة لعامة أصحابه ، حىت أن مجهورهم جزموا هبا جيب ) : والرواية الثانية 
} واجلار اجلنب { : واجلنابة أصلها البعد ، قال سبحانه ) } كنتم جنباً فاطهروا وإن { (  ١٩: بذلك ، لقوله تعاىل 

أي البعيد ومسي من جامع جنباً لبعده عن الصالة وموضعها حىت يطهر ، ومع االنتقال قد باعد املاء حمله ، فصدق 
قاله يبعد عدم خروجه ، كما قد وتعليقاً له على املظنة ، إذ بعد انت] بالشهوة [ عليه اسم اجلنب ، وإناطة للحكم 

أشار إليه أمحد ، وحمل الروايتني وفاقاً البن محدان فيما إذا مل خيرج إىل قلفة األقلف ، وفرج املرأة ، فعلى األوىل إذا 
خرج بعد ذلك وجب الغسل ، وإن خرج لغري شهوة ، ألن انتقاله كان لشهوة ، وتترتب األحكام املتعلقة خبروج 

اد صوم وحنوه ، ويعيد ما صلى من وقت انتقاله ، قاله ابن محدان ، وعلى الثانية تترتب األحكام املين ، من إفس
مبجرد االنتقال ، من إفساد صوم ، ووجوب بدنة يف احلج ، حيث وجبت خبروج املين ، قاله القاضي يف تعليقه 

  . التزاماً ، وجعله ابن محدان وجهاً وبعده 
( ل غسل ثان ؟ حكمه حكم مين اغتسل له ، مث خرجت بقيته ، وفيه روايات وهل جيب عليه إن كان قد اغتس

وهي ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار اخلالل ، وابن أيب موسى ، وأيب الربكات وغريهم ال غسل عليه ، ) إحداها 
ليه الغسل ، إناطة ع) : والثانية ( حذاراً من أن يلزمه مبين واحد غسالن ، وتبعاً لعلي ، وابن عباس رضي اهللا عنهم 

وهي اختيار القاضي يف تعليقه إن خرج قبل البول فعليه الغسل ، ألنه بقية مين دافق بلذة ) والثالثة ( خبروج املين ، 
، وإن خرج بعد البول فال ، ألن الظاهر أنه غري األول ، وقد ختلف عنه شرطه وهو الدفق واللذة ، وهي اختيار 

إن خرج قبل البول مل جيب الغسل : عكس الثالثة ، حكاها القاضي يف اجملرد ) : رابعة وعنه ( القاضي يف التعليق ، 
، ألنه بقية األول ، وقد اغتسل له ، وإن خرج بعده وجب ، ألنه مين جديد ، ومنها خرج أبو الربكات الوجوب 

  . فيما إذا خرج املين لغري شهوة 
  . ل بال نزاع نعلمه أما إن انتقل ومل يغتسل له مث خرج بعد فإنه يغتس

ومقتضى كالم اخلرقي أيضاً أن الغسل ال جيب مبجرد االحتالم وهو املذهب بال ريب ، وقد حكاه ابن املنذر وغريه 
إمجاعاً ، وأغرب ابن أيب موسى يف حكايته رواية بالوجوب ، فعلى املذهب إن خرج بعد شهوة اغتسل له ، وإال 

واملنصوص عن أمحد الوجوب ، وهو أظهر لئال يلزم انتقال مين وخروجه من غري فروايتا االنتقال ، قاله ابن محدان 
  . اغتسال ، مث ينبغي أن يقول بروايات االنتقال 

  . ومقتضى كالم اخلرقي أيضاً أنه إذا وجد املين يف النوم ، ومل يذكر احتالماً ، أن عليه الغسل ، وهو كذلك 
( سئل رسول اهللا عن الرجل جيد البلل ، وال يذكر احتالماً ؟ قال : ت ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها قال ١٧٥

يا رسول اهللا : فقالت أم سلمة ) ال غسل عليه : ( وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ، وال جيد البلل ؟ قال ) : يغتسل 
الترمذي ، أما إن وجد رواه أبو داود و) نعم ، إمنا النساء شقائق الرجال : ( فاملرأة ترى ذلك أعليها غسل ؟ قال 

بللًا ، وشك هل هو مين أم ال ؟ فإن وجد سبب املين وهو االحتالم أنيط حلكم عليه وعمل به ، وإن وجد سبب 
املذي وهو املالعبة وحنوها ، أو كانت به أبردة تعلق احلكم بذلك ، وعمل عليه وإن مل يوجد واحد منهما فهل 

هم ، لظاهر حديث عائشة ، والنتفاء سبب صاحل لغريه ، أو للمذي ألن حيكم بأنه مين وهو املشهور وبه قطع بعض
يتوضأ مرتباً متوالياً ، ويغسل : األصل عدم وجوب الغسل ، وإىل هذا ميل أيب حممد ؟ فيه روايتان ، فعلى األول 

  ] . الغسل احتياطاً [ يستحب : يديه وثوبه احتياطاً ، وعلى الثاين 



عل األلف والالم للجنس إذا وطيء دون الفرج ، فدب منيه فدخل فرج املرأة مث خرج وقد مشل كالم اخلرقي إذا ج
بقطنة ، ومل خيرج ] من مين [ ، أو وطيء يف الفرج ، مث خرج منيه من فرجها بعد غسلها ، أو خرج ما استدخلته 

وال نزاع فيما نعلمه أن  منيها ، وهو وجيه يف الكل ، واملنصوص املقطوع به عدم الغسل على املرأة واحلال هذه ،
  . الغسل ال جيب خبروج املين من غري خمرجه ، وإن وجد شرطه 

بالكسر إذا . ترب الشيء : أي افتقرت ، يف الصحاح ) وتربت يداك ( قد تقدم بيان اخلذف والفضخ ، ) : تنبيه ( 
استغىن ، كأنه صار ماله من إذا افتقر ، كأنه لصق بالتراب ، وأترب ، إذا . أصاب التراب ، ومنه ترب الرجل 

  . الكثرة بقدر التراب ، وتأول مالك ، وعيسى بن دينار رضي اهللا عنهما احلديث على االستغناء واملقام يأباه 
وذهب أبو عبيد واحملققون إىل أن . أنج ثكلتك أمك : معناه احلظ على تعلم مثل هذا ، كما يقال : وقال األصمعي 

ألسنة العرب من غري قصد الدعاء ، فينظر يف القول وقائله ، فإن كان ولياً فهو الوالء هذا اللفظ وشبهه جيري على 
قد يوحش اللفظ وكله ود ، : وإن خشن ، وإن كان عدوا فهو البالء وإن حسن ، ولقد أحسن بعضهم يف قوله 

ال يريدون به الذم ، .  ال أبا لك للشيء إذا أهم ، وقاتلك اهللا: ويكره الشيء وما من فعله بد ، هذه العرب تقول 
  . لألمر إذا مت . وويل أمه 

  . مث على تقدير كونه أراد بذلك أصله من الدعاء عليها فهو هلا قربة ورمحة ، كما جاء يف احلديث  ١٧٦
وقال ) } من مّني متىن { ] ي : [ مشدد ، وفعله رباعي على األشهر ، وهبما جاء القرآن ، قال سبحانه ) واملين ( 
) ومّنى ( بالتخفيف ، ) مىن ( وحكي فيه التخفيف على وزن العمي ، وفعله ) } أفرأيتم ما متنون { (  ٩: 

خمفف مبعجمة ، على األفصح فيهما ، وحكي فيه التشديد ) واملذي ( بالتشديد ، ومسى بذلك ألنه ميىن أي يصب 
مجع شقيقة ، ) . وشقائق ( بالتشديد ،  .مذي وأمذى ومذى : واإلمهال ، ومن حيذف المه كيد ، وقالوا يف فعله 

شقيق ، وهو املثل والنظري ، كأنه اشتق هو ونظريه من شيء واحد ، فهذا شق وهذا شق ، ومنه قيل لألخ : تأنيث 
  . شقيق ، واهللا أعلم 

  . والتقاء اخلتانني : قال 
قطع بعض جلدة عالية : املرأة اخلتانان واحدمها ختان ، واخلتان يف األصل قطع جلدة حشفة الذكر ، ويف : ش 

مشرفة على حمل اإليالج ، مث عّبر بذلك عن موضع اخلنت ، والتقاؤمها تقابلهما وحتاذيهما ، وملا كان املوجب هو 
التقاء اخلتانني ال املس ، وكان ذلك ال ينفك عن تغييب احلشفة أو قدرها ، جعل ذلك هو الضابط ، فقال الفقهاء ، 

  . تغييب احلشفة 
إذا عرف هذا فاألصل يف وجوب الغسل بذلك يف اجلملة ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب أنه قال  ١٧٧

  . متفق عليه ) إذا جلس بني شعبها األربع ، مثّ جهدها ويف لفظ مثّ اجتهد فقد وجب الغسل : ( 
  ) . وإن مل ينزل : ( ويف لفظ ألمحد ومسلم 

اختلف يف ذلك رهط من املهاجرين واألنصار ، فقال :  عنه قال وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا ١٧٨
قال . بل إذا خالط فقد وجب الغسل : وقال املهاجرون . ال جيب الغسل إال من الدافق ، أو من املاء : األنصاريون 

وأنا  إين أريد أن أسألك عن شيء ،: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنت يل ، فقلت هلا . فقلت أنا أشفيكم : 
فما يوجب الغسل : قلت . فإمنا أنا أمك . ال تستحي أن تسألين عن ما كنت سائلًا عنه أمك : فقالت . أستحييك 

إذا جلس بني شعبها األربع ، ومس اخلتان اخلتان ، فقد وجب : ( على اخلبري سقطت ، قال رسول اهللا : ؟ قالت 
  . رواه أمحد ومسلم ) الغسل 



ناداين النيب وأنا على بطن امرأيت ، فقمت ومل أنزل ، فاغتسلت وخرجت ، : ال وعن رافع بن خديج ق ١٧٩
مث أمرنا رسول اهللا بالغسل ، رواه أمحد ، وهبذا يعلم نسخ ما : قال رافع ) ال عليك ، املاء من املاء : ( فأخربته فقال 
  ] . كما تقدم [ ج وحنوه ، وقد صرح بذلك رافع بن خدي) إمنا املاء من املاء : ( تقدم من قوله 

رخصة رخصها ) إن املاء من املاء : ( حدثين أيب أن الفتيا اليت كانوا يفتون : وكذلك سهل بن سعد فقال  ١٨٠
وصرح بذلك . مث أمرنا : رسول اهللا يف بدء اإلسالم ، مث أمر باالغتسال بعد ذلك ، رواه أبو داود ، ويف لفظ 

حذاراً من النسخ ، إذ ذاك ) إمنا املاء من املاء ( ا ختصيص عموم مفهوم مجاعة من العلماء ، ويعلم وهم من ظن أهن
إنه من باب تعليق احلكم على املظنة ، : إمنا يتمشى له قبل العمل ، أما بعد العمل فيتعني النسخ ، ورد قول من قال 

  . بعد تعليقه على اجلملة خلفائها ، إذ ال ريب أن اإلنزال ليس خباف 
أيب داود من حديث أُيب أن رسول اهللا جعل ذلك رخصة للناس يف أول اإلسالم لقلة الثياب ، مث مث يف سنن  ١٨١

  . فذكر أن السبب قلة الثياب . أمرنا بالغسل ، وهنى عن ذلك 
على احللم يف املنام ، من غري رؤية ماء ، لكن عامة ) إمنا املاء من املاء : ( وابن عباس رضي اهللا عنهما يؤول  ١٨٢
  . ابة على خالف ذلك الصح

إذا تقرر هذا فاعلم أنا قد أنطنا احلكم بتغييب احلشفة يف الفرج أو قدرها ، وال بد من كوهنما أصليني ، فلو أوجل 
اخلنثى املشكل حشفته ، ومل ينزل يف فرج أصلي ، أو أوجل غري اخلنثى ذكره يف قبل اخلنثى ، فال غسل على واحد 

  . أو القبل خلقة زائدة منهما ، الحتمال كون احلشفة 
مث بعد ذلك هو شامل لكل واطىء وموطوأة ، ولو مع إكراه ونوم ، أو كانت املرأة ميتة ، نص عليه ، أو كانا غري 

  . بالغني ، نص عليه أيضاً ، واستدل على أنه ال يشترط البلوغ باغتسال عائشة 
: ( هله مث يكسل وعائشة جالسة فقال رسول اهللا ويف مسلم عنها أن رجلًا سأل رسول اهللا عن الرجل جيامع أ ١٨٣

وعن القاضي منع الوجوب مع الصغر ، نظراً إىل عدم تكليف الصغري ، وكأن ) إين ألفعل ذلك أنا وهذه مث نغتسل 
اخلالف لفظي ، إذ مراد القاضي واهللا أعلم بعدم الوجوب انتفاء حتتم الغسل على الصغري ، وإلزامه بذلك ، ومراد 

هللا أعلم بالوجوب اشتراطه للصالة وحنوها ، ال التأثيم بالتأخري ، وهذا متعني ، إذ التكاليف اخلطابية ال تتعلق أمحد وا
إن الصيب واجملنون إذا : بغري بالغ ، والصالة وحنوها ال تصح بال طهارة ، وقد أشار القاضي إىل ذلك يف تعليقه فقال 

غ واإلفاقة ، إذا أراد الصالة ، فإن ماتا قبل وجوب الصالة عليهما أوجلا يف الفرج وجب الغسل عليهما بعد البلو
  . وجب غسلهما ، وكان عن اجلنابة واملوت 

إذا عرف هذا فشرط تعلق الغسل بغري البالغ أن تكون ممن يوطأ مثلها على ظاهر كالم أمحد يف رواية ابن إبراهيم ، 
وأصرح منه ما حكي عنه أنه قال . إذا كان مثلها يوطأ : ل قا. قال وقد سئل عن اجلارية مىت جيب عليها الغسل ؟ 

إذا وطئ جارية ال يوطأ مثلها فال غسل عليه ، حذاراً من أن تكون جنابة ، وصرح بذلك ابن عقيل ، وصاحب : 
التلخيص فيه ، وأبو الربكات يف الشرح ، والسامري مقيداً اجلارية ببنت تسع سنني ، والغالم بابن عشر ، وظاهر 

  . طالق كثريين عدم االشتراط ، ومن مث أورده ابن محدان مذهباً إ
وشامل أيضاً للوطء يف كل فرج أصلي كما تقدم وإن كان دبراً ، أو مليتة ، وحيوان هبيم ، حىت السمكة ، ذكرها 

  . القاضي يف التعليق 
: وقيل . نواحي الفرج : عياض . ها أسكتيها وفخذي: بني رجليها وشفريها ، اخلطايب ) شعبها األربع ) : ( تنبيه ( 

واجلهد ) مث اجتهد : ( وهو يوافق رواية . بلغ جهده منها : وقيل . أتعبها : قيل ) وجهدها . ( رجليها ويديها 



: قال . حفرها : الطاقة واإلشارة بذلك واهللا أعلم إىل احلركة ، وميكن صورة العمل ، وهو قريب من قول اخلطايب 
أي صادفت خمرباً خيربك ) . على اخلبري سقطت ( و . مثّ نكحها : اء النكاح ، وعلى هذا معناه واجلهد اسم من أمس

  . واهللا أعلم . إذا جامع ومل ينزل . مضارع أكسل ) يكسل ( حبقيقة ما سألت عنه ، حاذقاً فيه و 
  . وإذا أسلم الكافر : قال 
  . هذا هو املنصوص املختار لعامة األصحاب : ش 

اذهبوا به إىل حائط بين فالن ، فمروه : ( روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن مثامة بن أثال أسلم فقال النيب ملا  ١٨٤
  . رواه أمحد ) أن يغتسل 

ويف الصحيحني أنه اغتسل ، وليس فيه أمر النيب بذلك ، ويف البخاري أنه اغتسل قبل اإلسالم ، وإذاً  ١٨٥
  . فاغتساله كان قبل إسالمه ، وأمر النيب بذلك كان بعد اإلسالم احلديثان مل يتواردا على حمل واحد ، 

رواه اخلمسة إال ابن ماجه ، وحسنه . وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النيب أن يغتسل مباء وسدر  ١٨٦
حاب يف الترمذي وألنه ال يسلم غالباً من جنابة ، فأقيمت املظنة مقام احلقيقة كالنوم ، وتردد أبو بكر فوافق األص

  . يستحب ، وال جيب ، وأغرب أبو حممد يف الكايف ، فحكى ذلك رواية : التنبيه ، وخالفهم يف غريه فقال 
ألن النيب مل يأمر به يف حديث معاذ ، ولو وجب ألمر به ، إذ هو أول الواجبات بعد اإلسالم ، وألن ذلك  ١٨٧

، على أنه ] ما [ ض ، وحديث أيب هريرة يف إسناده مقال يقع كثرياً ، وتتوفر الدواعي على نقله ، فلو وقع الستفا
بأنه إمنا ) وجياب ( قد حيمل على االستحباب ، وكذلك حديث قيس ، وقرينته ذكر السدر فيه ، مجعاً بني األدلة 

ذكر يف حديث معاذ أصول العبادات ال شرائطها ، وال نسلم عدم استفاضة ذلك ، بل قضية مثامة تقتضي 
إذا أجنب يف حال كفره مث أسلم تداخلًا ، وأنيط احلكم بغسل ) فعلى األول ( وظاهر األمر الوجوب استفاضته ، 

  . جيب عليه الغسل للجنابة وإن اغتسل يف كفره ، لعدم صحة نيته : اإلسالم ، وعلى قول أيب بكر 
غتسل يف حال كفره ، وهو وقد مشل كالم اخلرقي املرتد ، ومن مل يوجد منه جنابة ، وهو األعرف فيهما ، ومن ا

كذلك ، وقد قيد ابن محدان املسألة بالبالغ ، واألكثرون أطلقوا ، لكن قد يؤخذ من تعليلهم ما قاله ، وقد يوجه 
اإلطالق بأن املذهب صحة إسالم من مل يبلغ ، ومقتضى كالمهم أن الغسل واحلال هذه شرط لصحة الصالة ، كما 

  . اً يصري مبنزلة وطء الصيب ، والتحقيق تعلق الغسل به كما تقدم ، واهللا أعلم صرح به أبو بكر يف التنبيه ، وإذ
  . والطهر من احليض والنفاس : قال 
ويسألونك عن { : ال خالف يف وجوب االغتسال بذلك يف اجلملة ، إلشارة النص وهو قوله سبحانه وتعاىل : ش 

أي اغتسلن }  تقربوهن حىت يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن احمليض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء يف احمليض ، وال
  . ، أوقف سبحانه حق الزوج من الوطء على االغتسال ، فدل على وجوبه 

ذلك : ( وقد صرح بذلك املبني لكتاب ربه فقال لفاطمة بنت أيب حبيش وقد سألته عن استحاضتها ، فقال  ١٨٨
  . رواه البخاري ) لصالة ، وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي عرق وليس باحليضة ، فإذا أقبلت احليضة فدعي ا

رواه مسلم ، والبخاري ) هذا عرق ، فاغتسلي وصلي : ( وقال ألم حبيبة وسألته أيضاً عن ذلك ، فقال هلا  ١٨٩
  . ودم النفاس هو دم حيض جيتمع مثّ خيرج ) مث اغتسلي وصلي : ( ولفظه 

وصححه أبو ) والثاين ( قطاع ، وهو أحد الوجهني وظاهر األحاديث ، وظاهر كالم اخلرقي أن الغسل إمنا جيب باالن
الربكات وغريه جيب باخلروج ، إناطة للحكم بسببه ، لكن االنقطاع شرط لصحته اتفاقاً ، وفائدة الوجهني إذا 
غريه استشهدت احلائض ، فعلى قول اخلرقي ال تغسل ، إذ االنقطاع الشرعي املوجب للغسل مل يوجد ، وعلى قول 



ال : تغسل للوجوب باخلروج ، وقد حصل االنقطاع حساً ، فأشبه ما لو طهرت يف أثناء عادهتا ، وقال أبو حممد 
  . جيب على الوجهني ، ألن الطهر شرط يف صحة الغسل ، أو يف السبب املوجب له 

ونفاس ، وإن مل تكن  ، بل وال يصح غسل ميتة مع قيام حيض] أنه ال جيب [ وقد ينبين أيضاً على قول اخلرقي 
شهيدة ، وهو قويل يف املذهب ، لكن ال بد أن يلحظ فيه أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها ال يصح ، لقيام 

احلدث ، كما هو رأي ابن عقيل يف التذكرة ، وإذاً ال يصح غسل املوت لقيام احلدث كاجلنابة ، وإذا مل يصح مل 
  . واملذهب صحة غسلها هلا قبل ذلك ، فينتفي هذا البناء جيب ، حذاراً من تكليف ما ال يطاق ، 

واملوجب : واعلم أن ظاهر ترمجة اخلرقي أو ال يقتضي أنه ال جيب الغسل بغري تلك اخلمسة املذكورة ، ألنه قال 
  . إىل آخره ، وظاهره حصر الوجوب يف هذه اخلمسة دون غريها . للغسل خروج املين 

، وهو أحد الوجهني أو الروايتني ، على ما يف الكايف ، واختيار الشيخني ، لعدم فال جيب بوالدة عرية عن دم 
واختاره ابن أيب موسى ، وابن عقيل يف التذكرة ، وابن البنا ، ) والثاين ( املقتضي لذلك ، وهو النفاس أو املين ، 

لقة ، فإهنا ال توجب الغسل بال نزاع ، وغريهم ، جيب قياماً للمظنة مقام احلقيقة ، وألنه مين منعقد ، ورد خبروج الع
وينبين على التعليلني الفطر بذلك ، وحترمي الوطء قبل االغتسال ، فمن علل باألول يلزمه ذلك ، ال من علل بالثاين 

  . اه 
  . جيب من تغسيل الكافر ) : وعنه ( وال جيب أيضاً بغسل ميت ، بل يستحب ، 

إن عمك الشيخ الضال قد : ه ملا مات أبو طالب أتيت رسول اهللا فقلت أن: ملا روي عن علي رضي اهللا عنه  ١٩٠
رواه أبو . فواريته فجئته فأمرين فاغتسلت فدعا يل ) اذهب فوار أباك ، مثّ ال حتدثن شيئاً حىت تأتيين : ( قال . مات 

  . داود والنسائي ، وقد جيب مطلقاً 
رواه أبو داود ، واملذهب ) من غسل ميتاً فليغتسل : ( قال ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  ١٩١

أمرنا رسول اهللا أن ال : األول بال ريب ، نظراً لألصل ، ومحلًا ملا تقدم على االستحباب ، لعموم حديث صفوان 
  . ننزع خفافنا ثالثة أيام إال من جنابة 

ني تويف ، مث خرجت فسألت من حضرها من ويف مالك يف املوطأ أن أمساء غسلت أبا بكر رضي اهللا عنه ح ١٩٢
على أنه ليس يف . ال : إين صائمة ، وإن هذا يوم شديد الربد ، فهل علّي من غسل ؟ فقالوا : املهاجرين ، فقالت 

ظاهر كالم أمحد : حديث علي أنه غسله ، مع أن األحاديث مل تثبت ، قاله أمحد وغريه ، ومن مث قال ابن عقيل 
  . اه . ساً عدم االستحباب رأ

وال جيب أيضاً على من أفاق من إغماء أو جنون مل يتيقن معه حلم ، وإن وجد بلة على املعروف من الروايتني ، ألنه 
معىن يزيل العقل فال يوجب الغسل كالنوم ، وألنه مع عدم البلة يبعد احتمال اجلنابة ، ومع وجودها حيتمل أن ذلك 

جيب وإن ) : والثانية ( املرض املزيل للعقل ، فال جيب الغسل مع الشك ،  عن] حصل [ لغري شهوة ، وحيتمل أنه 
  . مل جيد بلة 
ألن النيب اغتسل من اإلغماء ، وفعله على وجه القربة دليل على الوجوب ، وتوسط أبو اخلطاب فأوجبه مع  ١٩٣

  . البلة كالنائم 
  .  وال جيب أيضاً على من أراد اجلمعة وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل

  . واهللا أعلم . فإنه موجب يف اجلملة بال نزاع ] املوت [ ويرد على حصر اخلرقي 
  . واحلائض ، واجلنب ، واملشرك إذا غمسوا أيديهم يف املاء فهو طاهر : قال 



ال إشكال أن جمرد غمس احلائض أو اجلنب يده أو غريها من أعضائه يف املاء ال يزيل طهارته ، لطهارة بدنيهما : ش 
.   

فاخننست : ملا يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب لقيه يف بعض طرق املدينة وهو جنب ، قال  ١٩٤
  ) . سبحان اهللا إن املؤمن ال ينجس : ( احلديث إىل قوله . منه 
  . وملسلم من حديث حذيفة حنوه  ١٩٥
. ناوله النيب ، فيضع فاه على موضع فيها كنت أشرب وأنا حائض ، فأ: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١٩٦

رواه مسلم وغريه ، أما لو غمس اجلنب أو احلائض الذي انقطع حيضها يده يف اإلناء قاصداً رفع احلدث عنها واملاء 
قليل ، فإن طهوريته تزول على املذهب املنصوص ، ومل يرتفع حدثه على املعروف ، وهل زواهلا بأول جزء القاه ، 

ء انفصل عنه ؟ فيه وجهان ، أشهرمها الثاين ، وإن نويا االغتراف فهو باق على طهوريته ، وإن غمسا أو بأول جز
أنصهما عن اإلمام ، . بعد نية االغتسال ذاهلني عن نية االغتراف ، وعن رفع احلدث عن اليد بالوضع فروايتان 

  . فع احلدث زوال طهوريته ، حلصول الغمس بعد نية ر: وأصحهما عند عامة األصحاب 
وهو ظاهر ) والثانية . ( من اغترف من ماء وهو حنب فما بقي فهو جنس : ويف سنن سعيد عن ابن عمر  ١٩٧

  . كالم اخلرقي ، واختيار أيب الربكات بقاء طهوريته 
قد صرف إنه يتناوله تناولًا وألنه ملا قصد بأخذه استعماله خارج اإلِناء ف: ألن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال  ١٩٨

عنه النية ، هذا هو التحقيق يف التقسيم ، وظاهر ما يف املغين عن بعض األصحاب أنه قال باملنع أيضاً فيما إذا نويا 
اِإلغتراف ، وفيه نظر ، ولو وضع اجلنب رجله بعد نية الغسل أثر على األصح ، قاله ابن متيم ، وعاكسه ابن محدان 

  . مد يف املغين يف إحلاق الرجل باليد منعاً وتسليماً إنه ظاهر يف األصح ، وأليب حم: فقال 
إال إذا اغترف [ وقد دخل يف كالم اخلرقي بطريق التنبيه احملدث إذا غمس يده يف اإلِناء أنه ال يؤثر ، وهو كذلك ، 

ب ، بعد نية الطهارة ، وبعد غسل وجهه ، قاصداً لرفع احلدث عنها بالغمس ، فإن طهوريته تزول ، كما يف اجلن
ذهل عن رفع احلدث عنها واحلال ما تقدم ، على قويل ، واملذهب عدم تأثري ذلك ، خبالف اجلنب على ] وكذا إن 

  . األشهر كما تقدم ، نظراً إىل أن الوضوء يتكرر ، فلو أثر لشق ، خبالف اجلنب 
نه يف اجلنابة اغترف إال مث إن النيب اغترف يف الوضوء بعد غسل وجهه ، كما ثبت يف الصحيح ، ومل يثبت أ ١٩٩

بعد غسل يديه ، إذا عرف حكم احلائض واجلنب ، فحكم املشرك أنه إن كان ممن حتل ذبيحته ، ومل يتظاهر بشرب 
  . اخلمر ، وأكل اخلنزير ، وحنو ذلك ، فإن غمسه ال يؤثر شيئاً 

، وألن الكفر يف قلبه ال يؤثر ألن النيب توضأ من مزادة مشركة ، وأضافه يهودي خببز شعري ، وإهالة سنخة  ٢٠٠
ليس املراد به واهللا أعلم النجاسة احلقيقية على األشهر ) } إمنا املشركون جنس { (  ١٩: يف بدنه ، وقوله سبحانه 

  . األعرف ، بل االستقذار ، وفاقاً أليب عبيدة والزجاج 
ومن هذه حاله جدير بأن . وضؤن قيل هلم ذلكألمن جينبون وال يغتسلون ، وحيدثون وال يت: وعن قتادة  ٢٠١

  . يوصف بالتنجيس ، ومينع من قربان مسجد له على غريه شرف وتعظيم 
وإن كان ممن ال حتل ذبيحته ، أو ممن يتظاهر بأكل اخلنزير ، وحنو ذلك فيخرج يف جناسة املاء بغمسه روايتان ، بناء 

قاً ، أو ال تباح إال بعد غسل ، وأصلهما يعارض على الروايتني فيما استعملوه هؤالء من آنيتهم ، هل تباح مطل
  . األصل والغالب 

) : ( الثاين . ( مراد اخلرقي بالطاهر الطاهر غري املقيد ، املذكور يف صدر كتاب الطهارة ] أحدمها ) : [ تنبيهات ( 



ت الكواكب وهو التأخر واالختفاء ، ومنه مسي) اخلنوس ( انفعلت ، مطاوع خنس ، من ] . من ) [ اخننست 
) } فال أقسم باخلنس { (  ١٩: ويف قوله سبحانه . اخلمسة زحل ، واملشتري ، واملريخ ، والزهرة ، وعطار اخلنس 

على قول بعضهم ، ألهنا تتأخر يف رجوعها ، بينا تراها يف مكان من السماء ، حىت تراها راجعة إىل وراء جهتها اليت 
  . م كلها ، الختفائها هناراً اخلنس النجو: كانت تسري إليها ، وقيل 

. شحم متغري ) وإهالة سنخة ( املزادة بفتح امليم ، اليت يسميها الناس الرواية ، والسطيحة أصغر منها ، ) : لثالث ( 
  . واهللا أعلم 

  . وال يتوضأ الرجل بفضل وضوء املرأة إذا خلت باملاء : قال 
، يف إحدى الروايتني ، لعموم حديث احلكم اآليت ، خرج منه معىن اخللوة أن ال يستعمل الرجل املاء معها : ش 

  . حالة االستعمال 
. كنت أغتسل أنا ورسول اهللا من إناء واحد ، ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة : حلديث عائشة رضي اهللا عنها  ٢٠٢

  . م وهي املختارة أ ال يشاهدها حال طهارهتا رجل مسل) : والثانية . ( فما عداه على املنع 
ألن يف الصحيح أن النيب توضأ بفضل وضوء ميمونة بعد فراغها ، فيحمل على أنه كان شاهدها وقضية  ٢٠٣

النهي على عدمها ، مجعا بني الدليلني ، وعلى هذه إن شاهده صيب مميز ، أو امرأة ، أو كافر فهل خيرج عن أن 
والشريازي ، أو ال خيرج إال بالرجل املسلم ، ألن تكون خالية به ، كما يف خلوة النكاح ؟ وهو اختيار الشريف ، 

  . احلكم خيتص به ؟ وهو اختيار القاضي يف اجملرد ، فيه وجهان ، وأحلق السامري اجملنون بالصيب وحنوه 
فحيث حكم خبلوهتا باملاء باق على طهوريته ، جيوز هلا الطهارة به ، على املعروف املشهور ، حىت ] هذا [ إذا عرف 
. أنه طاهر غري مطهر : ال خالف يف ذلك ، ويف خصال ابن البنا ، واملذهب البن عبدوس ] إنه [ الربكات  قال أبو

وحكى صاحب التلخيص ، وابن محدان املسألة على روايتني ، ولقد أبعد السامري حيث اقتضى كالم اجلزم 
ريته ، وإذاً جيوز هلا بال ريب الطهارة والعمل على القول بطهو: بطهارته ، مع حكايته اخلالف يف طهارة الرجل به 

  . به ، وكذلك المرأة أخرى على األعرف 
ال جيوز نص : وهي اختيار اخلرقي ، ومجهور األصحاب ) أشهرمها ( وهل جيوز للرجل الوضوء به ؟ فيه روايتان 

  . عليه 
. الرجل بفضل طهور املرأة  ملا روى احلكم بن عمرو الغفاري رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا هنى أن يتوضأ ٢٠٤

  . رواه اخلمسة ، وحسنه الترمذي . وضوء املرأة : ويف رواية 
  . وعند عبد اهللا بن سرجس ، عن النيب حنوه ، رواه البيهقي يف السنن  ٢٠٥
وهو أمر ال يقتضيه القياس ، . إذا خلت باملاء فال يتوضأ منه : أكثر أصحاب رسول اهللا يقولون : وقال أمحد  ٢٠٦

جيوز مع : واختارها أبو اخلطاب ، وابن عقيل وإليها ميل اجملد يف املنتقى ) والثانية ( فالظاهر أهنم قالوه عن توقيف ، 
  . الكراهة 
والذي خيطر على بايل أن أبا الشعثاء أخربين ، أن ابن عباس أخربه أن رسول : ملا روى عمرو بن دينار قال  ٢٠٧

  . واه مسلم ر. اهللا كان يغتسل بفضل ميمونة 
اغتسل بعض أزواج النيب يف جفنة ، فجاء النيب ليتوضأ منها : وعن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال  ٢٠٨

رواه أمحد وأبو داود ، ) إن املاء ال جينب : ( فقال رسول اهللا . يا رسول اهللا إين كنت جنباً : أو يغتسل ، فقالت 
أتقيه حلال مساك ، ليس : ة ، واحلاكم ، وابن حبان ، لكن أمحد قال والنسائي ، والترمذي وصححه هو وابن خزمي



وعنه يف حديث ابن سرجس أنه . ليس بصحيح : عن البخاري أنه قال : أحد يرويه غريه ، وحديث احلكم قيل 
  . قد أخطأ من رفعه : قال 

لثاين وهو حديث مساك قد تقدمت حديث ابن عباس األول مل جيزم عنه أبو الشعثاء ، وا: وملن نصر األول أن يقول 
مث لو ) إن املاء ال ينجس : ( اِإلشارة من أمحد على تضعيفه ، ويؤيد ذلك اختالف ألفاظه ، فرواه الثوري وقال فيه 

صحا محال على عدم اخللوة ، مجعاً بني الدليلني ، مث على تقدير التعارض يرجح األول بأنه حاظر ، مثّ ناقل عن 
  . احلل اه األصل ، إذ األصل 

واخلرقي رمحه اهللا خص املنع بالوضوء تبعاً للحديث ، وغريه ممن علمت من األصحاب يسوي بني احلدثني مبعىن أن 
اختيار القاضي ، وأيب ) اإلحلاق ( ال فارق ، فهو يف معىن املنصوص ، وهلم يف إحلاق طهارة اخلبث بذلك وجهان ، 

. عدا ابن أيب موسى ، إذ كل مائع ال يزيل احلدث ال يزيل النجاسة الربكات ، وحكاه الشريازي عن األصحاب ما 
ال : اختيار ابن أيب موسى ، وأيب حممد ، وأيب الربكات يف احملرر ، اقتصاراً على مورد النص ، وقوله ) وعدمه ( 

يب وهو مقتضى وكذا اخلنثى لعدم حتقق ذكوريته ، وقد خيرج الص. خيرجها وامرأة سواها وقد تقدم . يتوضأ الرجل 
  . تعليل أيب الربكات 

رمبا أشعر بقلة الباقي ، فلو كان ما خلت به كثرياً مل تؤثر خلوهتا ، وهذا هو املذهب ، إذ النجاسة . بفضل : وقوله 
  . وطرد ابن عقيل احلكم يف اليسري والكثري ، نظراً للتعبد به . ال تؤثر يف الكثري ، فهذا أوىل وأحرى 

منه ما خلت به ِإلزالة النجاسة ، وهو ) وخيرج ( وهو يشمل املستحب ، وهو أحد الوجهني ،  )بفضل : ( وقوله 
وصححه أبو ) والثاين ( أحد الوجهني أيضاً ، وبه قطع ابن عبدوس ، إذ الطهارة تنصرف إىل طهارة احلدث ، 

. ( بفضل طهور املرأة هنى أن يتوضأ الرجل : حكمه حكم ما خلت به لطهارة حدث ، نظراً لعموم : الربكات 
منه أيضاً ما خلت به لرفع طهارة كربى ، واألصحاب على التسوية بينهما كما تقدم ، ولفظ احلديث ) وخيرج 

منه أيضاً ما خلت به للتربيد والتنظيف ، وهو واضح ألن ذلك ليس بطهارة ، ) وخيرج ( يشهد لذلك أيضاً ، 
  . وكذلك ما خلت به للشرب ، نعم هل يكره ؟ 

أن رسول اهللا هنى عن سؤر املرأة ، أو ال يكره ، وهو اختيار أيب : ألن يف بعض ألفاظ احلكم بن عمرو  ٢٠٩
؟ على روايتني ، وظاهر كالم ابن متيم حكايتهما يف ) وضوء املرأة ، أو طهور املرأة ( الربكات ، ألن اللفظ املشتهر 

  . اجلواز وعدمه 
رة ، وهو أحد الوجهني ، وخيرج الرجل وهو واضح ، وكذلك اخلنثى ، إذ يشمل الكاف. املرأة : وقول اخلرقي 
ألهنا من أهل ) التأثري ( إن صحت طهارهتا وجهان ، : ، وقد خيرج الصغرية ، وحيتمل ] ومل تتحقق [ املانع األنثوية 

  . اعتماداً على احلديث ) وعدمه ( الطهارة ، واحلديث خرج على الغالب 
رض اخلرقي رمحه اهللا لعكس هذه املسألة ، وهو فضل ما خلى به الرجل للنساء ، وقوة كالمه يعذي مل يتع) : تنبيه ( 

أن ذلك ال يؤثر منعاً ، ونص أمحد على ذلك يف رواية اجلماعة ، ملفهوم حديث احلكم ، وعن بعض األصحاب أنه 
  . منعهن من ذلك 

هنى رسول : بع سنني ، كما صحبه أبو هريرة ، قال لقيت رجلًا صحب النيب أر: ملا روى محيد احلمريي قال  ٢١
رواه أمحد ، وأبو داود ، . اهللا أن تغتسل املرأة بفضل الرجل ، أو يغتسل الرجل بفضل املرأة ، وليغترفا مجيعاً 

إنه : إنه احلكم ، وقيل : والرجل املبهم قيل . رجاله كلهم ثقات : والنسائي ، وصححه احلميدي ، وقال البيقهي 



  . واهللا أعلم . ابن مغفل : د اهللا بن سرجس ، وقيل عب
  : قال 

  باب الغسل من اجلنابة

  
، فهو جنب ، ] جينب [ أجنب الرجل كما قال اخلرقي : اجلنابة معروفة وقد تقدم أن أصلها البعد ، ويقال : ش 

  ] . واهللا أعلم [ فظ واحد ، وجنب جينب ، فهو جمنب ، ويقال للواحد واإلثنني ، واجلمع ، واملذكر ، واملؤنث ، بل
على رأسه ثالثاً ، ] املاء [ غسل ما به من أذى ، وتوضأ وضوءه للصالة ، مث أفرغ ] الرجل [ وإذا أجنب : قال 

  ] . ثالثاً [ يروي هبن أصول الشعر ، مث يفيض املاء على سائر جسده 
  . هذا على حنو ما يف الصحيحني وغريمها : ش 

 عنها أن النيب كا إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه ، مث يتوضأ كما يتوضأ للصالة ، فعن عائشة رضي اهللا ٢١١
مث يدخل أصابعه يف املاء ، فيخلل هبا أصول شعره ، مث يصب املاء على رأسه بثالث غرف ، مثّ يفيض املاء على 

فيغسل يديه ، مث يفرغ بيمينه على مشاله كان رسول اهللا إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ : قالت : ويف رواية . جلده كله 
، فيغسل فرجه ، مث يتوضأ وضوءه للصالة ، مث يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر ، حىت إذا رأى أن قد 

ويف رواية للنسائي . على سائر جسده ، مث غسل رجليه ] املاء [ استربأ ، حفن على رأسه ثالث حفنات ، مث أفاض 
  . مث ميضمض ويستنشق : ، بعد غسل الفرج 

وضع للنيب ماء يغتسل به ، فأفرغ على يديه ، فغسلهما مرتني أو ثالثاً ، : وعن ميمونة رضي اهللا عنها قالت  ٢١٢
مث أفرغ بيمينه على مشاله ، فغسل مذاكريه ، مث دلك يده باألرض ، مث متضمض واستنشق ، مث غسل وجهه ويديه ، 

على جسده ، مث تنحى عن مقامه فغسل قدميه ، فناولته خرقة فلم يردها ، وجعل مث غسل رأسه ثالثاً ، مث أفرغ 
  . ينفض املاء بيده 

واعلم أن مراد اخلرقي هبذه الصفة صفة الكمال ، كما يدل عليه كالمه بعد ، وقد قال كثري من متأخري 
غسل ما به من أذى ، والوضوء ، إن الكمال بعشرة أشياء ، النية ، والتسمية ، وغسل يديه ثالثاً ، و: األصحاب 

وحيثي على رأسه ثالث حثيات ، يروي هبن أصول الشعر ، ويفيض املاء على سائر جسده ثالثاً ، ويبدأ بشقه األمين 
  . ويدلك بدنه بيديه ، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه 

لليل ، إدخاهلما اإلِناء ثالثاً ، واخلرقي رمحه اهللا نص من ذلك على أربعة ، وتقدم له غسل يديه إذا قام من نوم ا
وتقدم التنبيه على أنه ال فرق يف أصل املسنونية بني نوم الليل ونوم النهار ، وغري ذلك ، وهذه اخلمسة هي اليت يف 
احلديثني ، ويأيت له النية والكالم عليها ، وإمنا مل تذكر يف احلديثني ألن متعلقها القصد ، وعائشة وميمونة رضي اهللا 

  . ما إمنا حكيا ما شاهداه من أفعاله عنه
وغسل امليامني قبل املياسر ، ويف بعض : وقد يؤخذ من كالم اخلرقي البداءة بشقه األمين قبل األيسر من قوله مث 

روايات حديث عائشة املتقدم أنه بدأ بشق رأسه األمين ، مث األيسر ، مث أخذ بكفيه ، فقال هبما على رأسه ، وأما 
الدلك فلم يتعرض اخلرقي هلما نظراً للحديثني ، وكذلك غسل قدميه أخرياً اعتماداً على حديث عائشة التسمية ، و

  . ، وإمنا استحب األصحاب التسمية 
احلديث ، وقياساً ِإلحدى الطهارتني على األخرى ) كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بذكر اهللا فهو أجزم ( لعموم  ٢١٣



  . اه . ادة الكربى صغرى وزي: ، أو نقول 
أوجبه بعض ] قد [ والدلك ألنه أحوط ، وأعون على إيصال املاء إىل مجيع البشرة ، وخروجاً من اخلالل ، إذ 

إذا اغتسل : سأل رجل أمحد رمحه اهللا عن إمرار اليد ، فقال : العلماء ، مع أن كالم أمحد قد حيتمله ، قال أبو داود 
  . اء ينزلق عن البدن يف الشتاء ، لكن تعليله يقتضي املسنونية مباء بارد يف الشناء أمر يده ، ألن امل

: ويدل على املسنونية املبالغة يف إيصلل املاء إىل مجيع البشرة يف اجلملة ما روي عن علي رضي اهللا عنه قال  ٢١٤
قال ) ا من النار من جنابة مل يصبها املاء فعل اهللا بذه كذا وكذ] شعرة [ من ترك موضع : ( مسعت رسول اهللا يقول 

يتعاهد معاطف بدنه : وكان جيزه ، رواه أمحد ، وأبو داود ، ومن مثّ قال األصحاب . فمن مثّ عاديت شعري : علي 
  . اه . ، وسرته ، وحتت إبطه وحنو ذلك ، وما ينبو عنه املاء 

أحب إيلّ أن يغسلهما بعد : ة واِإلنتقال لغسل قدميه حلديث ميمونة ، وقد اختلف عن إمامنا يف ذلك ، فقال يف رواي
. خيّير لورود األمرين : ويف ثالثة قال . العمل على حديث عائشة : الوضوء ، حلديث ميمونة ، ويف أخرى قال 

  . وظاهر إحدى روايات حديث عائشة وقد تقدمت أنه مجع بينهما ، وهو ظاهر كالم كثري من األصحاب 
ما يستقذر وإن مل يكن جنساً ، كاملين وحنوه ، خبالف . ذى واهللا أعلم مراد اخلرقي هنا باأل) أحدها : ( تنبيهات 

  . اه . مراد أيب حممد باألذى يف اجملزئ كما سيأيت ، فإنه النجاسة 
. يروي هبن أصول الشعر : ينوي بالوضوء املتقدم رفع احلدث ، ذكره السامري ، وقول اخلرقي وغريه ) : الثاين ( 

مث ظاهر كالمه وكالم قليل من األصحاب أن . يروى بكل مرة : ث ، ويف املستوعب بالغرفات الثال: ظاهره 
اِإلفاضة على سائر اجلسد ال تثليث فيها ، وهو ظاهر األحاديث ، واختيار أيب العباس ، ولعل عامة األصحاب 

أبو حممد زيادة استحبوا التثليث قياساً ِإلحدى الطهارتني على األخرى ، أو اطالع على نص بذلك وقد استحب 
على ما تقدم ، وهو أن خيلل أصول شعر رأسه وحليته قبل إفاضة املاء ، كما يف حديث عائشة ، وال ريب أنه أعون 

] على [ على إصابة املاء البشرة ، وقد تقدم أنه بدأ بشق رأسه األمين مثّ األيسر ، مثّ مجع بينهما ، فينبغي أن يعتمد 
  . ذلك 

استقصى وخلص من عهدة الغسل ، وبرئئ : أي . رأى أن قد استربأ : شة رضي اهللا عنها قول عائ) : الثالث ( 
أخذ وصب ، واحلفنات مجع حفنة ، وهو ملء الكفني من طعام أو ) حفن ( منها كما يربى من الدين وغريه ، و 

كف ، وغرفة بالفتح مجع غرفة وهو ملء ال) وغرف ( حنوه ، أصلها من الشيء اليابس كالدقيق ، والرمل وحنون ، 
  . أي مرة ، واهللا أعلم 

وإن غسل مرة ، وعم باملاء رأسه وجسده ، ومل يتوضأ أجزأه ، بعد أن يتمضمض ويستنشق ، وينوي به : قال 
  . الغسل والوضوء ، وكان تاركاً لالختيار 

وال { : وقوله } فاطهروا وإن كنتم جنباً { : هذه صفة الغسل اجملزيء ، واألصل فيها يف اجلملة قوله تعاىل : ش 
  . ظاهه االجتزاء بالتطهري ، وباالغتسال من غري اشتراط وضوء وال غريه } جنباً إال عابري سبيل ، حىت تغتسلوا 

إنا بأرض باردة : وعن جابر رضي اهللا عنه ، أن ناساً قدموا على رسول اهللا فسألوه عن غسل اجلنابة ، وقالوا  ٢١٥
أما أنا فأفرغ على رأسي : ( ويف لفظ أنه قال ) دكم أن حيفن على رأسه ثالث حفنات إمنا يكفي أح: ( فقال . 

إمنا : ( وإمنا اشترطت النية املذكورة لعموم قوله . روامها مسلم ، وظاهرمها االجتزاء بذلك من غري وضوء ) ثالثاً 
  ) . ال عمل إال بالنية ) ( األعمال بالنيات 

مضة واالستنشاق ، ملا تقدم له من أن الفم واألنف من الوجه ، وقد تقدم بيان ذلك واشترط اخلرقي رمحه اهللا املض



واخلالف فيه ، فال حاجة إىل إعادته وهذا هو املذهب املعروف ، أعين االجتزاء بالغسل عن الوضوء ، بالشرط 
ته ، والسامري ، وصاحب قال أبو اخلطاب يف هداي. ال بد أن يأيت بالوضوء ) وعنه ( املذكور ، لظاهر ما تقدم ، 

. وإن مل يوجد ما يقتضيه ، كما إذا أوجبنا الغسل باالنتقال ، وهو يلتفت ملا تقدم يف النواقض : التلخيص وغريهم 
تأسياً بفعله وجياب بأنه فعل الكامل ، بدليل اِإلتفاق على أنه ال جيب الوضوء قبل ، وتوسط أبو بكر ، والشريازي 

يتفقان فيه ، وال يسقط ما ينفرد به الوضوء عن الغسل من الترتيب واملواالة واملسح وإن مل يتداخالن فيما : فقاال 
  . يقل بإجزاء الغسل عن املسج كما ال يسقط ما ينفرد به الغسل من تعميم البدن وحنوه 

، كلمس املصحف ،  يف معىن نية الوضوء والغسل ، إذا نوى استباحة الصالة ، أو أمراً ال يبحاح إال هبما) : تنبيه ( 
  . اه . ال قراءة القرآن 

، وهو كذلك ، لظاهر ما تقدم ، ولقوله أليب ذر ) ترتيب ( وقد تضمن كالم اخلرقي رمحه اهللا أنه ال يشترط للغسل 
  . ومل يأمره بترتيب ، وال مواالة ، وهو املعروف يف املذهب ، لظاهر ما تقدم أيضاً ) إذا وجدت املاء فأمسه جلدك ( 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه ، أن رجلًا سأل النيب عن الرجل يغتسل من اجلنابة ، فيخطئ املاء بعض  ٢١٦
، وهو كذلك ، ) وال ذلك ( رواه البيهقي يف سننه ، ) يغسل ذلك املكان ، مث يصلي : ( جسده ؟ فقال رسول اهللا 

: أن التسمية ال جتب يف الوضوء ، أما إن قلنا  ، وهو بناء على قاعدته من) وال تسمية ( لظاهر ما تقدم أيضاً ، 
وجبت هنا ، وجزم صاحب التلخيص ، والسامري وغريمها بالوجوب هنا ، نظراً منهم إىل أن ذلك . جتب مثّ 

  . املذهب مثّ 
ومقتضى كالم اخلرقي أيضاً أن اجملزىء ال يتوقف على إزالة ما به من أذى ، وإن كان جناسة ، وهو ظاهر كالم 

فة من األصحاب ، فعل هذا يرتفع احلدث مع بقاء النجاسة ، وصرح بذلك ابن عقيل ، ومنصوص أمحد رمحه طائ
اهللا أن احلدث ال يرتفع إال مع آخر غسلة طهرت احملل ، وعلى هذا يتوقف صحة الغسل على احلكم يزوال 

أي من جناسة . واهللا أعلم . به من أذى  يغسل ما: النجاسة ، وهو ظاهر كالم أيب حممد يف املنقنع ، فقال يف اجملزىء 
يزيل ما : وينوي ، لكنه يوهم زوال ما به من أذى أولًا ، وهذا اِإليهام ظاهر ما يف املستوعب ، فإنه قال يف اجملزىء 

وتبعاً يف ذلك واهللا أعلم أبا اخلطاب يف اهلداية لكن لفظه يف ذلك أبني من لفظيهما ، . به من أذى ، مث ينوي 
ينوي بعد كمال : وكذلك قال ابن عبدوس يف اجملزىء . يغسل فرجه مث ينوي : على املذهب ، فإنه قال  وأجرى

االستنجاء ، وزوال جناسته إن كانت مثّ ، وقد حيمل كالم أيب حممد والسامري على ما قاله أبو اخلطاب ، ويكون 
يشكل على أيب حممد ، ] قد [ ، لكن هذا  املراد بذلك االستنجاء بشرط تقدمه على الغسل ، كاملذهب يف الوضوء

فإن خمتاره مثّ أنه ال جيب تقدمي االستنجاء ، وعلى اخلرقي ، فإن مذهبه تقدمي االستنجاء ، فكان من حقه أن ينبه 
  . على ذلك 

، وإن مل نقل ذلك . يشترط تقدميه مثّ : ويتلخص يل أنه يشترط لصحة الغسل تقدمي االستنجاء على الغسل إن قلنا 
على غري السبيلني ، أو عليهما غري خارجة منهما ، مل يشترط التقدمي ، مث هل يرتفع احلدث ] النجاسة [ أو كانت 

مع بقاء النجاسة ، أو ال يرتفع إال مع احلكم بزوال النجاسة ؟ فيه قوالن ، مث حمل اخلالف إذا مل تكن النجاسة كثيفة 
  . ال يف توقف صحة الغسل على زواهلا ، وهذا واضح واهللا أعلم ، متنع وصول املاء ، أما إن منعته فال إشك

  . ، ويغتسل بالصاع ، وهو أربعة أمداد ] بالعراقي [ ويتوضأ باملد ، وهو رطل وثلث : قال 
  . ال نزاع فيما نعلمه يف صحة الوضوء والغسل بذلك : ش 

  .  يغتسل بالصاع ، ويتطهر باملد كان رسول اهللا: ملا يف مسلم وغريه عن سفينة رضي اهللا عنه قال  ٢١٧



  . كان النيب يغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد ، ويتوضأ باملد : ويف الصحيحني عن أنس رضي اهللا عنه قال  ٢١٨
وقد تضمن كالم اخلرقي رمحه اهللا أن املد ربع الصاع ، وال نزاع يف ذلك ، ويقتضي أن الصاع مخسة أرطال وثلث 

ما يدل ) وعنه ( ملشهور ، كصاع الفطرة والزكاة ، وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل بالعراقي ، وهو املذهب ا
  . واختاره القاضي ، وأبو الربكات أن الصاع عنا مثانية أرطال 

  . رواه أمحد وأبو داود . كان النيب يتوضأ مبا يكون رطلني ويغتسل بالصاع : ملا روى أنس رضي اهللا عنه قال  ٢١٩
حدثتين عائشة رضي اهللا عنها أن : أيت جماهد بقدح ، حزرته مثانية أرطال ، فقال : ى اجلهين قال وعن موس ٢٢٠

  . يف مثل هذا املقام تقتضي املداومة ، واهللا أعلم ) كان ( رواه النسائي و . رسول اهللا كان يغتسل مبثل هذا 
  . وإن أسبغ بدوهنما أجزأه : قال 
، حبيث جيري عليه ، وال يكون مسحاً ، فإذا حصل ذلك بدون املد يف الوضوء ، اإلسباغ تعميم العضو باملاء : ش 

  . وبدون الصاع يف الغسل حصل الواحب ، على املشهور ، املعروف من الروايتني ، لظاهر اآلية 
  . وحنو ذلك ) أما أنا فأفيض على رأسي ثالثاً : ( وقوله  ٢٢١
غتسل هي والنيب من إناء واحد ، يسع ثالثة أمداد أو قريباً من ذلك وعن عائشة رضي اهللا عنها ، أهنا كانت ت ٢٢٢

  . رواه مسلم . 
) : والثانية ( رواه أبو داود والنسائي ، . وعن أم عمارة بنت كعب ، أن النيب توضأ من إناء قدر ثلثي املد  ٢٢٣

  . ال جيزىء دون املد يف الوضوء ، وال دون الصاع يف الغسل 
جيزىء من الغسل الصاع ، ومن الوضوء : ( قال رسول اهللا : عن جابر رضي اهللا عنه قال لظاهر ما روي  ٢٢٤
  . رواه أمحد ، واهللا أعلم ) املد 
. [ من اجلنابة ، إذا روت أصوله ] لغسلها [ وتنقض املرأة شعرها لغشلها من احليض ، وليس عليها نقضه : قال 

  ] . واهللا أعلم 
  . تني ، وخمتار كثري من األصحاب هذا منصوص أمحد يف الصور: ش 

رواه ابن ) انقضي شعرك واغتسلي ( ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب قال هلا وكانت حائضاً  ٢٢٥
  . بإسناد صحيح : ماجه ، قال صاحب املنتقى 

  ) . أفأنقضه لغسل اجلنابة : ( أن أم سلمة سألت النيب فقالت : ويف مسلم  ٢٢٦
إذا اغتسلت املرأة من حيضها نقضت : ( قال رسول اهللا : ذلك ما روي عن أنس رضي اهللا عنه وأصرح من  ٢٢٧

] ) وإذا اغتسلت من اجلنابة مل تنقضه ، ومل تغتسل باخلطمي واألشنان [ شعرها ، واغتسلت باخلطمي واألشنان ، 
واملعىن يف ذلك أن مدة احليض تطول . وليس بثقة : رواه البيهقي يف السنن ، لكن يف إسناده حممد بن يونس ، قال 

، فيتلبد الشعر ، فشرع النقض ، طريقاً موصلًا إىل وصول املاء إىل أصول الشعر ، خبالف غسل اجلنابة ، فإنه ال 
  . يطول غالباً ، فال حاجة إىل النقض ، لوصول املاء بدونه غالباً ، فلذلك مل يطلب النقض رفعاً لكلفته 

ية أخرى يف احليض ، أنه ال جيب النقض ، وهو اختيار أيب حممد ، وابن عبدوس ، وابن وحكى ابن الزاغوين روا
  . عقيل يف التذكرة 

قلت يا رسول اهللا إين امرأة أشد ظفر رأسي ، أفأنقضه للحيض واجلنابة : أن أم سلمة قالت : ألن يف مسلم  ٢٢٨
وحديث أنس ال يصح ، وحديث ) د طهرت ال ، إمنا يكفيك أن تفرغي عليك ثالث حفنات ، مثّ ق: ( ؟ قال 

عائشة رضي اهللا عنها ، قضية عني فيحتمل أنه رأى عليها ما مينع وصلو املاء ، ولكن ذكرها للحيض ظاهره أن 



وقرينة ذلك ذكر اخلطمي واألشنان يف . العلة ذلك ، واألوىل محل احلديثني على االستحباب ، مجعاً بني األدلة 
  . حديث أنس 

آخر بالوجوب يف اجلنابة ، قياساً على احليض ، والنص يرده ، وابن الزاغوين قيده مبا إذا طالت املدة ، ولنا قول 
  . بناء على أن العلة يف النقض يف احليض طول املدة أما إن جعل املناط النص تعبداً فال : قال 

أصول الشعر والبشرة ، وهو كذلك ، فيه إشعار على أنه يشترط إيصال املاء إىل . إذا روت أصوله : وقول اخلرقي 
  . وإن كانت كثيفة ، مبخالف ما تقدم يف الوضوء 

وإذا أوجب اخلرقي رمحه ) حتت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشرة : ( وقد شهد لذلك قوله  ٢٢٩
ذ من ذلك وجوب اهللا تروية أصول الشعر ، ويلزم من ذلك غسل البشرة ، فما بالك بالشعور نفسها ، فيؤخ

إنه حيتمله كالم : غسلها وإن استرسل ، وهو املذهب ، وحكى أن حممد وجها أن ال جيب غسل املسترسل ، وقال 
  : فال يظهر يل وجه احتمال كالم اخلراقي لذلك ، واهللا أعلم قال املصنف رمحه اهللا تعاىل . اخلرقي 

  باب التيمم

  
  
[ أي قاصدين ، وقال الشاعر } وال آمني البيت احلرام { : وتعاىل  التيمم يف اللغة القصد ، قال سبحانه: ش 

  ] : العذري 
  وما أدري إذا ميمت أرضا 

  
  أريد اخلري أيهما يليين 

  
  أاخلري الذي أنا مبتغيه 

  
  أم الشر الذي هو يبتغيين 

  
وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون { : إذا قصدته ، وقد قريء بالثالثة يف قوله تعاىل . ميمت فالنا وتيممته وأممته : يقال 

بالفتح ، وقرأ عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا ) وال تيمموا ( أي ال تقصد وا اخلبيث لِإلنفاق منه ، فقرأ اجلمهور } 
: وهو يف العرف الشرعي عبارة عن . بضم التاء : وال تيمموا ( وابن عباس رضي اهللا عنهما ) وال تأمموا ( عنه 

و التراب الطاهر على وجه خمصوص وهو مسح الوجه واليدين من شخص خمصوص ، وهو قصد شيء خمصوص وه
العادم للماء ، أو من يتضرر باستعماله ، وحتقيق ذلك كله له حمل آخر ، وقد يطلق ويراد به مسح الوجه واليدين 

  . ومسي املقصود بالتيمم تيمماً 
إن كنتم مضرى ، أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من { : وهو جائز باِإلمجاع ، وقد شهد له قوله سبحانه وتعاىل 

اآلية ، وحديث عمار وغريه كمنا سيأيت إن } الغائط ، أو المستم النساء ، فلم جتدوا ماء ، فتيمموا صعيداً طيبا 
  . شاء اهللا تعاىل وهو من خصائص هذه األمة ومما فضلت به على غريها ، توسعة عليها ، وإحساناً إليها 



أعطيت مخساً مل يعطهن نيب قبلي ، نصرت بالرعب مسرية شهر ، وجعلت يل األرض مسجداً : ( ال ق ٢٣٠
وطهوراً ، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل ، وأحلت يل الغنائم ، ومل حتل ألحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة 

  ] . لم واهللا أع) [ ، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة ، وبعثت إىل الناس عامة 
  . ويتيمم يف قصري السفر وطويله : قال 
حلاليت السفر ، مث شرع . هذا هو املعروف يف املذهب املقطوع به ، اعتماداً على مشول اآلية املتقدمة بإطالقه : ش 

قة ، التيمم يقتضي ذلك ، إذ السفر القصري يكثر ، فيكثر عدم املاء فيه ، فلو مل جيز التيمم إذاً ألفضى إيل حرج ومش
لو خرج من املصر إىل أرض من أعماله : وذلك ينايف أصل مشروعية التيمم ، وقد بالغ األصحاب يف ذلك فقالوا 

كاحلرائه ، واالحتطاب ، واالحتشاش وحنو ذلك ، وال مينكه محل املاء مته ، وال الرجوع للوضوء إال : حلاجة 
بلى ألنه كاملقيم ، إذا هو يف عمل املصر ، ومن : ر ، وقيل بتفويت حاجته ، فله التيمم ، وال إعادة عليه على األشه

  . مث لو كانت األرض اليت خيرج إليها من عمل قرية أخرى فال إعادة عليه 
وقد مشل كالم اخلرقي رمحه اهللا سفر املعصية ، وهو املعروف ، ألنه عزمية ال جيوز تركه ، وعليه ال يعيد على 

  . املشهور 
جيوز التيمم يف احلضر ، ولو خاف فوات الصالة ، وهو املذهب وعن أيب العباس جواز ذلك ، ومفهوم كالم أنه ال 

  . رواية باجلواز يف اجلواز يف اجلنازة خاصة ] رمحه اهللا [ وألمحد 
و وأنه ال جيوز التيمم يف احلضر لعدم املاء ، كما إذا حبس يف املصر ومل جيد ماء ، أو انقطع املاء عن أهل البلد ، وحن

[ ذلك ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار اخلالل ، لظاهر اآلية الكرمية فإن ظاهرها اختصاص جواز التيمم حبالة 
وهي املشهورة ، وعليها مجهور األصحاب ] : والثانية [ املاء يف السفر ، وإال مل يكن للتقييد بالسفر فائدة ، ] عدم 

طهور املسلم ] الطيب [ إن الصعيد ( م قول النيب يف حديث أيب ذر جيب عليه التيمم واحلال هذه والصالة ، لعمو: 
أعطيت ( ، رواه أمحد والترمذي وصححه ، وحديث ) ، وإن مل جيد املاء عشر سنني ، فإذا وجد املاء فليمسه بشرته 

السفر حمل العدم  وغري ذلك ، والتقييد بالسفر يف اآلية خرج واهللا أعلم خمرج الغالب ، إذ) مخساً مل يعطهن نيب قبل 
غالباً ، وهذا كاختصاص اخللع حبال اخلوف ، وشهادة الرجل واملرأتني حبالة تعذر الرجلني ، ومثل ذلك ال يكون 

  . مفهوم حجة اتفاقاً 
لفعله املأمور به ، وإذاً خيرج عن العهدة لندرة ذلك . فعلى هذا إذا صلى بالتيمم هل يعيد ؟ فيه قوالن ، أشهرمها ال 

 حممد احتمال بالتفرقة بني عذر يزول عن قريب ، كالضيف إذا أغلق عليه الباب ، وحنو ذلك ، فهذا يعيد ، وأليب
: ألنه مبنزلة املتشاغل بطلب املاء ، وبني عذر ميتد ، كاحلبس ، وانقطاع املاء عن القرية ، فهذا ال إعادة عليه ، قلت 

  . ، واهللا أعلم  وهذا التعليل منه إمنا يبيح عدم التيمم واحلال هذه
  . إذا دخل وقت الصالة ، وطلب املاء فأعوزه : قال 
دخول وقت الصالة ، فال ) أحدها ( ثالثة شروط ، ] يف السفر [ جلواز التيمم ] رمحه اهللا [ ذكر اخلرقي : ش 

وء أو التيمم عند جيوز التيمم لصالة قبل وقتها ، وهذا هو املشهور ، واملختار لألصحاب ، ألن اهللا تعاىل أمر بالوض
  . كلما أراد القيام إىل الصالة : إرادة القيام إىل الصالة ، وإمنا يكون ذلك بعد دخول الوقت ، وظاهر اخلطاب 

  . خرج الوضوء ، لصالته الصلوات اخلمس يوم الفتح بوضوء واحد ، وبقي التيمم على مقتضى ظاهرها  ٢٣١
جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ، : ( قال رسول اهللا :  وعن عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال ٢٣٢

خمتصر ، رواه أمحد ، وللبيهقي يف سننه عن أيب أمامة حنون ، وظاهره تقييد ) أينما أدركتين الصالة متسحت وصليت 



ليه ، طهورية التراب حبال إداراك الصالة ، وإمنا يتحقق ذلك بدخول الوقت ، وأيضاً فالتيمم قبل الوقت ال حاجة إ
} فلم جتدوا ماء { (  ١٩: إىل اشتراط احلاجة بقوله ] وتعاىل [ فهو كالتيمم مع وجود املاء ، وقد أشار اهللا سبحانه 

  . ما يدل على جواز ذلك ، وهو اختيار أيب العباس ] رمحه اهللا ) [ وعن أمحد ) . ( 
إن الصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل : ( قوله  ومشله) وجعلت تربتها طهوراً إذا مل جند املاء : ( لعموم قوله  ٢٣٣

ونظرا إىل أنه بدل فيساوي مبدله ، إال ما خرج بالدليل كاإلطعام مع العتق يف الكفارة ، وحنو ) جيد املاء عشر سنني 
  . ذلك ولقد خترج عبد العزيز يف حكايته اِإلمجاع على منع التيمم قبل الوقت 

اة زوال الشمس ، أو غروهبا وحنو ذلك ، والفائتة كل وقت ، وكذلك املنذورة على وقت املكتوبة املؤد) : تنبيه ( 
املذهب ، وصالة االستسقاء باجتماع الناس يف الصحراء ، والصالة على امليت بنجاز غسله ، وصالة الكسوف 

مجيع بالكسوف إن أجزنا ذين يف وقت النهي ، وإن مل جنزمها فيه فبذلك مع خروج وقت النهي ، وكذلك 
  . التطوعات وقتها وقت جواز فعلها اه 

طلب املاء ، على املشهور املختار من الروايتني لظاهر اآلية فإنه سبحانه وتعاىل شرط اجلواز ) : الشرط الثاين ( 
فهل وجدمت ما وعد ربكم { : إال بعد الطلب ، وال يرد قوله سبحانه . ما وجد : التيمم عدم الوجدان ، وال يقال 

  . مع انتفاء الطلب منهم } حقا 
يقتضي ] ال [ ألن كالمنا يف جانب النفي ، أما جانب الوجود فسلم ألنه ) من وجد لقطة : ( وكذلك قوله  ٢٣٤

الستحالة الطلب على اهللا سبحانه ، } وما وجدنا ألكثرهم من عهد { : فريد قوله سبحانه ) : فإن قيل ( الطلب ، 
طلب منهم الثبات على العهد ، أي أمرهم بذلك ، فهو سبحانه يطلب منهم ما ]  وتعاىل[ اهللا سبحانه ) : وقيل ( 

  . } ] ألكثرهم [ وما وجدنا { : قدمه إليهم من العهذ ، فلذلك قيل 
وألنه بدل ، شرط له عدم مبدله ، فلم جيز إال بعد طلب املبدل ، كالصيام مع الرقبة يف الكفارة ، وكالقياس مع 

حيقق ذلك أن البدل من شرطه الضرورة ، وهي بعد الطبب متحققة حسب اإلمكان ، أما قبله النص يف احلادثة ، 
  . فمشكوك فيها ، فال تثبت الرخصة 

اعتماداً على ظاهر احلال ، . يستحب الطلب وال جيب : رمحه اهللا رواية أخرى واختارها أبو بكر ) وعن أمحد ( 
وفاقاً وأليب الربكات ، وصاحب التلخيص إذا احتمل وجود املاء ، ومل كالفقري ال يلزمه طلب الرقبة ، وحمل اخلالف 

يكن ظاهراً ، أما مع اجلزم بعدم املاء فال جيب بال ريب ، ومع ظن وجوده إما يف رحله ، أو بأن رأى خضرة ، وحنو 
  . جيب باِإلمجاع : ذلك 

سرة ، وأماماً ووراء ، ما العادة أن املسافر وصفة الطلب أن يفتش من رحله ما حيتمل أن املاء فيه ، ويسعى مينه وي
يسعى إليه لطلب املاء ، واملرعى واِإلحتطاب ، وحنو ذلك ، ال فرسخاً وال ميلًا وال ما يلحقه فيه الغوث على 

األشهر ، ويشترط للسعي ألمن على نفسه ، وأهله ، وماله ، لسبب يقتضيه ، ال جبناً ، وأمن فوت الوقت ، وفوت 
لقد أبعد ابن عبدوس يف اشتراط ذلك للقرب دون البعد ، وابن أيب موسى يف حكايته وجهاً بوجوب الرفقة ، و

إذا خافت الفجور يف القصد ، فإن رأى خضرة أو موضعاً يتساقط عليه الطري قصده ، ألن ] على املرأة [ اِإلعادة 
كجبل وحنوه قصده بالشرط ] النظر [  ذلك مظنة املاء ، بالشرط السابق ، وكذلك إن كان يقربه مانع من انبساط

السابق ، فصعد عليه ، وهل يلزمه املشيء خلفه ؟ على وجهني ، ويسأل رفقته عن مظانه ، فإن دله عليه ثقة قصده 
إذا دخل : عند دخول وقت كل صالة ، كما أشار إليه اخلرقي بقوله ) وحمل الطلب ( بالشرط السابق أيضاً ، 

  . ل الوقت مل يعتد به فإن طلب قب. وقت الصالة 



} فلم جتدوا ماء { : إعواز املاء ، بأن يطلب املاء فال جيد ، كما نص اهللا تعاىل عليه بقوله ) : الشرط الثالث ( 
وحصل االتفاق عليه ، ويف معىن العادم إذا وجد املاء وتعذر عليه استعماله ، لعدم قدرته على النزول إليه ، أو 

  . الواردين عليه ، أو إحالة سبع وحنو دونه االستقاء منه ، أو غلبة 
) : الثانية ( ما تقدم ، وهو أن يكون عادماً للماء ، إما حساً ، وإما حكماً ، ) : إحدامها ( مث اِإلعواز له حالتان 

 إنه ال خالف فيه يف املذهب: وجد ماء ولكن ال يكفيه لطهره ، واملعروف واحلال هذه حىت قال القاضي يف روايتيه 
أنه يلزمه استعماله إن كان جنباً ، مث يتيمم ملا بقي ، وكذلك إن كان حمدثاً ، على أشهر الوجهني ، أو الروايتني على 

واختاره ابن أيب موسى ، وأبو بكر ، مع حكايته له عن بعض األصحاب ال يلزمه ) : والثاين ( ما يف الرعاية ، 
إن مل حيتج إليه لعطش روايتان ، حكامها ابن محدان ، ونظريمها : لت استعماله ويتيمم ، وعلى هذا يف إراقته قبله ق

  . الروايتان يف الطهور املشتبه بنجس ، واهللا أعلم 
  ] . إىل آخر الوقت [ واالختيار تأخري التيمم : قال 
  . هذا إحدى الروايتني ، واختيار ابن عبدوس : ش 

تلوم ما بينه وبني آخر الوقت ، فإن : أجنب الرجل يف السفر إذا : ما روي عن علي رضي اهللا عنه ، أنه قال  ٢٣٥
رواه الدارقطين والبيهقي ولكن من رواية احلارث عنه ، وهو ضعيف ، واحتياطاً للخروج . مل جيد املاء تيمم وصلى 

( قت ، من اخلالف ، إذ بعض العلماء وهو رواية عن إمامنا ، حكاها أبو احلسني ال جيوز التيمم إال عند ضيق الو
يف نفسها فريضة ، ] املاء [ وهي املختارة للجمهور إن رجا وجود املاء فاألفضل التأخري ، إذ طهارة ) : والثانية 

وأول الوقت فضيلة ، وال ريب أن انتظار الفريضة أوىل ، وإن علم أن ظن عدمه فاألفضل التقدمي ، وكذلك إن 
  . واهللا أعلم ] فيه [ نة ، فال تترك ألمر مأيوس أو مشكوك تردد ، على أحد الوجهني ، إذا فضيلة الوقت متيق

  . فإن تيمم يف أول الوقت وصلى أجزأه ، وإن أصاب املاء يف الوقت : قال 
  . هذا هو املذهب املشهور ، وإن تيقن وجود املاء يف الوقت ، وال عربة بالرواية اليت حكاها أبو احلسني : ش 

خرج رجالن يف سفر ، فحضرت الصالة ، : أيب سعيد رضي اهللا عنه قال ملا روى عطاء بن يسار ، عن  ٢٣٦
وليس معهما ماء ، فتيمما صعيداً طيباً فصليا ، مثّ وجدا املاء يف الوقت ، فأعاد أحدمها الصالة والوضوء ، ومل يعد 

: وقال لآلخر ) صالتك أصبت السّنة ، وأجزأتك ( اآلخر ، مثّ أتيا رسول اهللا ، فذكرا ذلك له ، فقال للذي مل يعد 
ذكر أيب سعيد فيه وهم ، وليس مبحفوظ ، وهو مرسل ، وللنسائي : رواه أبو داود وقال ) لك األجر مرتني ( 

  . مبعناه 
تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلني من املدينة ، فصلى العصر ، فقدم والشمس مرتفعة ، : وعن نافع قال  ٢٣٧

  . هقي ، وللموطأ معناه ، واحتج به أمحد رواه البي] الصالة [ ومل يعد 
من : كل من أدركت من فقهائنا فذكر الفقهاء السبعة كانوا يقولون : وعن ابن أيب الزناد عن أبيه ، قال  ٢٣٨

غري الوقت ، فال إعادة عليه ، ويتوضأ ملا يستقبل من ] يف [ يف الوقت ، أو ] وهو [ تيمم فصلى ، مثّ وجد املاء 
  . رواه البيهقي واهللا أعلم . سل ، والتيمم من اجلنابة والوضوء سواء الصلوات ويغت

  . والتيمم ضربة واحدة : قال 
أي التيمم املشروع ، أو الواجب ، أو اجملزيء ضربة واحدة ، ال نزاع عندنا فيما نعلمه أن الواجب يف التيمم : ش 

  . ضربة واحدة للوجه والكفني 
أجنبت ، فلم أصب املاء ، فتمعكت يف الصعيد مث صليت ، فذكرت ذلك : قال  ملا روى عمار رضي اهللا عنه ٢٣٩



متفق عليه . وضرب النيب بكفيه األرض ، ونفخ فيهما ، مث مسح هبا وجهه وكفيه ) إمنا يكفيك هذا : ( للنيب فقال 
التراب ، مث تنفخ ]  يف[ يكفيك أن تضرب بكفيك ] كان [ إمنا ( مل جياوز الكوع ويف لفظ للدارقطين : ، ويف لفظ 

  ) . فيهما ، مث متسح هبما وجهك وكفيك إىل الرسغني 
  . رواه أمحد ، والترمذي مبعناه وصححه ) ضربة للوجه والكفني ( وعن عمار أيضاً ، أن النيب قال يف التيمم  ٢٤٠

للوجه ، وضربة  ابن عمر تيمم ضربة] إن [ حيث قال يف رواية الزعفراين ) رمحه اهللا ( ولقد أنصف الشافعي 
لليدين إىل املرفقني ، وهبذا رأيت أصحابنا يأخذون ، وقد روي فيه شيء عن النيب ، لو علمته ثابتاً مل أعده ، ومل 

تيممنا مع : فكأنه قوله . إىل املناكب ، وروي عنه الوجه والكفني ] النيب [ تيممنا مع : أشك فيه ، وقد قال عمار 
: [ ، فإن ثبت عن عمار ، عن النيب الوجه واليدين ، ومل يثبت عنه [ ] عن أمر الرسول مل يكن . النيب إىل املناكب 

إىل ( اه وال ريب يف ثبوت ذلك عند أهل العلم هبذا الشأن ، وأنه أثبت من . فالثابت أوىل ) املرفقني ] ( إىل 
  . اه . إمنا هو شيء زاده . ل ضربتني من قا] : رمحه اهللا ( بل مل يثبت يف ذلك شيء ، قال اِإلمام أمحد ) املرفقني 

وهل تسن زيادة على ضربة ؟ املنصوص وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أيب حممد وغريه ال تسن ، ملا تقدم ، إذ 
ظاهره أن التيمم ليس إال هذا ، وقال القاضي ، و الشريازي ، و ابن ) ضربة للوجه والكفني : ( قوله يف التيمم 
يسن ضربتان ، ضربة للوجه ، وأخرى لليدين إىل املرفقني احتياطاً ، للخروج من : و الربكات الزاغوين ، و أب

  . يوجبه ، مع أنه قد ورد ] العلماء ( اخلالف ، إذ بعض 
رواه الدارقطين ) التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين إىل املرفقني : ( فعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب قال  ٢٤١

حنوه من حديث ابن عمر وغريه عن النيب ، وهي وإن كان يف أسانيدها مقال ، لكن ورودها من  ، وروى أيضاً
طرق يفيد ظناً بصحتها ، على الدارقطين فيما اجلن صحح بيضها على أن الدارقطين فيما اجلن صحح بعضها حيمل 

ادة على ضربتني إذا حصل االستيعاب ما تقدم على اِإلجزاء ، مجعاً بني الكل ، وال نزاع فيما نعلمه أنه ال يسن زي
  . . هبما 

  . الرصغ والرسغ مفصل اليد ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 
  . يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب : قال 
وهو ] وتعاىل به [ أن يضرب بيديه على ما أمر اهللا سبحانه ] أو الواجب [ صفة الضربة يف التيمم املشروع : ش 

، مث فسر الصعيد بأنه التراب ، وهذا أشهر الروايات عن أمحد ، واختيار عامة أصحابه لظاهر قول  الصعيد الطيب
فدل على أنه شيء ميسح منه ، ) } فتيمموا صعيدا طيبا ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه { (  ١٩: اهللا سبحانه 

  . والصخر وحنوه ليس بشيء ميسح به 
  . الصعيد تراب احلرث ، والطيب الطاهر : رضي اهللا عنهما أنه قال  ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس ٢٤٢
جعلت لنا األرض كلها مسجداً ، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا : ( رضي اهللا عنه عن النيب قال ) وعن حذيفة ( ٢٤

  .  ٨رواه مسلم ) مل جند املاء 
يعط أحد من األنبياء ، نصرت بالرعب  أعطيت ما مل: ( قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه ] وعن علي [  ٢٤٤

رواه أمحد ، فعم ) ، وجعل يل التراب طهوراً ، وجعلت أميت خري األمم ] ومسيت أمحد [ وأعطيت مفاتيح األرض ، 
إن ) : وقول اخلليل ( األرض حبكم املسجدية ، وخص تراهبا حبكم الطهارة ، وذلك يقتضي نفي احلكم عما عداه ، 

بأنه ال : وقائلًا ) } فتصبح صعيداً زلقا { (  ١٩: وكذلك الزجاج ، مستدال بقوله سبحانه  .الصعيد وجه األرض 
يعارضه قول ابن عباس رضي اهللا عنهما ، على أن قوهلما يرجع إىل التفسري اللغويد . يعلم فيه خالفاً بني أهل اللغة 



) ( وتراهبا لنا طهوراً : ( حيث قال وقول ابن عباس حيمل على التفسري الشرعي ، ويؤيده بيان صاحب الشرع 
مردود بأن ابتداء . البتداء الغاية ، ليكن ابتداء الفعل باألرض ، وانتهاء املسح بالوجه ) منه ( إن ) : وقول من قال 

إن هذا قول متعسف ، وإن : باألخذ من األرض ، وقد قال الزخمشري ] ال [ املسح بإمرار اليد على الوجه 
أومأ إليها يف رواية أيب داود وغريه جيوز التيمم بالرمل ، واألرض ) والثانية ( حق من املراء ، اِإلذعان للحق أ

  ) . وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ( السبخة ، لعموم احلديث الصحيح 
د وما تقدم بعض أفرا) أميا رجل من أميت أدركته الصالة فعنده مسجده وطهوره : ( وقوله يف احلديث اآلخر  ٢٤٥

فامسحوا بوجوهكم { (  ١٩: هذا ، وذكر بعض األفراد ال خيصص ، وهذا وإن مشل كل األرض لكن قوله تعاىل 
بأن التخصيص باملفهوم ، ال بذكر بعض ) : وجياب ( خصصه مبا يف معىن التراب من الرمل وحنوه ) } وأيديكم منه 

جيوز التيمم بكل ما ) : والرواية الثالثة ( ذهب األفراد ، وهو وإن كان مفهوم اللقب ، فهو حجة عندنا على امل
تصاعد على وجه األرض من اجلص ، والنورة ، والرمل ، وحنو ذلك ، عند عدم التراب ، محال للنص املقيد بالتراب 

  . على حال وجدانه ، والنص املطلق على حالة العدم ، مجعاً بينهما 
على أي لون كان ، يشرط كون له غبار يعلق باليد ، ومن مث لو جيوز بكل تراب ، ) فعلى األوىل ( إذا تقرر هذا 

شجرة ، وحنو ذلك ، فحصل على يده غبار تراب أجزأه ، وكذلك لو سحق ] على [ ضرب بيده على لبد أو 
إن كان بعد طبخه مل جيزه على أشهر الوجهني ، فإن : الطني وتيمم به أجزأه ، وإن كان مأكولًا كالطني األرمين نعم 

لط ما يتيمم به ما ال يتيمم به ، كالزعفران وحنوه ، فهل هو كاملاء إذا خالطه الطاهرات ، وهو قول القاضي ، خا
إن غريه منع هنا قولًا واحداً ، وهو اختيار ابن عقيل ، وأيب الربكات ، على طريقتني ، : وأيب اخلطاب وغريمها 

وعلى الرواية الثانية ( باليد فال مينع ، لنص أمحد على جواز التيمم وحملهما ميا يعلق باليد كما مثلنا ، أما ما ال يعلق 
فظاهر كالم أمحد اجلواز مطلقاً ، والقاضي حيمل قوله باجلواز على ما إذا كان له غبار ، وقوله باملنع على عدم ) 

  . ان هل يعيد إذا وجد املاء أو التراب ؟ فيه روايت) الثالثة ] وعلى [ الغبار ، فال خالف عنده 
ليست حقيقة الضرب شرطاً ، بل لو وضع يده على تراب ناعم أجزأه ، إذ القصد . يضرب بيديه : وقول اخلرقي 

إغبار الراحتني ، وقد وجد ، لكنه قد حيترز بذلك عما إذا وصل التراب إىل وجهه ويديه بغري ضرب ، حنو أن 
وى بعد حصول التراب عليه ، فإنه ال جيزئه ، النتفاء إذا ن) إحدمها ( سفت عليه الريح ترابا يعمه ، وله حالتان 

نوى وعمد للريح فحصل عليه ) : الثانية ( قصد التراب رأساً ، نعم لو مسح وجهه مبا حصل على يديه أجزأه ، 
وعدمه ( وهو خمتار أيب جعفر ، وأيب الربكات وصاحب التلخيص ، والسامري ) اِإلجزاء ( تراب ، فهنا ثالثة أوجه 

  . إن مسح أجزأه ، وإال فال ، واهللا أعلم ) والثالث ( وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ، ) 
  . وينوي به املكتوبة : قال 
وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني { (  ١٩: ال نزاع عندنا يف اشتراط النية يف التيمم يف اجلملة ، لقوله تعاىل : ش 

وحنو ذلك ، مثّ كيفية النية قد بناه مجاعة ) ال عمل إال بنية ) ( لنيات إمنا األعمال با: ( وقول النيب ) } له الدين 
أن التيمم هل يرفع احلدث أم ال ؟ وفيه قوالن للعلماء ، أشهرمها أنه ال يرفع : على أصل ، فلنتعرض له وهو 

ما مل حيدث ، ] به [ احلدث ، وهو املختار ألصحابنا ، وأمحد رمحه اهللا نقل عنه الفضل ، وبكر بن حممد أنه يصلي 
فأخذ من ذلك أبو اخلطاب وغريه أنه يرفع احلدث ، ونقل عنه أنه ال يصح التيمم لفريضة قبل وقتها ، وأنه يتيمم 

  . لوقت كل صالة ، بل وأنه ال جيمع به بني فرضني ، فأخذ من ذلك أنه ال يرفع احلدث 
  . وباجلملة قد جاء يف الباب حديثان مشهوران 



احتلمت يف ليلة باردة ، يف غزوة ذات السالسل ، فأشفقت إن : حديث عمرو بن العاص قال ] أحدمها [  ٢٤٦
يا عمرو صليت بأصحابك : ( اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، مث صليت بأصحايب الصبح ، فذكروا ذلك للنيب 

وال تقتلوا أنفسكم { : إين مسعت اهللا عز وجل يقول : ؟ فأخربته بالذي منعين من االغتسال ، وقلت ) وأنت جنب 
رواه أبو داود ، وظاهره أنه أقره على أن صلى . فضحك رسول اهللا ، ومل يقل شيئاً } ، إن اهللا كان بكم رحيماً 

  . وهو جنب ، وإال مل يبني هلم أنه ليس جبنب 
م وإن مل جيد إن الصعيد الطيب وضوء املسل: ( حديث أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال ) : والثاين (  ٢٤٧

رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، ويف ) املاء عشر سنني ، فإذا وجد املاء فليمسه بشرته ، فإن ذلك خري 
، وإذاً يعطى حكم املاء ، فريفع احلدث ، واحلق ] املاء [ فدل على أنه عند عدم املاء طهور مبنزلة ) طهور ( رواية 

غايته أنه مل مينع من إطالق احلدث عليه ، ألن بزوال الربد ، أبو ) يف األول  (أنه ال تعارض بني احلديثني ، إذ 
جعل التراب ) ويف الثاين ( بوجود املاء وحنو ذلك حكم احلدث ، ويبطل التيمم ، فدل على أن املانع مل يزل رأساً ، 

  . طهوراً عند عدم املاء ، ألنه يستبيح به ما يستبيح باملاء واحلال ما تقدم 
إن ذلك ينبين على قاعدة أصولية ، وهي أن املانع املعارض للمقتضي هل يرفعه أم ال ؟ فإن : د قال أبو العباس وق

املقتضي للحدث موجود ، وقد عارضه عدم املاء ، مع احلاجة إىل الصالة ، وقيام الشارع التراب مقام املاء ، فهل 
ملانع منها وهو احلدث ، أو أن السبب واحلال هذه مل يبق استبيحت الصالة واحلال هذه ، مع قيام السبب ا: يقال 

حاضراً ، فكأن ال حدث ؟ ونظري ذلك االختالف يف امليتة عند الضرورة ، هل أبيحت مع قيام سبب احلظر ، وهو 
قيام السبب وهو التحرمي ] عند الضرورة زال املقتضي للحظر ، مع بقاء ] أن [ التغذية ، أو ] خبث [ ما فيها من 

  . ؟ 
وكشف الغطاء من ذلك أنه إن أريد بالسبب احلاضر السبب التام ، وهو جمموع ما يستلزم احلكم من العلة ، 
والشرط ، وعدم املانع ، فال ريب يف ارتفاع هذا عند املخمصة ، وعند الصالة بالتيمم ، لوجود احلل وإباحة 

د شرط ، أو انتفاء مانع ، فال ريب يف وجود الصالة ، وإن أريد بالسبب ما يقتضي احلكم وإن توقف على وجو
هذا هنا ، لوال املعارض الراجح ، وهو املخمصة ، وعدم املاء ، فالقائل األول التفاته إىل هذا السبب ، والقائل الثاين 

جود التفاته إىل السبب التام ، وإذا فالفريقان جممعان على إباحة الصالة واحلال ما تقدم ، وعلى منع الصالة عند و
. إنه ال يرفع احلدث : إذ فائدة قولنا : اخلالف يف عبارته ، قال : املاء حىت يتطهر ، ومن مثّ قال القاضي يف تعليقه 

  . أنه إذا وجد املاء لزمه استعماله يف رفع احلدث ، وهذا اتفاق 
فإنه يقتضي أنه على .  أو جيد ماء: وقيل . وعنه يصلي به ما مل حيدث : ومن هنا يعرف خطأ ابن محدان يف قوله 

النص يصلي وإن وجد املاء ، وهو خالف اِإلمجاع ، والنصوص الصرحية ، والذي أوقعه يف ذلك واهللا أعلم أن النص 
عن أمحد مطلق ، لكن نصوصه املتوافرة بالبطالن بوجود املاء حىت وهو يف الصالة ، تقيد ذلك ، ال سيما مع 

  . فتها النصوص الصرحية فكيف يظن بأمحد خمال
على هذه الرواية أشبه ] أن [ وكأن أبا الربكات أراد . يصلي به ما مل حيدث كاملاء : وعنه : وقول أيب الربكات 

أه وظاهر ما قاله القاضي من أن . املاء ، فيعطى حكمه ، من جواز التيمم قبل الوقت ، وحنو ذلك ، كما صرح به 
ليس بني : ة شرعية ، وكذا صرح به أبو العباس يف قواعده فقال اخلالف يف عبارته ، أنه مل ينب على ذلك فائد

القولني نزاع شرعي عملي ، بل عليهما مل يبق احلدث مانعاً مع وجود طهارة التيمم ، فيكون طاهراً قبل الوقت 
ل الوقت وكونه ال جيمع به بني فرضني ، على القول بأنه ال يتيمم قب[ وبعده وفيه ، وبىن البطالن خبروج الوقت ، 



وبني كونه يصلي به ما يشاء ، وال يبطل خبروج الوقت على القول جبواز التيمم قبل الوقت ، والقاضي خرج ] 
فعلى هذا يكون أبو العباس قد جعل األصل . إنه يصلي به ما مل حيدث : رواية جواز التيمم قبل الوقت من قوله 

اشترط أن ينوي استباحة . ال يرفع احلدث : إنا إذا قلنا : وا فرعاً ، والفرع أصلًا ، أما أبو اخلطاب ومجاعة فقال
الصالة من احلدث الذي عليه مث إن أنوى شيئاً استباحة وما دونه ، وال يستبيح ما هو أعلى منه ، كما يأيت بيانه ، 

فعل الصالة جاز أن ينوي رفع احلدث ، وإذا نوى . يرفع : وال جيوز إال بعد الوقت ، ويبطل خبروجه ، وإن قلنا 
  . استباح فرضها ، وجاز قبل الوقت ، ومل يبطل خبروجه ، كاملاء سواء 

حلظ ما تقدم ، من أن التيمم مبيح ال رافع ] أنه [ ظاهره واهللا أعلم . ينوي به املكتوبة : إذا تقرر هذا فقول اخلرقي 
لى من املكتوبة ، فلذلك نص اخلرقي ، فيحصل له إباحة ما نواه ، ويدخل فيه بطريق الضمن ما دونه ، وال شيء أع

عليها ، وقد نص أمحد يف رواية الربزاطي يف من تيمم لسجود القرآن ، أو للقراءة يف املصحف ، وصلى به فريضة 
لو نوى صالة اجلنازة استباح النافلة ، ال املكتوبة ، وال يستبيح اجلنازة بنية النافلة ، : أنه يعيد ، وعلى هذه القاعدة 

مس املصحف بنيتهما ، وال تباح هي بنيتهما ، ويستبيح قراءة القرآن واللبث يف املسجد ، بنية الطواف ،  ويستبيح
قراءة القرآن ، لكونه جنباً ، أو اللبث ] نوى [ ألنه أعلى منهما ، لشبهه بالصالة ، وال يباح هو بنية أحدمها ، ولو 

إن نوى القراءة ، أو : بيح غري ما نواه ، وقال أبو الربكات ال يست: يف املسجد ، أو مس املصحف ، فقال أبو حممد 
من صالة ، ومس مصحف ، إذ تيممه هذا كالغسل وحده ، [ اللبث استباح اآلخر ، دون ما يقتضي الطهارتني ، 

  ] . ويستبيح بنية النافلة ، ومس املصحف اللبث والقراءة ، ألن تيممه واحلال هذه مبنزلة الطهارتني 
لى ما هو عندهم املذهب كما تقدم ، أما على القول اآلخر فالتيمم كاملاء ، فتباح الفريضة بنية النافلة ، هذا كله ع

  . واهللا أعلم ] . دون نية النفل [ يباح الفرض بنية مطلقة ، : كما نص عليه اخلرقي مثّ ، وتوسط ابن حامد فقال 
  . فيمسح هبما وجهه وكفيه : قال 
ضرهبا بيديه وجهه وكفيه ، ملا تقدم من حديث عمار ، والواجب يف مسح الوجه ظاهره مما  ميسح بالضربة اليت: ش 

ال يشق ، فال ميسح باطن الفم واألنف ، وال باطن الشعور اخلفيفة ، وظاهر ما يف املستوعب استثناء باطن الفم 
ق ، فلو قطع منهما ، فهل جيب واألنف فقط ، ويف مسح اليدين إىل الرسغني ، كما يف احلديث ، وكما يقطع السار

مسح موضع القطع ؟ وهو املنصوص ، وخمتار ابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، كما لو بقي من الكف بقية ، أو ال 
  . جيب ؟ وهو قول القاضي ، بل يستحب ، كما لو قطع من فوق الكوع على منصوصه ، فيه قوالن 

ه يف التراب ، أو أوصله إليه خبربة ، أو خشبة ، وهو أحد خيرج به ما إذا معك وجه. ميسح هبما وجهه : وقوله 
  . الوجهني 

وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط التسمية ، وال املواالة ، وال الترتيب ، وهو مل يشترط التسمية يف الوضوء الذي 
  . فيه النص ، فالتيمم الذي هو بدل عن الوضوء أوىل 

مثّ ، كما سبق ، فكذلك هنا ، واألصحاب حكوا يف املسألتني روايتني من  وكذلك ظاهر كالمه عدم اشتراط املواالة
مث باشتراطه ، وظاهر كالمه هنا عدم االشتراط ، وهو أحد األقوال ، وإن : الروايتني مثّ ، أما الترتيب فقال 

صفة واحدة ، جيب حىت يف الطهارة الكربى ، ألنه : اشترطناه يف الوضوء ، نظرا لظواهر األحاديث ، والثاين 
خبالف الغسل والوضوء ، فإن صفتيهما خمتلفة ، وهو قول أيب احلسني ، واملذهب إعطاء حكم التيمم يف ذا احملل 

  . حكم املاء ، فيجب الترتيب يف الوضوء على املذهب ، وال جيب يف الغسل ، 
  . وإن كان ما ضرب بيديه غري طاهر مل جيزئه : قال 



الطاهر ، ويروى عن ابن ] هو [ ه على الصعيد الطيب ، وأشار هنا إىل أن الطيب قد تقدم أنه يضرب بيدي: ش 
  . عباس 
فعلى هذا ال جيوز ) جعلت يل كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً : ( ثبت أن رسول اهللا قال : وقال ابن املنذر  ٢٤٨

، ) األجزاء ( كرر النبش فوجهان ، بأرض جنسة ، وال مقربة تكرر نبشها ، الختالط تراهبا بصديد املوتى ، وإن مل يت
، ألنه رخصة يف األصل ، فال يستباح مع ) وعدمه ( وبه قطع أبو حممد ، واختاره أبو الربكات ، نظراً للألصل ، 

  . الشك 
حيتمل أن حيترز به عن النجس كما تقدم ، فيدخل يف عمومه ما يتيمم به ، وحيتمل أن يريد . طاهر : وقول اخلرقي 

املطلق ، كما قال يف املاء مثّ ، فيخرج املستعمل ، وباجلملة يف املستعمل هنا إن قيل خبروج املاء عن  به الطاهر
( بقاؤه على ما كان عليه ، ألن مل يرفع حدثاً ، ) : أحدمها ( طهوريته مثّ ، وأن التيمم ال يرفع احلدث ، قوالن 

، والسامري ، الستعماله يف طهارة أباحته الصالة خروجه عن الطهورية ، وبه قطع صاحب التلخيص ) : والثاين 
  . املتناثر عن أعضاء املتيمم ، أما ما ضرب بيديه عليه فهو كفضل الوضوء ] يف [ وحمل اخلالف 

هل خلوة املرأة يف التيمم كخلوهتا يف الوضوء ؟ مل أر املسألة منقولة ، والقياس ذلك ، لكن املسألة املنع فيها : بقي 
وهذا ال ريب يف اشتراطه . املراد بالطيب هو احلالل : تصر على مورد النص مثّ ، وبعض العلماء قال تعبد ، فليق

عنده على املذهب ، كالوضوء مباء مغصوب بل أوىل ، إال أن يف أخذه من هنا نظرا ، نعم الطيب يطلق ويراد به 
. املراد بالطيب املنبت : لك ، وبعضهم قال وحنو ذ} أنفقوا من طيبات ما كسبتم { : احلالل ، كما يف قوله تعاىل 

وهذا قول من ال جيوز التيمم بغري ) } والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه { (  ١٩: مستنداً لقوله سبحانه وتعاىل 
  . التراب ، كما هو املشهور من مذهبنا ، واهللا أعلم 

املاء ، غسل الصحيح من ] أصابه  إن[ وإن كان به قرح أو مرض خموف ، وأجنب فخشي على نفسه : قال 
  . جسده ، وتيمم ملا مل يصبه املاء 

من الكالم على التيمم لعدم املاء ، طفق يتكلم على التيمم للمرض وحنوه ، وال ] رمحه اهللا [ ملا انتهى اخلرقي : ش 
تم مرضى أو على وإن كن{ (  ١٩] : وتعاىل [ إشكال يف جواز ذلك يف اجلملة ، وقد دل على ذلك قوله سبحانه 

وهبا استدل أحد فقهاء الصحابة عبد اهللا بن عمرو ) } وال تقتلوا أنفسكم { (  ١٩: اآلية ، وقوله تعاىل ) } سفر 
  . على ذلك [ ] بن العاص ، ملا تيمم يف ليلة باردة ، جلنابة أصابته ، وأقره النيب 

يغسل الصحيح ويتيمم للجريح وحنوه ، سواء كان  حاله ما تقدم ، فإنه] كان [ إذا عرف هذا فاملريض وحنوه إذا 
إذا : ( وقول النيب ) } فاتقوا اهللا ما استطعتم { (  ١٩: القليل أو بالعكس ، لقول اهللا سبحانه ] هو [ املتيمم له 

  ) . أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
ا حجر ، فشجه يف رأسه ، مث احتلم ، خرجنا يف سفر ، فأصاب رجلًا من: قال ) رضي اهللا عنه ( وعن جابر  ٢٤٩

فاغتسل فمات ، فلما . ما جند لك رخصة ، وأنت تقدر على املاء : هل جتدون يل رخصة ؟ قالوا : فقال ألصحابه 
، إمنا ] قتلوه قتلهم اهللا ، أال سألوا إذا مل يعلموا ، إمنا شفاء العي السؤال : [ قدمنا على النيب أخرب بذلك ، فقال 

) أن يتيمم ، ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ، مث ميسح عليها ، ويغسل سائر جسده  كان يكفيه
  . وليس ممن حيتج به : رواه أبو داود والدارقطين ، وهو نص ، لكنه من رواية الزبري بن خريق قال البيهقي 

يف عهد النيب ، مثّ أصابه احتالم  وقد روي أيضاً حنوه عن عطاء ، أنه مسع ابن عباس خيرب أن رجلًا أصابه جرح ٢٥٠
قتلوه قتلهم اهللا ، أمل يكن شفاء العي السؤال ؟ : ( ، فأمر باالغتسال ، فاغتسل فكّز فمات ، فبلغ رسول اهللا فقال 



  ) . لو غسل جسده ، وترك رأسه حيث أصابه اجلرح : ( فبلغنا أن رسول اهللا قال : قال عطاء ) 
للمرض أو اجلرح أن خيشى على نفسه من إصابة املاء ، إذ ال ريب يف أن املاء هو  إذا تقرر هذا فشرط جواز التيمم

األصل ، واألصل ال يعدل عنه إال لضرورة ، كما يف اِإلطعام مع الصيام ، والصيام مع العتق يف الكفارة ، وقوله 
عه باستعمال املاء ، وإال اآلية أي واهللا أعلم مرضنا يتضرر م) } وإن كنتم مرضى أو على سفر { (  ١٩: تعاىل 

  . يكون ذكر املرض لغواً 
واحلمى نوع من املرض ، مث هل ) احلمى من فيح جهنم ، فأطفئوها باملاء : ( وقد ثبت أن رسول اهللا قال  ٢٥١

اخلشية املشترطة هي تلف النفس ، أو العضو ، أو يكتفي خبشية الضرر ، من زيادة مرض ، أو تباطئ برء ، وحنو 
وصورة هذه املسألة إذا خشي على نفسه من إصابة املاء مسحاً وغسلًا . ه روايتان ، املذهب منهما الثاين ذلك ؟ في

واختارها القاضي فرضه التيمم ، لعجزه عن الواجب ، ) إحداهن ( ، أما إن خشي غسال ال مسحاً فثالث روايات 
جيمع بني التيمم واملسح ، ) : والثالثة ( وهو الغسل فرضه املسح ، ألنه أقرب إىل املعىن املأمور به ) : والثانية ( 

  . فالتيمم للعجز عن الغسل ، واملسح لقدرته على إيصال املاء إىل العضو يف اجلملة 
فإنه قال يف ] أما إن كان جنساً [ اجلرح جنساً ] إذا مل يكن [ وكالم اخلرقي حمتمل للقولني األولني ، وحمل الروايات 

مث إن كانت النجاسة معفواً عنها ألغيت ، واكتفى بنية احلدث ، وإال نوى احلدث . ويتيمم  ال ميسح: التلخيص 
والنجاسة إن شرطنا فيها النية ، وهل يكتفي بتيمم واحد ؟ على وجهني ، ويف البلغة احتمال أنه ال جيزئه إال تيمم 

  . لتحصل اِإلباحة املنوية : واحد ، قال 
التيمم للجنب ، وهو قول العامة ، ملا تقدم من حديث عمار بن ياسر ، وعمرو بن  وقد فهم من كالم اخلرقي جواز

  . العاص ، وصاحب الشجة ، وأيب ذر 
يا : ( رأى رسول اهللا رجلًا معتزلًا ، مل يصل يف القول ، فقال : وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه ، قال  ٢٥٢

عليك بالصعيد فإنه : ( قال . ول اهللا أصابتين جنابة وال ماء يا رس: ؟ فقال ) فالن ما منعك أن تصلي يف القوم 
  . متفق عليه ) يكفيك 

واعلم أن احلكم املتقدم ال خيتص باجلنابة ، بل الوضوء كذلك وإمنا نص اخلرقي على اجلنابة لينبه على مذهب 
  . اخلصم 

ل أو بالتيمم ، لوجود سببهما ، وعدم اعتبار خيري اجلنب اجلريح وحنوه بني البداءة بالغس) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
الترتيب لطهارته ، وهذا خبالف اجلنب الواجد ملاء يكفي بعض بدنه ، فإنه ال يصح تيممه حىت يستعمل ما وجده ، 
ليتحقق شرط التيمم وهو العدم ، أما اجلريح املتوضيء ، فعند عامة األصحاب يلزمه أن ال ينتقل إىل ما بعده حىت 

جرح ، نظراً للترتيب ، وأن يغسل الصحيح ، مع التيمم لكل صالة إن اعتربت املواالة ، واختار أبو يتيمم لل
الربكات وإليه ميل أيب حممد سقوط الترتيب واملواالة يف ذلك ، دفعا للحرج واملشقة ، مع عدم النص يف ذلك ، 

قرح بفتح القاف وضمها لغتان مبعىن اجلراح ال) : الثاين . ( وإذا كان اجلرح يف أعضاء التيمم أمر التراب عليه 
بالفتح : ، وقيل ) } إن ميسسكم قرح { (  ١٩: وأملها ، كالضعف والضعف ، وقد قرىء هبما يف قوله سبحانه 

  . قصور الفهم ، وشفاء هذا املرض بالسؤال عما جهله ليعرف ، واهللا أعلم ) والعي ( اجلراح ، وبالضم أملها ، 
لى الصالة اليت حضر وقتها ، وصلى به فوائت إن كانت عليه والتطوع ، إىل أن يدخل وقت وإذا تيمم ص: قال 

  . الصالة األخرى 
] به [ مع أن القاضي يف التعليق مل حيك . هذا هو املذهب املشهور ، املعمول به عند األصحاب من الروايات : ش 



 طالب ، واملروذي ، وأيب داود ، ويوسف بن موسى ، أطلق أمحد القول يف رواية اجلماعة ، أىب: نصاً ، وإمنا قال 
أنه يصلي ) والثانية . ( اه . وقد ذكره اخلرقي على هذا : قال . لوقت كل صالة : أنه يتيمم لكل صالة ، ومعناه 

 ]به [ وهي املشهورة يف نصه ال جيمع ) والثالثة ( به ما مل حيدث ، نص عليها يف رواية الفضل ، وبكر بن حممد ، 
بني فرضني ، وقد تقدمت اِإلشارة إىل توجيه اخلالف ، وأن أبا اخلطاب وغريه بنو ذلك على أن التيمم هل يرفع 

احلدث أم ال ؟ وأبا العباس بىن على جواز التيمم قبل الوقت ، وعدم جوازه ، ونزيد هنا بأن املنقول عن الصحابة 
  . التيمم لكل صالة 

يتيمم لكل : وعن احلارث ، عن علي قال . تيمم لكل صالة ، وإن مل حيدث ي: فعن ابن عمر بإسناد صحيح  ٢٥٣
وعن قتادة أن عمرو بن العاص كان حيدث لكل صالة تيمماً ، وكان قتادة يأخذ به ، رواهن ابن املنذر . صالة 

  . والبيهقي يف سننه 
ذا واهللا أعلم جاءت غالب ال يصلي بالتيمم إال صالة واحدة وهل: وروي أيضاً عن ابن عباس أنه قال  ٢٥٤

  . نصوص أمحد على ذلك ، تبعاً للصحابة 
من السنة أن ال يصلي الرجل بالتيمم إال صالة واحدة ، مث : عن ابن عباس أنه قال ] أيضاً [ وقد روى  ٢٥٥

  . يتيمم لألخرى ، وهذا أقوى يف اشتراط التيمم لكل صالة ، لكنه من رواية احلسن بن عمارة ، وهو ضعيف 
التيمم مبنزلة الوضوء ، يصلي به الصلوات كلها ما مل : مع أن حربا روى بإسناده عن ابن عباس أنه قال  ٢٥٦

الطواف ، ] الفرض [ حيدث وباجلملة ال تفريع على الرواية الوسطى ، أما على الثالثة فيستبيح إذا تيمم لصالة 
انت حائضاً ، وذكر ابن عقيل أن الوطء حيتاج ومس املصحف ، واللبث يف املسجد إن كان جنباً ، والوطء إن ك

خمتار القاضي وغريه ، وظاهر كالم أمحد يف رواية علي بن سعيد ] على [ إىل تيمم ، والتنفل قبل الصالة وبعدها ، 
ر أن كل نافلة حتتاج إىل تيمم ، لظاه: أنه ال يستبيح إال السنة الراتبة قبل ، وحكى أبو اخلطاب وجهاً يف االنتصار : 

رجل : قول الصحابة املتقدم ، وهو ظاهر نصوص أمحد السابقة ، وقد روى الربزاطي عنه فيما وجد خبط ابن بطة 
إن جيء باألخرى حني : تيمم يف السفر ، وصلى على جنازة ، مث جيء بأخرى فصلى عليها بذلك التيمم ؟ فقال 

ما ميكنه التيمم مل يصل على األخرى حىت يعيد سلم من األوىل صلى عليها بذلك التيمم ، وإن كان بينها مقدار 
أن وقت األوىل إىل متام فعلها ، فإذا جاء بعد ذلك فقد ) أحدمها ( وهذا حيتمل وجهني : قال القاضي . التيمم 

إذا جاءت عقب األوىل حلقت املسبقة يف التيمم ، لتفاوت الزمن ، خبالف ] أن الثانية ) [ والثاين ( خرج الوقت ، 
وهذا من القاضي يقتضي أن وقت صالة اجلنازة خيرج بفعلها ، وقوة كالم اإلِمام يقتضي أنه : قلت . تراخت  ما إذا

: وعلى املذهب . ال يصلي بتيمم واحد نافلتني ، ألنه أطلق ، مع أن من اجلائز أن صالة اجلنازة نافلة يف حقه اه 
، وجيمع بني الصالتني ، ويتطوع ، ويصلي على اجلنازة ،  يصلي الصالة اليت تيمم هلا ، وما عليه من منذورة وفائتة

اليت تليها ؟ فيه ] وقت [ إىل أن يدخل وقت اليت تليها فيبطل ، وهل يبطل الفجر خبروج وقتها ، أو بدخول 
 املذهب األول ، ومحل كالم اخلرقي عليه ،] إن : [ وجهان ، ظاهر كالم اخلرقي الثاين ، وقال أبو حممد يف املغين 

وظاهر كالمه نفي اخلالف ، ولو كان تيمم يف غري وقت صالة ، كاملتيمم بعد طلوع الشمس يبطل بزوال الشمس 
، ولو نوى اجلمع بني الصالتني يف وقت الثانية من يباح له ، فتيمم يف وقت األوىل هلا ، أو لفائتة ، مل يبطل تيممه 

  . وقتاً واحداً بدخول وقت الثانية ، ألن الوقتني قد صارا للصالتني 
ظاهر كالم األصحاب أن التيمم يبطل خبروج الوقت ، ولو كان يف صالة ، وصرح به ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

ال يبطل وإن كان الوقت شرطاً ، كما قلنا يف اجلمعة ، وخرجه السامري على رواييت : يف املغين ، وعن ابن عقيل 



له قضاؤها : خرج الوقت ومل يصل احلاضرة اليت تيمم هلا ، فعند أيب الربكات  إذا) : الثاين ( وجود املاء يف الصالة 
، وقضاء النوافل ، والفوائت ، ومس املصحف ، والطواف ، الستباحة ذلك ، وعند األصحاب ليس له ذلك ، 

صالة ، مل جيز عنده دوهنم ، وعكس هذا لو تيمم حلاضرة ، مث نذر [ وكذا لو تيمم لنافلة قبل الزوال ، جاز فعلها 
، لعدم سبق وجوهبا ، وظاهر قول األصحاب اجلواز ، وملخص األمر أن األصحاب أناطوا ] بذلك ] [ عنده فعلها 

  . احلكم بالوقت ، وأبا الربكات مبا استباحه 
تيمم اجلنب لقراءة ، أو لبث يف مسجد ، أو احلائض لوطء ، أو استباحوا (  ١٩ومما خالف فيه األصحاب أيضاً 

لك بالتيمم لصالة ، مل يبطل تيممهم بدخول وقت الصالة عنده ، وعندهم يبطل ، وأبطله أبو الربكات بأن وقت ذ
  . الصالة ال تعلق له بذلك واهللا أعلم 

  . وال إعادة عليه (  ٩)وإذا خاف العطش حبس املاء وتيمم وصلى ، : قال 
السفر ، فتصيبه اجلنابة ، ومعه املاء القليل ، خياف ملا روي عن علي رضي اهللا عنه يف الرجل يكون يف : ش  ٢٥٧

  . رواه الدارقطين ، وروى البيهقي أيضاً عنه حنوه . يتيمم وال يغتسل : أن يعطش ، قال 
إذا كنت مسافراً وأنت جنب أو حمدث ، فخفت إن توضأت متوت : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٢٥٨

عدة من أصحاب رسول اهللا كانوا : رواه البيهقي يف سننه وقال أمحد . سك من العطش ، فال تتوضأ ، واحبس لنف
يتيممون وحيبسون املاء لشفاههم وألنه خيشى الضرر على النفس ، فأشبه املريض بل أوىل ، وحكم خشية العطش 

  .  على رفيقه أو هبيمة حمترمة له أو لرفيقه ، حىت كلب صيد ال خنزير وحنوه حكم خشية العطش على نفسه
هل دفع املاء إىل عطشان خيشى تلفه واجب أو مستحب ؟ على وجهني ، هذا نقل أيب حممد ، وصاحب ) : تنبيه ( 

التلخيص ، ويف الغاية وهو أصوب هل حبس املاء لعطش الغري املتوقع واجب أو مستحب ؟ على وجهني ، ويقرب 
موه ويغرموا الثمن للورثة ، أو يكون امليت أوىل إذا مات من له ماء ، ورفقته عطاش ، فهل ييم: من النقل األول 

  . على قولني ، أظهرمها األول ، واهللا أعلم : به ؟ قال أبو بكر يف التنبيه 
  . وإذا نسي اجلنابة ، وتيمم للحدث مل جيزئه : قال 
املاء بل أوىل ،  وكطهارة) إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امرىء ما نوى : ( وكذلك بالعكس ، لقول النيب : ش 

ألن مث رافع ، وهذا مبيح على األشهر ، ومفهوم كالمه أنه لو نوامها أجزأه ، وهو كذلك ملا تقدم ، وإذا أحدث إذاً 
  . بطل تيممه عن احلدث دون اجلنابة ، واهللا أعلم 

  . ل الصالة وإذا وجد املتيمم املاء وهو يف الصالة خرج فتوضأ ، أو اغتسل إن كان جنباً ، واستقب: قال 
إذا وجد املتيمم املاء وهو يف الصالة فإنه يلزمه اخلروج منها ، على املشهور املعمول عليه يف املذهب ، لقوله : ش 

إن الصعيد الطيب وضوء املسلم ويف رواية طهور املسلم عشر سنني ، ما مل جيد املاء ، فإذا وجد املاء : ( أليب ذر 
يدة بعدم وجدان املاء ، فإذا وجد املاء فليس بوضوء وال طهور ، ولذلك أوجب فجعل طهوريته مق) فليمسه بشرته 

، وألن تيممه قد بطل ، بدليل أنه مل يفرغ من الصالة حىت عدم املاء مل جيز له ] عليه [ عليه استعمال املاء إذا قدر 
ينو عدداً ، مل يزد على ركعتني ،  التنفل حىت جيدد التيمم ، صرح به ابن عقيل وغريه ، وكذا لو كان يف نافلة ، ومل

وأبو حممد خيتار عدم البطالن إن مل يقل ببطالن الصالة برؤية املاء (  ١٩) بل وال على ركعة إن صح التطوع هبا ، 
، وإذاً له التنفل بعد ، إن عدم املاء قبل كمال الصالة ، وألنه معىن يبطل به التيمم خارج الصالة ، وكذلك فيها ، 

  . م االستحاضة كانقطاع د
أنه ميضي فيها ، حذارا من بطالن العمل : رواية أخرى نص عليها يف رواية امليموين وغريه ] رمحه اهللا [ وعن أمحد 



وليس بشيء ، ألن معىن ) ال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً ( املنهي عن إبطاله ، واستدل بعضهم بعموم 
حىت يسمع صوتاً ، أو جيد رحياً ، فليس يف احلديث تعرض لغري التخييل ، احلديث إذا خيل إليه بشيء فال ينصرف 

ميضي يف صالته ، مث تدبرت ، فإذا أكثر : كنت أقول : وقد رجع أمحد عن هذه الرواية يف رواية املروذي ، فقال 
عترب ذلك ابن وطائفة من األصحاب ، ومل ي] موسى [ ومن مث أسقطها ابن أيب . األحاديث على أنه خيرج ويتوضأ 

فعلى رواية ( اه . حامد ، وطائفة معه ، بل أثبتوها رواية ، وكذلك القوالن يف كل رواية علم رجوع اإلِمام عنها 
هل اخلروج أفضل ، للخروج من اخلالف وهو رأى أيب جعفر أو ميتنع اخلروج وهو ظاهر كالم اإلِمام ) : امليموين 

خيرج ويتطهر ، ويستأنف ) وعلى املذهب : ( على قولني ) ؟ } الكم وال تبطلوا أعم{ (  ١٩: لقوله سبحانه 
الصالة كما قال اخلرقي ، ونص عليه أمحد ، وخرج القاضي وطائفة من األصحاب منهم اجملد يف احملرر البناء من 

ود املاء ظهر بأن بوج] مفرقني [ رواية البناء يف من سبقه احلدث ، وأىب ذلك أبو حممد ، وأبو الربكات يف الشرح ، 
حكم احلدث السابق على الصالة ، قبل كمال املقصود بالتيمم ، فصار كافتتاح الصالة مع احلدث ، خبالف من 

  . سبقه احلدث يف الصالة ، فإنه مل يتقدم ذلك حدث 
يف الوقت حيترز به عما إذا وجد املاء بعد الصالة ، فإن صالته ماضية ، وإن أصابه . وهو يف الصالة : وقول اخلرقي 

هل تستحب له اِإلعادة واحلال هذه ؟ فيه وجهان ، وفيه تنبيه على ما إذا : ، وقد نص على ذلك فيما تقدم ، نعم 
وجده قبل الدخول يف الصالة ، فإن تيممه يبطل بال ريب ، حلديث أيب ذر املتقدم ، حىت لو وجده مث عمد من 

  . ساعته ، فإنه يلزمه استئناف التيمم 
وغلب على [ ظاهره أنه ال بد من وجود حقيقة املاء ، وهو كذلك ، فلو وجد ركباً . إذا وجد املاء : قي وقول اخلر

ظنه وجود املاء فيه مل يبطل تيممه ، نعم إن تيقن وجود املاء فيه بطل ، وهذا خبالف ما لو كان خارج الصالة ، فإنه 
  (  ١٩] . ) يبطل على الصحيح [ تيممه أو حنوه مما يظن معه وجود املاء ، فإن ] إذا وجد ركباً 

] وهذا كله إذا كان تيممه لعدم املاء ، وهو آمن العطش ، أما إن كان ملرض وحنوه ، أو كان عطشاناً ، فإن تيممه 
  . ال يبطل بوجوده ولو داخل الصالة ، واهللا أعلم 

، مسح عليها كلما أحدث ، إىل أن حيلها وإذا شد الكسري اجلبائر ، وكان طاهراً ، ومل يعد هبا موضع الكسر : قال 
 .  

  . جواز املسح على اجلبرية إمجاع يف اجلملة ، وقد دل عليه حديث صاحب الشجة : ش 
من : وروى البيهقي يف سننه ، وأمحد يف رواية إسحاق بن إبراهيم ، بإسناديهما عن ابن عمر ، أنه كان يقول  ٢٥٩

العصابة ، ويغسل ما حول العصابة ، وإن مل يكن عليه عصابة  كان به جرح معصوب عليه ، توضأ ومسح على
  . مسح ما حوله 

  . وقد روي املسح على اجلبائر عن علي ، وابن عمر عن النيب ، لكن بأسانيد ضعاف  ٢٦٠
روي حديث عن علي أنه انكسر إحدى زندي يديه ، فأمره النيب أن ميسح : ومن مث قال الشافعي رمحه اهللا  ٢٦١

  . اه . ائر ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به على اجلب
ملا تقدم ، وظاهره أيضاً أنه ال إعادة عليه مع املسح ، [ وظاهر كالم اخلرقي وجوب املسح عليها ، وهو كذلك ، 

لظاهر ما تقدم ، وألهنا طهارة عذر ، فأسقطت الفرض ، كطهارة املستحاضة والتيمم ، وقد حكى ] وهو كذلك 
وابن عبدوس ، وغريمها رواية بوجوب اِإلعادة ، لكنهم بنوها على ما إذا مل يتطهر هلا ، وقلنا ابن أيب موسى ، 

  . باالشتراط ، والذي يظهر يل عند التحقيق أن هذا ليس خبالف كما سيأيت 



مر ، االجتزاء باملسح ، وهو املشهور املقطوع به من الروايتني ، لظاهر ما تقدم عن ابن ع] أيضاً [ وظاهر كالمه 
( وألنه مسح على حائل ، فأجزأ من غري تيمم ، كمسح اخلف بل أوىل ، إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف ، 

ال بد من التيمم مع املسح ، لظاهر حديث صاحب الشجة ، وقد تقدم تضعيفه ، مع أنه حيتمل أن الواو ) : والثانية 
] التيمم يف [ وحيتمل أن . لى جرحه خرقة مث ميسح عليها إمنا يكفيه أن يتيمم ، أو يعصب ع: أي ) أو ( فيه مبعىن 

احلديث لشد العصابة على طهارة ، واقتصر الشارع على ذكر التيمم ، نظر حلال الشاج ، لكن يلزم من هذا 
االكتفاء بطهارة التيمم يف شد اجلبرية وحنوها ، واألصحاب على عدم االكتفاء بذلك ، بناء منهم على أن التيمم ال 

  . اه . ال ميسح اجلبرية بالتراب ، فلو استوعبت حمل التيمم سقط ] الرواية [ فع احلدث ، فعلى هذه ير
أن يشدها وهو طاهر ، وهو إحدى ) : أحدمها ( واشترط اخلرقي رمحه اهللا جلواز املسح على اجلبرية شرطني 

وابن عبدوس ، وابن (  ١٩) فيهما ، الروايتني ، واختيار القاضي يف روايتيه ، والشريف ، وأيب اخلطاب يف خال
( البنا ، ألنه مسح على حائل ، فاشترط له تقدم الطهارة كاخلف ، ودليل األصل اِإلمجاع والنص كما سيأيت ، 

ال تعترب الطهارة هلا قبل الشد حبال ، اختارها اخلالل وصاحبه ، وابن عقيل يف التذكرة ، وصاحب ) : والثانية 
ا ميل الشيخني ملا تقدم عن ابن عمر وبه احتج أمحد ، وألن اجلبرية مبنزلة العضو ، بدليل التلخيص فيه ، وإليه

دخوهلا يف الطهارتني ، وعدم توقيتها ، فهو كجلدة انكشطت ، والتحمت على حدث ، وتفارق اخلف ، إذ الكسر 
ألفضى إىل حرج ومشقة ، ومها يقع بغتة ، ويبادر إىل إصالحه يف احلال عادة ، فلو اشترطت الطهارة واحلال هذه 

حكمها حكم اخلف يف الطهارة ، فلو غسل موضعها ، مث شدها ، مث كمل طهارته ، مل ) فعلى األوىل ( منفيان شرعاً 
جيز له املسح ، على املذهب من اشتراط كمال الطهارة ، ولو شد على غري طهارة خلع ما مل يضر به ، ومع خوف 

وميسحها أيضاً ليخرج من اخلالف ، فإن ترك اخللع مع أمن الضرر ، أو التيمم : يل الضرر يتيمم هلا كاجلرح ، وق
  . مع الضرر أعاد ، وعلى هذا حيمل ما حكاه ابن أيب موسى وغريه من اِإلعادة إذا اشترطنا الطهارة 

أعلم جتاوزا مل جتر  ذلك ، ومراده واهللا] موضع [ أن يعدو هبا موضع الكسر ، أي ال يتجاوز هبا ) : الشرط الثاين ( 
العادة به ، فإن اجلبرية إمنا توضع على طريف الصحيح ، لينجرب الكسر ، ويف معىن ذلك ما جرت العادة به من 

التجاوز جلرح ، أو ورم ، أو رجاء برء ، أو سرعته ، وإذا مل جيد إال عظماً كبرياً ، أو مل جيد ما يصغره به ، وحنو 
اجة وال ضرورة ، فهذا الذي حيمل عليه كالم اخلرقي ، ومقتضى كالمه أنه ال جيوز ذلك ، أما إن جتاوز من غري ح

له املسح واحلال هذه ، وهو كذلك يف اجلملة ، وبيانه بأنه إن مل خيف الضرر إذاً لزمه النزع ، وإال يكون تاركاً 
زوم وليس بشيء ، وإن خاف لغسل ما أمر بغسله من غري ضرر ، ويف كالم أيب حممد عن اخلالل ما يقتضي عدم الل

التلف بالنزع سقط عنه بال ريب ، وكذلك إن خاف الضرر على املذهب ، وخرج من قول أيب بكر فيمن جرب 
  . كسره بعظم جنس عدم السقوط 

وحيث سقط النزع مسح قدر احلاجة ، وتيمم للزائد ، ومل جيزئه مسحه على املشهور من الوجهني ، اختاره القاضي 
جيزئه املسح على الزائد ، اختاره ) : والوجه الثاين ( وأبو حممد وغريهم ، لعدم احلاجة إىل الزائد  وابن عقيل ،

اخلالل وأبو الربكات ، ألنه قد صارت ضرورة إىل املسح عليه ، أشبه موضع الكسر ، وألن اجملاوزة إمنا تقع غالباً 
) ن النزع فيه حرج ومشقة ، وتعمد ذلك نادر ، لسهو أو غفلة ، أو دهشة فمنع الرخصة مع ذلك ، ومع اخلوف م

  . جيمع يف الزائد بني املسح والتيمم ) : ويف املذهب قول ثالث ( فال يفرد حبكم ، (  ١٩
ذكره على سبيل املثال ، إذ ال فرق بني الكسر واجلرح يف موضع اجلبرية ، . شد الكسري اجلبائر : وقول اخلرقي 

جة كانت يف اجلرح ، ويف معىن ذلك لو وضع على جرحه دواء وخاف من نص عليه أمحد ، وقصة صاحب الش



  . نزعه ، فإنه ميسح عليه ، وكذا لو ألقم إصبعه مرارة 
البيهقي بإسناديهما عن ابن عمر أنه خرجت بإهبامه قرحة ، فألقمها مرارة ، وكان ] األثرم و [ كما روى  ٢٦٢

ال جيزئه املسح : واختاره أبو بكر ) فعنه ( ه قاراً ، وتضرر بنزعه ، يتوضأ عليها ، أما لو كان برجله شق ، فجعل في
واختاره أبو الربكات ؛ جيزئه ، ) وعنه ( ، وألنه يف معىن الكي املنهي عنه ، ألنه ال يستعمل إال مغلياً بالنار ، 

  . كاملرارة وحنوها ، والكي املنهي عنه حيمل على ما فيه خطر ، أو مل يغلب على الظن نفعه 
  . صح عنه أنه كوى أيب بن كعب ، وسعد ابن معاذ رضي اهللا عنهما ] قد [ ألنه  ٢٦٣

وكالم اخلرقي يشمل املسافر وإن كان عاصياً ، وهو كذلك ، خبالف ماسح اخلف إذا كان عاصياً بسفره ، فإنه 
احلدثني املسح ، ألن  )ويشمل ( يلغى حكم السفر ، وميسح مسح مقيم : ميتنع من املسح يف وجه ، ويف املشهور 

بأن مسحها ال يتأقت مبدة ، وهو كذلك ، ) ويشعر ( مسحها للضرورة ، والضرورة توجد معها ، خبالف اخلف ، 
( أهنا تتوقت كاخلف ، : ألنه مسح للضرورة ، فيبقى ببقائها ، خبالف اخلف ، إذ مسحه رخصة ، وعن ابن حامد 

شدها ) وبأن ( كذلك ، إذا مل تكن حاجة ، ملا تقدم ، خبالف اخلف ،  ال يشترط سترها حملل الفرض ، وهو) وبأنه 
  . خمتص حبال الضرورة ، وهو كذلك ، خبالف اخلف 

وإذا انتهينا إىل ذلك فقد عرفت أهنا تفارق اخلف فيما تقدم ، وتفارقه أيضاً يف أهنا تستوعب باملسح كالتيمم ، 
جتوز من خرق وحنوها ، ) وأهنا ( يتلفه ، فلذلك اجتزىء ببعضه ، خبالف اخلف ، إذ استيعابه يوهنه ، ويضعفه ، و

[ لو كانت من حرير وحنوه صح املسح عليها ، على رواية صحة الصالة يف ذلك ، خبالف ) وأهنا ( خبالف اخلف 
ف على لو لبس اخل) وأنه ( ال تشترط هلا الطهارة رأساً يف رواية ، خبالف اخلف ) وأهنا ( على احملقق ، ] اخلف 

على ) أو عمامة ( طهارة مسح فيها عليها جاز له أن ميسح عليه ، ولو لبسه على طهارة مسح فيها على عمامة 
أشياء ، ومرجعها أو معظمها على أن مسح ) فهذه عشرة ( طهارة مسح فيها على اخلف ، مل جيز املسح على وجه 

  . لم اجلبرية عزمية ، ومسح اخلف وحنوه رخصة ، واهللا سبحانه أع
  : قال 

  باب املسح على اخلفني

  
  . جواز املسح على اخلفني يف اجلملة ثابت بالسنة الصرحية الصحيحة : ش 

وكان يعجبهم هذا ، : قال إبراهيم النخعي . رأيت رسول اهللا بال مث توضأ ، ومسح على خفيه : فعن جرير  ٢٦٤
وكان أصحاب عبد اهللا يعجبهم قول : واية النسائي متفق عليه ، ويف ر. ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة 

ما أسلمت إال بعد أن أنزلت املائدة ، وأنا : وألمحد عن جرير . جرير ، وكان إسالم جرير قبل موت النيب بيسري 
  . رأيت رسول اهللا ميسح بعد ما أسلمت 

تبوك ، ثالثة أيام ولياليهن وعن عوف بن مالك األشجعي أن رسول اهللا أمر باملسح على اخلفني يف غزوة  ٢٦٥
هذا من أجود حديث يف املسح ، ألنه يف غزوة تبوك ، وهي آخر : رواه أمحد وقال . للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم 

وقال يف . سبعة وثالثون نفساً يروون املسح عن النيب : وقال يف رواية امليموين . غزوة غزاها النيب ، وهو آخر فعله 
س يف قليب من املسح شيء ، فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول اهللا ، وما رفعوا إىل النيب ، وما لي: رواية أخرى 

  . وقفوا 



  . حدثين سبعون من أصحاب النيب أنه مسح على اخلفني : وروى ابن املنذر عن احلسن البصري أنه قال  ٢٦٦
جائز ، وإن الرجل ليسألين عن املسح ، ليس يف املسح على اخلفني عندنا خالف أنه : وقال ابن املبارك  ٢٦٧

  . فأرتاب به أن يكون صاحب هوى 
على قراءة ) } وأرجلكم إىل الكعبني { (  ١٩: وقد استنبط ذلك بعض العلماء من الكتاب العزيز ، من قوله تعاىل 

  . اجلر ، ومحل قراءة النصب على الغسل ، حذاراً من أن ختلو إحدى القراءتني من فائدة 
كنت مع النيب يف سفر ، فقضى حاجته مث توضأ ، ومسح : رشح ذلك ما روى عن املغرية بن شعبة قال وي ٢٦٨

  . رواه أمحد ، وأبو داود ) بل أنت نسيت ، هبذا أمرين ريب : ( يا رسول اهللا أنسيت ؟ قال : على خفيه ، قلت 
أفضل من الغسل يف رواية ، وإليها ميل  ولقد بالغ إمامنا رمحه اهللا يف اتباع السنة كما هو دأبه ، فجعل املسح

الشيخني ، أخذا بالرخصة ، وخمالفة ألهل البدع املانعني من ذلك ، وسوى بينهما يف أخرى ، لورود الشريعة هبما 
  . واهللا أعلم 

  . ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ، مث أحدث مسح عليهما : قال 
  . ا بعد كمال الطهارة ، على املشهور ، املعمول عليه من الروايتني يشترط جلواز املسح على اخلفني أن يلبسهم: ش 

أمرنا رسول اهللا أن منسح على اخلفني ، إذا حنن أدخلنامها على طهر ، ثالثاً : ملا روى صفوان بن عسال قال  ٢٦٩
رواه . هما إال من جنابة إذا سافرنا ، ويوماً وليلة إذا أقمنا ، وال خنلعهما من غائط ، وال بول ، وال نوم ، وال خنلع

  . أمحد والدارقطين ، وابن خزمية والطهر املطلق ينصرف إىل الكامل 
وعن عبد الرمحن بن أيب بكرة ، عن أبيه ، عن النيب ، أنه رخص للمسافر ثالثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً  ٢٧٠

بن خزمية ، والطرباين واألثرم ، وصحح رواه الدارقطين ، وا. وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن ميسح عليهما 
ال يشترط ) : والثانية . ( اخلطايب إسناديهما ، وألن ما اشترطت له الطهارة اشترط له كماهلا ، كمس املصحف 

أو غسل رجليه وأدخلهما ] اآلخر [ كمال الطهارة ، فلو غسل رجلًا وأدخلها اخلف ، مث األخرى وأدخلها اخلف 
  . وصح ذلك ، بأن يشترط الترتيب ، جاز له املسح مع الكراهة  اخلف ، مث متم طهارته

دعهما : ( كنت مع النيب يف سفر ، فأهويت ألنزع خفيه ، فقال : ملا روى املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال  ٢٧١
مني اخلفني دع اخلفني ، فإين أدخلت القد( فمسح عليهما خمتصر متفق عليه ، وأليب داود ) فإين أدخلتهما طاهرتني 

  ) . ومها طاهرتان 
) نعم إذا أدخلهما ومها طاهرتان : ( أميسح أحدنا على اخلفني ؟ قال : يا رسول اهللا : قلنا : وعنه أيضاً قال  ٢٧٢

وكوهنما طاهرتني أعم من أن يوجد ] وقد وجد طهارهتما واحلال هذه [ رواه الدارقطين ، واحلميدي يف مسنده 
د األخرى ، ومحل ذلك على طهارهتما بطهر كامل ، توفيقاً بني األحاديث ، على أنا مننع ذلك معاً ، أو واحدة بع

  . الطهاة قبل كماهلا حكماً ، بدليل املنع من مس املصحف 
وقد تضمن دليل الروايتني اشتراط تقدم الطهارة ، وهو املعروف بال ريب ، وحكى الشريازي رواية بعدم االشتراط 

  . ثاً ، مث توضأ وغسل رجليه جاز له املسح ، وهو غريب بعيد رأساً ، فلو لبس حمد
وقد حيترز اخلرقي بكمال الطهارة أيضاً عما إذا لبس على طهارة تيمم ، فإنه ال جيوز له املسح ، لعدم كمال الطهارة 

أبو ] قال [  ، إذ التيمم ال يرفع احلدث على املذهب ، ويتخرج اجلواز بناء على أنه رافع ، وقد أشار إليه أمحد
: العباس ، وهذا يف من تيممه لعدم املاء ، أما من تيممه ملرض كاجلريح وحنوه فينبغي أن يكون كاملستحاضة ، قال 

  . اه ؛ . وتعليل أصحابنا يقتضيه 



ومما يلحظ فيه البناء على رفع احلدث وعدمه إذا لبس خفا على طهارة مسح فيها على عمامة ، أو عمامة على 
فيها على خف ، أو ماسح أحدمها إذا شد جبرية وشرطنا هلا الطهارة ، فإن يف جواز املسح يف مجيع  طهارة مسح

ذلك وجهان ، أصحهما عند أيب الربكات اجلواز ، جريا على قاعدته ، من أن املسح يرفع احلدث ، أما املستحاضة 
م كاملة يف حقهم ، مثّ هل حكمهم حكم ومن به سلس البول ، وحنومها فلهم املسح ، نص عليه أمحد ، ألن طهارهت

الصحيح يف التوقيت ، وهو منصوص اِإلمام ، وظاهر كالم ابن أيب موسى وغريه يتوقت املسح يف حقهم ، أو بوقت 
  . بكل صالة ، وهو قول القاضي يف اجلامع ؟ فيه قوالن 

ليل حديث صفوان املتقدم ، واهللا يريد احلدث األصغر ، إذ جواز املسح خمتص به ، بد. مث أحدث : وقول اخلرقي 
  . أعلم 
  . يوماً وليلة للمقيم ، وثالثة أيام ولياليهن للمسافر : قال 
جواز مسح اخلف بشرطه ، بني أن ذلك موقت بيوم وليلة للمقيم ، وبثالثة للمسافر ، ملا ] رمحه اهللا [ ملا ذكر : ش 

  . تقدم من حديث عوف بن مالك ، وقد جوده أمحد ، وصفوان 
سل علياً فإنه أعلم : سألت عائشة رضي اهللا عنها عن املسح على اخلفني ، فقالت : وعن شريح بن هاىنء  ٢٧٣

للمسافر ثالثة أيام ولياليهن ، وللمقيم : ( قال رسول اهللا : فسألته فقال . هبذا مين ، وكان يسافر مع رسول اهللا 
  . رواه مسلم والنسائي وأمحد ) يوما وليلة 

للمسافر ثالثة أيام ولياليهن ، : ( زمية بن ثابت عن النيب أنه سئل عن املسح على اخلفني فقال وعن خ ٢٧٤
سئل أمحد عن أجود األحاديث يف املسح : رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه وقال مثىن ) وللمقيم يوم وليلة 

هو صحيح مرفوع : يف رواية األثرم  حديث شريح ابن هاىنء ، وخزمية بن ثابت ، وعوف بن مالك ؛ وقال: فقال 
الرخص ، أما ] به [ أي املسافر سفرا يبيح القصر ألنه الذي تتعلق . للمسافر : وقول اخلرقي . نعم : ؟ قال 

ال ميسح أصلًا عقوبة له : املسافر يف معصية فكاملقيم ، ميسح يوما وليلة ، على أصح الوجهني ، إلغاء للسفر ، وقيل 
  . واهللا أعلم . 

  . فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء : قال 
والثانية ( ، أو قبل الثالثة أيام ، وهذا أشهر الروايتني ، وعليها العمل ، ) املسح ( يعين قبل اليوم والليلة ، بعد : ش 
  . جيزئه غسل قدميه ) : 
اخلالل هذه الرواية  البيهقي يف سننه عن أيب بكرة ، ورجل من أصحاب النيب ، وقد تأول) ذلك ( وقد روى  ٢٧٥

احلدث مل : نقول ] أن [ ، وخالفه العامة ، وبنوها على أن الطهارة تتبعض ، وأنه جيوز تفريقها كالغسل ، وإذاً إما 
ارتفع وعاد إليهما فقط ، أما املذهب فهو مبين عند : يرتفع عن الرجلني ، فيغسالن حبكم احلدث السابق ، أو نقول 

د على املذهب يف اشتراط املواالة ، وبنيا عليه أن اخللع إذا كان عقب املسح كفاه غسل ابن الزاغوين ، وأيب حمم
رجليه ، وارتفع اخلالف ، وهو مفرع على أن طهارة املسح ال ترفع احلدث ، وإمنا تبيح الصالة كالتيمم ، فإذا 

يف توقيت املسح ، مصرحاً ظهرت الرجالن ظهر حكم احلدث السابق ، وقد وقع ذلك أيضاً للقاضي يف التعليق ، 
أن املسح يرفع حدث ) : أحدمها ( بأن طهارة املسح ترفع احلدث إال عن الرجلني ، وبناه أبو الربكات على شيئني 

الرجلني رفعاً مؤقتاً ، وقد نص أمحد على ذلك يف رواية أيب داود ، وقاله القاضي يف التعليق يف هذه املسألة ، 
أن احلدث ال يتبعض ، وقد صرح بذلك القاضي أيضاً وعريه ، وإذاً إذا خلع ) : ثاين وال( وصاحب التلخيص فيه ، 

عاد احلدث إىل الرجلني ، فيسري إىل بقية األعضاء ، وعلى هذا يستأنف وإن قرب الزمن ، كما هو ظاهر كالم 



ا أن املسح ال يرفع احلدث لو سلمن: إنه منصوصه ، وقد قال القاضي : أمحد ، إلِطالقه القول باالستئناف ، بل قيل 
عن الرجلني ال يضر ، ألن نزعهما أبطل حكم املسح يف الرجلني ، وأوجب غسلهما ، فيجب بطالهنا يف مجيع 

األعضاء ، ألهنا ال تتبعض ، وحاصل هذا البناء على شيء واحد اه وهكذا اخلالف يف انقضاء املدة وهو على طهارة 
 .  

حدمها ، وهو كذلك ، وخيرج منه ما إذا انكشطت ظهارة اخلف ، وبقيت بطانته ، يشمل اخلفني أو أ. خلع : وقوله 
وحكم ظهور بعض القدم حكم ظهور مجيعه ، أما إن خرج القدم إىل . بلى : فإنه ليس كاخللع على املذهب ، وقيل 

فعلى ( ال أثر لذلك ، : الساق فعنه وهو املشهور أنه كاخللع ، وعنه وحيتمله كالم اخلرقي لترتيبه احلكم على اخللع 
وهو املذهب إن خرج بعض القدم إىل الساق فروايتان ، أصحهما أنه كما لو خرج القدم مجيعه ، هذا نقل ) األول 

إن خرج البعض إىل الساق ، : القاضي يف التعليق ، وأيب اخلطاب ، تبعاً أليب حفص الربمكي ، وقال أبو الربكات 
إن جاوز العقب حد موضع الغسل فكاخللع ، وما دونه : اخللع ، نص عليه ، وعنه خروجاً ال ميكن املشي معه ، فك

  . ال يؤثر 
إذا حدث ما تقدم من اخللع أو انقضاء مدة املسح وهو يف الصالة فظاهر كالم اخلرقي وكثري من ) : تنبيه ( 

ملتيممِ املاَء وهو يف الصالة ، األصحاب أنه كما لو كان خارجها ، نظراً إلِطالقهم ، وبناه ابن عقيل على وجود ا
وكأنه حلظ أن املسح ال يرفع احلدث ، والسامري على من سبقه احلدث وهو يف الصالة ، وهو أقعد على املنصوص 

  . واهللا أعلم . من أن املسح يرفع احلدث 
  . ولو أحدث وهو مقيم ، فلم ميسح حىت سافر ، أمت على مسح مسافر ، منذ كان احلدث : قال 
وهذا مسافر فدخل يف ذلك ) ميسح املسافر : ( مسافر واحلال ما تقدم فلظاهر قوله ] مسح [ أما كونه ميسح : ش 

  . ، وألنه مل ميسح يف احلضر ، فأشبه من لبس فيه ومل حيدث 
،  ، أمرنا أن ال ننزع خفافنا ثالثاً] رضي اهللا عنه [ وأما كون ابتداء مدة املسح من حني احلدث فألن قول صفوان 

للسببية ) من ( إن : مقتضاه أهنا تنزع لثالث ميضني من ذلك ، وفيه حبث ، إذ قد يقال . من بول ، وغائط ، ونوم 
، أي ننزع بعد الثالث ، بسبب حدث وجد قبل ذلك ، وألن املسح عبادة مؤقتة ، فاعترب وقتها جبواز فعلها ، ال 

  . ار األصحاب أشهر الروايتني ، واختي) وهذا ( بفعلها كالصالة ، 
ولو كان أوله احلدث مل ) ميسح املسافر ثالثاً : ( ابتداء املدة من املسح بعد احلدث ، لظاهر قوله ) : والثانية ( 

  . يتصور ذلك ، إذا احلدث ال بد أن يسبق املسح ، وهو حممول على وقت جواز املسح ، واهللا أعلم 
  ] . مث خلع [ ، أمت على مسح مقيم  ولو أحدث مقيماً ، مث مسح مقيماً مث سافر: قال 
هذا إحدى الروايتني ، واختيار ابن أيب موسى ، وأيب حممد ، والقاضي ، ومجهور أصحابه ، منهم أبو اخلطاب : ش 

يف خالفه الصغري ، إذ املسح عبادة وجد أحد طرفيها يف احلضر ، واآلخر يف السفر ، فغلب جانب احلضر كالصالة 
ميسح : ( اختارها اخلالل وصاحبه ، وأبو اخلطاب يف االنتصار ، لظاهر قوله . م مسح مسافر يت) : والثانية ( ، 

وهذا مسافر ، وكما لو أحدث وهو مقيم ، فلم ميسح حىت سافر ، ولقد غاىل اخلالل حيث جعل املسألة ) املسافر 
  . يتم مسح مقيم : وله نقل عنه أحد عشر نفساً أنه يتم مسح مسافر ، ورجع عن ق: رواية واحدة ، فقال 

: يتوجه أن يقال : وظاهر كالم اخلرقي واألصحاب أنه ال فرق بني أن يصلي يف احلضر أو ال يصلي ، وقال أبو بكر 
  . واهللا أعلم . إن صلى بطهارة املسح يف احلضر غلب جانبه ، رواية واحدة 

  . مت على مسح مقيم وخلع وإذا مسح مسافراً أقل من يوم وليلة ، مث أقام ، أو قدم ، أ: قال 



  . ال خالف يف هذا نعلمه ، ملا تقدم من تغليب جانب احلضر ، واهللا أعلم : ش 
  ] . وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً مث أقام أو قدم خلع : [ قال 
قد تنقضي ملا تقدم من تغليب جانب احلضر ، و. رواية واحدة : هذا املعروف يف املذهب ، حىت قال ابن متيم : ش 

. إذا مسح أكثر من يوم وليلة ، مث أقام أو قدم أمت على مسح مسافر : املدة فيلزمه اخللع ، وشذ الشريازي فقال 
  . واهللا أعلم 

  . وال ميسح إال على خفني ، أو ما يقوم مقامهما ، من مقطوع ، أو ما أشبه مما جياوز الكعبني : قال 
ك كما تقدم ، وعلى ما يقوم مقام اخلفني مما يستر حمل الفرض ، ويثبت ميسح على اخلفني لورود السنة بذل: ش 

كاخلف القصري . بنفسه ، إذ ما يقوم مقام الشيء يعطى حكمه ، وذلك كاخلف املقطوع الساق ، وما أشبه املقطوع 
  . الساق ، ولعله يريد اجلرموق 

مامته وموقيه ، رواه أمحد ، وأبو داود ، وقد روى بالل رضي اهللا عنه أن النيب كان يتوضأ وميسح على ع ٢٧٦
واملوق هو اجلرموق ، فارسي معرب ، قاله اجلوهري ، وهو خف واسع يلبس فوق اخلف يف البالد الباردة ، وال 

  . ، خرج من ذلك ما وردت فيه السنة وما يف معناه ] الغسل [ ميسح على ما عدا ذلك ، إذ األصل 
أحدها ( اخلف وما أحلق به كما اقتضاه كالم اخلرقي من حوائل الرجل شروط  واعلم أنه يشترط جلواز املسح على

كونه ساتراً حملل الفرض ، وإال فحكم ما ظهر الغسل ، وحكم ما استتر املسح ، وإذاً يغلب الغسل ، ألنه ) : 
قيق وحنوه ، األصل ، وسواء كان ظهور حمل الفرض لقصر ذلك ، أو لسعته ، أو خفته ، أو صفائه ، كالزجاج الر

أو خرق فيه وإن صغر ، ومال أبو الربكات إىل العفو عن خرق ال مينع متابعة املشي ، نظراً إىل ظاهر خفاف 
  . أصحاب رسول اهللا 

وكذلك : ميسح على اخلف ما تعلق بالقدم وإن خترق ؛ قال : مسعت الثوري يقول : وقال قال عبد الرزاق  ٢٧٧
  . خمرقة مشققة  كانت خفاف املهاجرين واألنصار ،

وبالغ أبو العباس فقال يف قواعده باجلواز على املخرق ، ما مل يظهر منه أكثر القدم ، فإن ظهر أكثر القدم فهو عنده 
إمنا خيلع ] بل [ كالنعل ، أو الزربول الذي ال يستر القدم مما يف نزعه مشقة ، بأن ال خيلع مبجرد خلع الرجل 

الذي مييل إليه يف مجيع ذلك أنه يغسل ما ظهر من القدم ، وميسح النعل ، أو ميسح بالرجل األخرى ، أو باليد ، و
اجلميع ، وكالمه يف ذلك فيه اضطراب ، مث ظاهر كالمه أن املسح واحلال هذه ال يكون بدلًا ، بل أصلًا مكملًا 

  . بغريه فال يتوقف ، ومعتمده يف ذلك على أحاديث وآثار 
يا ابن عباس أال أتوضأ لك كما رأيت رسول اهللا يتوضأ : علي رضي اهللا عنه أنه قال ما روي عن ) : منها (  ٢٧٨

. فأخذ حفنة من ماء فضرب هبا رجله ، وفيها النعل ، فغسلها به ، مث األخرى مثل ذلك : وفيه . بلى : ؟ قلت 
  . رواه أمحد وأبو داود ، والترمذي 

توضأ رسول اهللا فأخذ ملء كفه ماء ، فرش به على قدميه : ما روي عن ابن عباس أيضاً قال ) : ومنها (  ٢٧٩
  . وهو منتعل 

كان رسول اهللا : أنه كان إذا توضأ ونعاله يف قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ، ويقول ) وعن ابن عمر (  ٢٨٠
  . يصنع هكذا وغري ذلك من أحاديث وآثار 

ا احلديث املصدر به ، وقد سئل عنه البخاري فضعفه وغريه من العلماء أشار إىل ضعف ما ورد من ذلك ، إذ أعاله
وكذلك البيهقي ضعف مجلة من ذلك ، مث احلديث األول ال حجة فيه ، إذ فيه أنه . ما أدري ما هذا : ، وقال 



، وعلى ذلك محل البيهقي ما ورد من ذلك ، والطحاوي محلها على ] والنعل ال مينع الغسل [ غسلها يف النعل ، 
تها جوربان ، أو على أنه يف الوقت الذي كان جيوز فيه املسح على القدمني ، وأن ذلك كان هو أهنا كانت حت

ما تقدم ، وأبو العباس يضعف هذه ] مسح [ الفرض ، واملسح على النعلني فضلًا ، وادعى اِإلمجاع على عدم جواز 
  . إن هذا رد لآلثار بإمجاع ال نعلم حقيقته أه : األجوبة ويقول 

ثبوته بنفسه ، إذ الرخصة وردت يف اخلف املعتاد ، وهو ثابت بنفسه ، وما ال يثبت ] من الشروط ) : [ ين الثا( 
بنفسه ليس يف معناه ، فال يلحق به ، وإذاً ال جيوز املسح على ما يسقط من الرجل ، أولًا يثبت إال بالشد ، ويف 

، وحكى ابن عبدوس رواية باجلواز بشرط قوهتا  معىن ذلك اللفافة على املنصوص ، واجملزوم به عند األصحاب
أه ، أما إن ثبت اخلف وحنوه . وشّدهتا ، وبعض األصحاب خترجياً بشرط مشقة النزع ، وابن متيم وجهاً مطلقاً 

) واملنع ( اختيار ابن عبدوس ، وأيب الربكات ، ) اجلواز ( بنفسه لكن لوال الشد أو الشرج لبدا بعضه ، فوجهان 
  . آلمدي ، ويف معىن ذلك الزربول الذي له آذان اختيار ا

إمكان املشي فيه ، فلو تعذر لضيقه ، أو ثقل حديده ، أو تكسريه كرقيق الزجاج وحنو ذلك ، ) : الشرط الثالث ( 
  . مل جيز املسح ، إذ ليس مبنصوص عليه ، وال يف معىن املنصوص 

، ومغصوب ، وخرج القاضي وابن عبدوس ، والشريازي ،  كونه مباحاً ، فال يصح على حرير) : الشرط الرابع ( 
إنه وهم ، إذ : والسامري ؛ الصحة على الصالة يف ذلك ، وأىب ذلك الشيخان ، وصاحب التلخيص ، وقال 

الرخص ال تستباح مبحرم ، نعم من اضطر إىل ذلك ، كمن كان يف بلد ثلج ، وخاف سقوط أصابعه ، أجزأه املسح 
هل من شرطه كونه معتاداً فال جيوز على اخلشب ، ) : أحدمها ( مري واختلف يف شرطني آخرين عليها ، قاله السا

والزجاج ، والنحاس ؟ وهو اختيار الشريازي ، أو ال يشترط ، وهو اختيار القاضي ، وأيب اخلطاب ، وأيب الربكات 
مها فيمن لبس جلد كلب أو ميتة يف بلد هل يشترط طهارة عينه ؟ فيه وجهان ، يظهر أثر) : الثاين ( ؟ على قولني ، 

وهو ظاهر كالم أيب حممد ال يشترط ، لِإلذن فيه إذاً ، وجناسة املاء حال ) أحدمها ( ثلج ، وخشي سقوط أصابعه ، 
وهو اختيار ) والثاين ( املسح ال تضر ، كاجلنب إذا اغتسل وعليه جناسة ال متنع وصول املاء ، على أحد القولني ، 

، وابن عبدوس ، وأيب الربكات يشترط ، ألنه منهي عنه يف األصل ، وهذه ضرورة نادرة ، وإذاً يتيمم ابن عقيل 
خيرج على رواييت : للرجلني ، فإن كان طاهر العني ، لكن بباطنه أو بقدمه جناسة ال تزال إال بنزعه ، فقال كثريون 

 ملا أوجبت الطهارتني جعلت إحدامها تابعة لألخرى الوضوء قبل االستنجاء ، وفرق أبو الربكات بأن جناسة احملل مث
، وهذا معدوم هنا ، وهذه الشروط قد تؤخذ من كالم اخلرقي ، خلروج كالمه على خف معتاد ، ماعدا شرطي 

  . احلل ، وطهارة العني ، واهللا أعلم 
  . ومها العظمان الناتئان : قال 
وتقدم الدليل عليه ، فال حاجة إىل ) باب فرض الطهارة ( ، يف  ]النائتان [ قد تقدم أن الكعبني مها العظمان : ش 

  . إعادته ، واهللا أعلم 
  . وكذلك اجلورب الصفيق ، الذي ال يسقط إذا مشى فيه : قال 
ملا كان اخلف املعتاد من شأنه أن يكون صفيقاً ، ال يسقط إذا مشى فيه ، مل يصرح بذكر هذين الشرطني فيه ، : ش 

ب وهو غشاء من صوف ، يتخذ للدفأ يستعمل تارة وتارة كذا ، صرح باشتراط ذلك فيه ، وقد وملا كان اجلور
  . تقدم بيان هذين الشرطني عن قرب ، والكالم اآلن يف جواز املسح على اجلورب يف اجلملة 

د ، وأبو رواه أمح. واألصل فيه ما روى املغرية بن شعبة أن رسول اهللا توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني  ٢٨١



رواه هزيل ، وخالف : داود ، والترمذي وصححه ، لكن األكابر قد أشاروا إىل شذوذه ورده ، فقال ابن املديين 
الناس كلهم يروونه على اخلفني غري أيب قيس وحنوه قال إمامنا رمحه اهللا يف رواية ابنه عبد : الناس وقال ابن معني 

عين راويا احلديث ال حيتمالن هذا مع خمالفتهما لألجلة الذين رووا عن أبو القيس ، وهزيل ي: اهللا ، وقال مسلم 
وكان ابن مهدي ال حيدث به ، ألن املعروف عن املغرية : وقال أبو داود . مسح على اخلفني : املغرية ، فقالوا 

ظني معاً ، وهلذا قال به وهذا كله ال ينبغي أن يرد به احلديث ، إذ ال مانع من رواية املغرية اللف) : قلت . ( اخلفني 
قد فعله سبعة أو مثانية من ] : يف رواية امليموين [ أمحد ، وبىن عليه مذهبه ، مث قد عضده فعل الصحابة ، فقال أمحد 

  [ ] . أصحاب رسول اهللا 
يروى عن تسعة من أصحاب رسول اهللا ، علي ، وعمار ، وابن مسعود ، وأنس ، وابن : وقال ابن املنذر  ٢٨٢
وقال . ابن عباس ] عمرو [ روى عن : ، والرباء ، وبالل ، وابن أيب أوىف ، وسهل بن سعد ، وقال أبو داود عمر 

روي عن أيب أمامة ، وعمرو بن حريث ، فهؤالء ثالثة عشر صحابياً ، غالبهم من أكابر فقهاء الصحابة : البيهقي 
  . اه . املعتربين 

، وصرح به غريه ، ومشل أيضاً جورب اخلرق ، وهو املشهور من ] غريمها و[ وقد مشل كالم اخلرقي اجمللد واملنعل 
  . وجزم هبا يف التلخيص ليس له ذلك يف جورب اخلرق ، واهللا أعلم ) : والثانية ( الروايتني ، واختيار الشيخني ، 

  . فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه ، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة : قال 
ورب ال يثبت إال بالنعل جاز له املسح ، ألن الشرط الثبوت وقد وجد ، مع أن ذلك قد روى عن إذا كان اجل: ش 

انتقضت ] النعل [ بعض الصحابة ، وقد يتخرج املنع من قول اآلمدي يف اخلف املشرج ، وقد تقدم ، ومىت خلع 
حلديث ، وميسح من النعل الطهارة ، لزوال الشرط ، واألوىل أن ميسح على اجلورب والنعل ، كما هو ظاهر ا

سيوره اليت على ظهر القدم ، دون أسفله وعقبه كاخلف ، فإن اقتصر على قدر الواجب من أحدمها فقال القاضي 
ال جيزئه ، ملخالفته ظاهر احلديث ، وظاهر كالم أمحد على ما قال أبو : وهو ظاهر كالم صاحب التلخيص فيه 

  . لشيء الواحد ، وقيل باإلجزاء على اجلورب دون النعل ، واهللا أعلم جعال كا] قد [ الربكات األجزاء ألهنما 
  . وإذا كان يف اخلف خرق يبدو منه بعض القدم مل جيزه املسح عليهما : قال 
قد تقدم هذا الشرط عن قرب ، ونزيد هنا بأن مقتضى كالم اخلرقي أن ظهور بعض القدم كظهور القدمني ، : ش 

خيرج منه خرق ال يبدو شيء من القدم النضمامه وحنو ذلك ، فإنه ال مينع . عض القدم خرق يبدو منه ب: مث قوله 
  . من املسح ، ونص عليه أمحد ، واهللا أعلم 

  . وميسح على ظاهر القدم : قال 
رواه . رأيت رسول اهللا ميسح على اخلفني ، على ظاهرمها : ملا روى املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال : ش  ٢٨٣
  . ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه  أمحد
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله ، لقد رأيت : وعن علي كرم اهللا وجهه  ٢٨٤

رواه أبو داود ، وقدر الواجب يف املسج مجيع ظاهر اخلف ، وهو مشط القدم ، . رسول اهللا ميسح على ظاهر خفيه 
ازي ، وقدر ذلك ابن البنا بقدر الناصية ، وظاهر كالم أمحد وعليه اجلمهور أن إىل ظهر العرقوب ، قاله الشري

  . الواجب أكثر ظهر القدم 
إمنا : ( مر رسول اهللا برجل وهو يغسل خفيه ، فقال بيديه ، كأنه دفعه : ملا روى جابر رضي اهللا عنه قال  ٣٨٥

: ق ، خططا باألصابع ، ورواه ابن ماجه ، وقال من أعلى أطراف األصابع ، إىل أصل السا) أمرت باملسح هكذا 



وفرق األصابع وصفة املسح املسنون أن يضع يده مفرجة األصابع ، على أطراف أصابع رجليه مث جيرمها إىل ساقه 
  . ويسن تقدمي اليمني : مرة واحدة ، اليمني باليمني ، واليسرى باليسرى ، قال يف البلغة 

[ بسنده ، عن املغرية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا مسح على خفيه ، وضع يده وقد روى البيهقي يف سننه  ٢٨٦
على خفه األمين ، ويده اليسرى على خفه األيسر ، مث مسح أعالمها مسحة واحدة ، كأين أنظر إىل أصابع ] اليمني 

، كما يف الرأس ، نعم وظاهر هذا أنه مل يقدم إحدامها على األخرى ، وكيفما مسح أجزأه . رسول اهللا على اخلفني 
  . لو مسح خبرقة أو خشبة ففي األجزاء احتماالن ، واهللا أعلم 

  . فإن مسح أسفله دون أعاله مل جيزئه : قال 
من األحاديث قبل ، وظاهر كالم اخلرقي أنه لو مسح أسفله وأعاله أجزأه ، وهو كذلك ، ] تقدم [ لظاهر ما : ش 

يسن ذلك وهو ظاهر قول ابن أيب موسى أو ال يسن وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ِإلتيانه باملقصود وزيادة ، نعم هل 
لظواهر األحاديث ؟ على قولني ومن مث ال يسن استيعابه ، وال تكرار ] اتباعاً [ ومنصوص اِإلمام ، وعليه العامة ، 

شيخه نظر إىل أنه أتى مسحه ، وكره غسله ، وبالغ القاضي فقال بعدم األجزاء مع الغسل ، لعدوله عن املأمور ، و
  . باألبلغ ، فاجتزى بذلك ، وتوقف اِإلمام واحلال هذه ، واهللا أعلم 

  . والرجل واملرأة يف ذلك سواء : قال 
واجلورب ، وحنومها ، وشرائطهما ، ألن ذلك معتاد هلا ، فكان حكمها : أي فيما ذكر من املسح على اخلف : ش 

  . وألنه مسح أقيم مقام الغسل ، فاستويا فيه كالتيمم ، واهللا أعلم  فيه حكم الرجل ، وخرج بذلك العمامة ،
  : قال 

  باب احليض

  
، وحتيضت ] لغة [ حاضت املرأة حتيض ، حيضاً وحماضاً وحميضاً ، فهي حائض ، وحائضة يف : احليض مصدر : ش 
  . قعدت أيام عادهتا عن الصالة : 

إذا سال ، واحليض دم يرخيه الرحم عند البلوغ ، يف أوقات حاض الوادي ؛ : السيالن ، يقال ] من [ وأصله 
معلومة ، حلكمة تربية الولد ، فعند احلمل ينصرف ذلك الدم بإذن اهللا تعاىل إىل تغذية الولد ، ولذلك ال حتيض 

د ، احلامل ، وعند الوضع خيرج ما فضل عن غذاء الولد من ذلك الدم ، مث يقلبه اهللا تعاىل لبناً يتغذى به الول
ولذلك قل ما حتيض املرضع ، فإذا خلت من محل ورضاع بقي ذلك الدم ال مصرف له يف حملة ، مث خيرج غالباً يف 
كل شهر ستة أيام أو سبعة ، وقد يزيد على ذلك ويقل ، ويطول ويقصر ، على حسب ما ركبه اهللا يف الطباع ، 

  . واهللا أعلم 
  . وأقل احلي يوم وليلة : قال 
أقله : والثانية . اختارها عامة املشايخ : املشهور من الروايتني ، واملختار للعامة قال ابن الزاغوين ]  هو[ هذا : ش 
مجاعة ، والذي يف التنبيه يوم وليلة ، وقد قيل يوم ، واألصل يف ذلك ] عنه [ اختارها أبو بكر على ما حكاه . يوم 

ومل ] وصلي [ اتركي الصالة ، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي إذا أقبلت احليضة ف: ( عدم التقدير من الشرع ، قال 
يقيد ذلك بقدر ، بل وكله إىل ما تعرفه من عادهتا ، وما ال تقدير فيه من الشرع املرجع فيه إىل العرف ، إذ الشارع 

  . وأهل العرف قد ورد عنهم ذلك ] جيوز [ إمنا ترك تقديره لذلك ، وإال يكون أمهل حكمه ، وأنه ال 



: وعن . ( رأيت من النساء من كانت حتيض يوماً ، ومن كانت حتيض مخسة عشر يوماً ] : عطاء ) [ فعن  ( ٢٨٧
إهنن مل يزلن : ، وقال يل عن نساء ] يوماً ال يزيد [ إهنا مل تزل حتيض : رأيت امرأة قالت ] : رمحه اهللا [ الشافعي 

صح يف : وعن إسحاق . حيضي يومان : أهنا قالت ابن مهدي ، عن امرأة ) وعن ( حيضن أقل من ثالثة أيام ، 
حيضي يومان فثبت بنقل هؤالء األئمة األعالم أن يف النساء مجاعة حيضن يوماً ، : زماننا عن غري واحدة أهنا قالت 

عندنا امرأة حتيض بكرة : اليوم ، ويؤيده قول األوزاعي ] إطالق [ ويومني ، فمن قال باليوم دون ليلته أخذ بظاهر 
: إنه املفهوم من إطالق اليوم ، ومن مث قال القاضي يف الروايتني : ومن اعترب اليوم مع ليلته قال . وتطهر عشية  ،

بليلته ، فتكون املسألة رواية واحدة ، وهذه طريقة اخلالل ، وما حكاه ] : أي . [ أقله يوم : ميكن محل قول أمحد 
( ماً شرعياً يف حق سائر النساء ، وما نقل من التقدير بثالثة أيام ، األوزاعي فعن امرأة واحدة ، ومثله ال يثبت حك

  . صريح غري صحيح ) فإما 
رواه الدارقطين وغريه من طرق وروي ) أقل احليض ثالثة يام ، وأكثره عشرة أيام : ( كما روى عنه أنه قال  ٢٨٨

يف رواية ] رمحه اهللا [ قال أمحد . وع إنه موض: أيضاً عن بعض الصحابة ، لكن كلها ضعيفة ، بل فيها ما قيل 
صحيح ) وإما . ( عشرة أيام ، أو مخسة عشرة : ما صح عن أحد من أصحاب النيب أنه قال يف احليض : ) امليموين 

  ) . لتنظر قدر الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن : ( غري صريح ، كقوله للمستحاضة 
رواه أمحد وأقل اجلمع ثالثة ، فهذا وحنوه مما )  الصالة أيام حيضك اجتنيب: ( وقوله لفاطمة بنت أيب حبيش  ٢٨٩

  . خرج على الغالب ، إذ الغالب أن حيض النساء أكثر من اليوم ، بل ومن الثالثة أيام ، واهللا أعلم 
  . وأكثره مخسة عشر يوماً : قال 
عن الشافعي ] يضاً [َ، ونقل ذلك هذا هو املذهب أيضاً ، واملشهور من الروايتني ، ملا تقدم عن عطاء : ش 

  . وإسحاق ، وحيىي بن آدم ، وشريك 
ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب : ( ويرشحه ما روى ابن عمر رضي اهللا عنهما ، عن النيب قال  ٢٩٠
تصلي أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل ، وأما نقصان دينها فإهنا متكث شطر عمرها ال . منكن 

والشطر النصف ، والظاهر أنه أراد منتهى نقصاهنن ، وقول . رواه عبد الرمحن بن أيب حامت يف سننه : قال القاضي ) 
ال يثبت هذا بوجه من : إنه مل جيده يف شيء من كتب احلديث يرده ما حكاه القاضي ، لكن قال ابن منده : البيهقي 

عشر يوماً ، ألن ذلك حيكى عن نساء املاجشون ، وحكاه ابن مهدي  أكثره سبعة) : والثانية ( الوجوه عن النيب 
  . عن غريهن ، اه 

ومل يذكر اخلرقي أقل الطهر ، فيحتمل أنه ال حد ألقل الطهر عنده ، وهو إحدى الروايات عن أمحد ، رواها عنه 
( مث ختطئته ، ] قولًا [  مجاعة ، قاله أبو الربكات ، واختاره بعض األصحاب ، وال عربة حبكاية ابن محدان ذلك

  . يف املذهب أن أقله ثالثة عشر يوماً ) واملختار 
ملا رواه أمحد واحتج به عن علي رضي اهللا عنه أن امرأة جاءت إليه قد طلقها زوجها ، زعمت أهنا حاضت يف شهر 

ببينة من إن جاءت : فقال شريح . قال فيها : ثالث حيض ، طهرت عند كل قرء وصلت ، فقال علي لشريح 
. قالون : فقال علي . بطانة أهلها ، ممن يرضى دينه وأمانته ، شهدت أهنا حاضت يف شهر ثالثاً ، وإال فهي كاذبة 

أي جيد ، بالرومية ، وثالث حيض يف شهر دليل على أن الثالثة عشر طهر صحيح يقيناً أما على اإلثين عشر وما 
  . دوهنا فمشكوك فيه 

وزعم ) متكث إحداكن شطر دهرها ال تصلي ( أقله مخسة عشر يوماً ، ملا تقدم من حديث  ) :والرواية الثالثة ( 



فأقل الطهر . أكثره مخسة عشر : قيل ] فإذا [ أبو بكر يف روايتيه أن هاتني الروايتني مبنيتان على أكثر احليض ، 
ند األصحاب خالف هذا ، إذ واملشهور ع. فأقل الطهر ثالثة عشر . أكثره سبعة عشر : مخسة عشر ، وإن قيل 

لو كانت املرأة حتيض يف كل ] أن [ مث إمنا يلزم هذا . املشهور أن أكثر احليض مخسة عشر وأقل الطهر ثالثة عشر 
  . شهر حيضة ، ال تزيد على ذلك وال تنقص ، وليس كذلك 

  . العقل ، واهللا أعلم ) واللب ( غالب الطهر بقية الشهر ، ) : تنبيه ( 
ن طبق هبا الدم ، وكانت ممن متيز ، فتعليم إقباله ، بأنه أسود ثخني مننت ، وإدباره بأنه رقيق أمحر ، تركت فم: قال 

الصالة يف إقباله ، فإذا أدبر اغتسلت ، وتوضأت لكل صالة وصلت ، وإن مل يكن دمها منفصلًا ، وكانت هلا أيام 
جاوزهتا ، وإن كانت هلا أيام أنسيتها ، فإهنا تقعد ستاً  من الشهر تعرفها ، أمسكت عن الصالة فيها ، واغتسلت إذا

  . أو سبعاً يف كل شهر 
من طبق هبا : ملا ذكر رمحه اهللا تعاىل أكثر احليض ، أراد أن يبني حكم املرأة إذا زاد دمها على ذلك ، فقال : ش 

إن ذلك : ( ال فيها رسول اهللا أي استمر هبا ، وجاوز اخلمسة عشر يوماً ، وهذه هي املستحاضة ، اليت ق. الدم 
) العاذل ( أي أن دمها يسيل من عرق ، وليس هو دم احليض ، وهذا العرق يسمى ) عرق ، وليس باحليضة 

  . لعة فيه ) والعاذر ( باملعجمة ، ويقال باملهملة ، حكامها ابن سيده ، 
احلال ( ، وهذه اليت كالم الشيخ فيها وغريمها هلا أربعة أحوال ] ومعتادة [ واملستحاضة على ضربني ، مبتدأة 

أحدمها ثخني مننت ، واآلخر ] يكون [ دمان ، أحدمها أقوى من اآلخر ، كأن ] هلا [ املميزة ، وهي اليت ) األوىل 
ن تكون معتادة ، وهي اليت هلا أيام من ) الثانية ( رقيق أمحر ، أو أحدمها أمحر مشرق ، واآلخر دونه ، وحنو ذلك ، 

احلالة ( عرفها ، وشهر املرأة ما اجتمع هلا فيه حيض وطهر ، وأقل ذلك على املذهب أربعة عشر يوماً ، الشهر ت
أن تكون معتادة ومميزة ، بأن يكون هلا أيام من الشهر تعرفها ، مث استحيضت ، فصار هلا دمان ، أحدمها ) الثالثة 

  . ة هلا وال متييز عكسها ، وهي من ال عاد) احلال الرابعة . ( أقوى من اآلخر 
  . إذا عرف هذا فال نزاع عندنا أنه مىت انفرد التمييز عمل به ، فتجلس زمن الدم األقوي 

إين : جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب ، فقالت : ملا يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها ، قالت  ٢٩٢
ا ذلك عرق ، وليس باحليضة ، فإذا أقبلت احليضة ال ، إمن: ( امرأة استحاض فال أطهر ، أفأدع الصالة ؟ قال 

وظاهره إناطة احلكم بإقبال احليضة وإدبارها ، من غري ) فدعي الصالة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي 
  . نظر إىل عادة 

وأصرح من ذلك ما روي عن عروة بن الزبري ، عن فاطمة بنت أيب حبيش أهنا كانت تستحاض ، فقال هلا  ٢٩٣
إذا كان دم احليض ، فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصالة ، فإذا كان اآلخر فتوضئي : ( لنيب ا

  . رواه أبو داود ، والنسائي ) وصلي ، فإمنا هو عرق 
دم احليض أسود : ( وروى البيهقي يف سننه عن مكحول ، عن أيب أمامة رضي اهللا عنه ، قال رسول اهللا  ٢٩٤

لكنه مرسل ، إذ مكحول مل يسمع من أيب أمامة ، قال الدارقطين ) وه محرة ، ودم املستحاضة أصفر رقيق خاثر ، تعل
مع أن يف سنده جمهولًا وضعيفاً ، نعم ذكر ذلك أبو داود عن مكحول من قوله ، وأيضاً فإن مع االشتباه يرجع : 

للعمل بالتمييز أن ال ينقص األقوى عن أقل )  ويشترط( إىل الصفات ، كما لو اشتبه املين باملذي ، وحنو ذلك ، 
وهل . ألقله حد : إن قلنا : احليض ، وال يزيد على أكثره ، وأن يكون بني الدمني القويني أقل الطهر ، قلت 

ال يشترط : يشترط كون جمموع الدمني األقوى واألضعف ال يزيدان على أكثر من شهر ؟ فيه وجهان ، أصحهما 



يشترط ، نظراً لغالب عادات النساء ، ومىت اختل شرط من ذلك فكأن ال :  حد له ، والثاين ، إذ أكثر الطهر ال
  . اه . متييز 

  . وال نزاع أيضاً أنه مىت انفردت العادة عمل هبا 
ملا روت عائشة رضي اهللا عنها ، أن أم حبيبة بنت جحش اليت كانت حتت عبد الرمحن بن عوف شكت إىل  ٢٩٥

فكانت تغتسل عند كل صالة ، ) امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك ، مث اغتسلي : ( فقال هلا  رسول اهللا الدم ،
  . رواه مسلم 

لتنظر قدر األيام والليايل اليت كانت : ( وعن أم سلمة أهنا استفتت رسول اهللا يف امرأة هتراق الدم ، فقال  ٢٩٦
رواه أمحد ، وأبو داود ، وابن ) ولتستثفر ولتصل حتيضهن ، وقدرهن من الشهر ، فتدع الصالة ، مثّ لتغتسل ، 

احليض يدور عندي على ثالثة أحاديث ، : ماجه ، وقال أمحد يف رواية املروذي ، وإسحاق بن إبراهيم ، وغريمها 
اه . حديث فاطمة بنت أيب حبيش ، وحديث محنة بنت جحش ، وحديث سليمان ابن يسار ، وهو حديث أم سلمة 

[ إال بتكرار مرتني على رواية ، لوجود املعاودة ، وعلى أخرى وهي املذهب ، واختيار اخلرقي  ورال تثبت العادة
يف ) كان ( إهنا اختيار عامة املشايخ ال بد من تكرار ثالثاً ، لظاهر ما تقدم ، إذ : ، وقال ابن الزاغوين ] رمحه اهللا 

( لتكرار يف التمييز ، حيث يعمل به ؟ فيه وجهان مل هذا التركيب إمنا تستعمل يف ما دام وتكرر ، وهل يعترب ا
ألنه إذا اعترب يف األقوى ، . تقدم عليه : وهو اختيار القاضي واآلمدي نعم ، كالعادة بل أوىل ، إن قلنا ) أحدمها 

وع وهو ظاهر كالم اِإلمام واخلرقي واختيار ابن عقيل ال ، ألن النص دل على الرج) : والثاين ( ففي األضعف أوىل 
يقدم التمييز على العادة ، فتعمل ) إحدامها ( وإن اجتمعت العادة والتمييز فروايتان . أه . إىل صفة الدم مطلقاً 

وإن : وهو شامل ملا إذا كان هلا عادة ، مث قال . وكانت ممن متيز : عليه وتتركها ، وهي ظاهر كالم اخلرقي ، لقوله 
بل كان كله شيئاً واحداً ، فلم ينقلها للعادة إال عند عدم التمييز ،  أي بعضه من بعض ،. مل يكن دمها منفصلًا 

وذلك ألن التمييز أمارة قائمة يف نفس الدم ، موجودة حال االشتباه ، فقدم على العادة النقضائها ، وحتمل 
يف غالب األحاديث تقدم العادة ، وهو اختيار اجلمهور ، لورودها ) والثانية ( أحاديث العادة على من ال متييز هلا 

من غري تفصيل ، وجعلهن كلهن غري مميزات فيه بعد ، ومل يرد العمل بالتمييز إال يف حديث فاطمة املتقدم ، 
  . وحديثها الذي يف الصحيح ليس فيه تصريح بذلك 

اليت ولكن دعي الصالة قدر األيام : ( بل يف الصحيح من حديث عائشة ، رضي اهللا عنها أن النيب قال هلا  ٢٩٧
فردها إىل العادة ، وقد نقل حرب عن أمحد أهنا نسيت أيامها فالظاهر أنه ) كنت حتيضني فيها ، مث اغتسلي وصلي 

  . أه . ردها للتمييز حني ذكرت أهنا ناسية 
 ، وهي اليت) باملتحرية ( وإن عدمت العادة والتمييز ، وهي اليت كانت هلا أيام فأنسيتها ودمها غري متميز ، وتلقب 

إهنا : قال اخلرقي ] اليت [ أن تنسى وقتها وعددها ، وهذه ) أحدمها ( قد حتريت يف حيضها ، وهلا ثالثة أحوال 
  . جتلس ستاً أو سبعاً ، نظراً لغالب عادات النساء 

إمنا هذه ركضة : ( كما قد صرح بذلك يف حديث محنة بنت جحش ، وسألت النيب عن استحاضتها ، فقال  ٢٩٨
لشيطان ، فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام يف علم اهللا تعاىل ، مث اغتسلي ، حىت إذا رأيت أن قد من ركضات ا

طهرت ، واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة ، أو ثالثة وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي ، فإن ذلك جيزئك ، 
  وكذلك فافعلي كل شهر ، كما حتيض النساء وكما يطهرن ، مليقات حيضهن 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

إحدى الروايتني ، وهو ) وهذا ( حسن صحيح : خمتصر ، رواه أمحد وأبو داود ، والترمذي وقاال ] ) وطهرهن [ 
من املبتدأة أهنا ) رواية ثالثة ( املتيقن ، وخرج القاضي فيها جتلس األقل ، ألنه ) : والثانية ( املختار لألصحاب 

من املبتدأة أيضاً ، أهنا جتلس عادة نسائها ، وهي الرواية الثانية اليت يف الكايف ، وجعل ) ورابعة ( جتلس األكثر 
  . األقل خمرجاً ، وهو سهو ، وإمنا األقل منصوصاً ، وكذلك األول 

شهر ، لظاهر ] كل [ وهو املشهور أهنا جتلس من أول ) أحدمها ( ا وجهان وعلى كل حل ففي وقت إجالسه
واختاره أبو بكر ، وابن أيب موسى جتلس بالتحري ، ألنه أمارة مغلبة على الظن ، ورؤوس ) والثاين [ حديث محنة 

إن طال عهدها بزمن : فقال األهلة ال تأثري هلا عقلًا وال عرفاً ، بل وال شرعاً يف ابتداء احليض ، وفصل أبو الربكات 
افتتاح الدم ، ونسيته ، جلست بالتحري ، يف أصح الوجهني ، وإن ذكرت زمن افتتاح الدم ، كمعتادة انقطع عنها 
احليض ، مث جاءها الدم يف خامس يوم من الشهر ، واستمر ، فهذه حتيض من خامس الشهر ال بالتحري على أصح 

[ حيضي مخسة أيام : حوال الناسية أن تذكر العدد وتنسى الوقت ، كأن قالت من أ) : احلال الثاين ( الوجهني ، 
بال ريب ، لكن ] أيام [ النصف األول ، وال أعلم هل هي األوىل أو الثانية ، أو الثالثة ، فهذه جتلس مخسة ] من 

أه ، . ا عمل باآلخر هل جتلسها بالتحري ، أو باألولوية ؟ وصححه أبو الربكات ، فيه وجهان ، ومىت تعذر أحدمه
وكل موضع أجلسناها بالتحري ، أو باألولوية فإهنا حتيض من كل شهر حيضة ، خلرب محنة ، إال أن تذكر هلا وقتاً 

كنت : تذكر الوقت وتنسى العدد كأن تقول ) احلال الثالث ( من الطهر بني احليضتني خيالفه ، فإهنا تبىن عليه ، 
فإهنا حتيض من اخلامس الغالب أو األقل ، على الروايتني . عرف قد ذلك أحيض من خامس الشهر ، لكن ال أ

فإن ذلك ختيري . جتلس الناسية ستاً أو سبعاً : املنصوصتني ، واألكثر أو عادة نسائها على املخرجتني ، وحيث قلنا 
وعلى الثاين ختيري ) }  فإما منا بعد وإما فداء{ (  ١٩: اجتهاد أو حتر ، على أصح الوجهني ، كما يف قوله تعاىل 

  . كما يف كفارة اليمني وحنوها ) أو ( مطلق ، نظراً لظاهر 
حكم احليض يف مجيع أحكامها ، قال ] فيها [ األيام احملكوم حبيضها فيها حكمها ] يف [ إذا عرف هذا فاملستحاضة 

فيه فهي إذاً يف حكم الطاهرات  فإذا انقضى ما حكم حبيضها) ) إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة ( (  ١٩: لفاطمة 
) فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي : ( فيلزمها الغسل ، والعبادات وغري ذلك ، كما قال لفاطمة أيضاً 

  . إال أن يف وطئها خالفاً كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ) فاغتسلي وصلي ( ويف رواية 
  . ن الروايتني واملختار جلمهور األصحاب ويلزمها أن تتوضأ لوقت كل صالة ، على املشهور م

. أهنا كانت هتراق الدم ، وأهنا سألت رسول اهللا ، فأمرها أن تتوضأ لوقت كل صالة : ألن يف حديث محنة  ٢٩٩
رواه ابن بطة بإسناده ، وتصلي بوضوئها ما شاءت من فرائض ونوافل ، ما مل خيرج الوقت ، كما جتمع بني فرض 

  . وهي ظاهر كالم اخلرقي تتوضأ لكل فريضة ) الثانية و( ونفل اتفاقاً ، 
الصحيح أنه من قول : رواه البيهقي مرسلًا ومتصلًا ، وقال ) وتوضئي لكل صالة : ( ألن يف حديث فاطمة  ٣٠٠
  . عروة 
سل مث تغت. تدع الصالة أيام أقرائها ( عن أبيه ، عن جده ، عن النيب ، يف املستحاضة . وعن عدي بن ثابت  ٣٠١

وتتوضأ لكل : ( رواه الترمذي ، وأبو داود وضعفه ، ورواه البيهقي ، وقال ) وتصلي ، والوضوء عند كل صالة 



  ) . صالة 
تتوضأ لكل : وعن جابر أن النيب أمر املستحاضة أن تتوضأ لكل صالة ، وقد جاء عن عائشة أيضاً أهنا قالت  ٣٠٢
يبطل وضوءها خبروج الوقت ودخوله ، ) فعلى األوىل ( ا البيهقي روامه. عند كل صالة : ويف رواية عنها . صالة 

على ظاهر كالم أمحد ، واختيار القاضي ، وعلى اختيار أيب الربكات ال يبطل إال بالدخول وتنوي استباحة الصالة ، 
كفي ، لتعذر ال أعلم ألصحابنا فيه قولًا ، وقياس املذهب أنه ال ي: ال رفع احلدث ، فإن نوته فقال يف التلخيص 

رفعه للحدث الطارئ وال يشترط تعيني النية للفرض ، على ظاهر قول األصحاب ، قاله أبو الربكات ، إذ هذه 
  . الطهارة ترفع احلدث الذي أوجبها 

  . ويلزمها قبل الوضوء أن تغسل فرجها وتعصبه ، وتسد حمل الدم ما أمكن 
  ) . لتستثفر بثوب ( ملا تقدم من قوله ألم سلمة يف حق املستحاضة  ٣٠٣
) فاختذي ثوباً : ( قال . إنه أكثر من ذلك : قالت ) أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم : ( وقال حلمنة  ٣٠٤
والتلجم مل يضرها ] الشد [ فإن غلب الدم ، وخرج بعد إحكام ) فتلجمي : ( قال . هو أشد من ذلك : قالت 
  . ذلك 
اجتنيب الصالة أيام حميضك ، مث اغتسلي ، وتوضئي لكل صالة ، : ( ال هلا ألن يف حديث فاطمة أن النيب ق ٣٠٥

رواه أمحد ، وابن ماجه ، وهل يلزمها إعادة الشد ، وغسل الفرج لوقت كل ) وصلي وإن قطر الدم على احلصري 
أخري لبعض صالة كما يف الوضوء ؟ فيه وجهان ، أصحهما ال جيب ، واألوىل أن تصلي عقب الطهارة ، نعم هلا الت

  . مصاحل الصالة ، من انتظار مجاعة ، وأخذ سترة وحنو ذلك ، فإن أخرت لغري مصلحة فوجهان 
أي : ، قال القرطيب ) والعاذر ) ( العاذل : ( قد تقدم أن هذا العرق يسمى ) إمنا ذلك عرق : ( قوله ) : تنبيه ( 

من ) ركضة : ( أي جيري دمها كما جيري املاء وقوله  )وهتراق الدم . ( أي ثخني ) . خاثر : ( وقوله . عرق انقطع 
وتلجمي ( القطن ، ) الكرسف ( ركضات الشيطان ، أي أن الشيطان قد حرك هذا الدم الذي ليس بدم حيض ، و 

، التلجم كاالستثفار ، وهو أن تشد املرأة فرجها خبرقة عريضة ، توثق طرفيها يف شيء آخر قد شدته على وسطها ) 
مأخوذ من ثفر الدابة ، ألنه يكون ] واالستثفار ( حتتشي قطناً ، فتمنع بذلك الدم أن جيري أن يقطر ، ، بعد أن 

  . أي اقعدي أيام حيضتك ، واهللا أعلم ) وحتيضي ( وأصله للسباع ، وإمنا استعري ، : حتت ذنب الدابة ، قيل 
وتتوضأ لكل صالة وتصلي ، فإن انقطع الدم يف ] وتغتسل [ واملبتدأ هبا الدم حتتاط ، فتجلس يوماً وليلة : قال 

مخسة عشرة يوماً اغتسلت عند انقطاعه ، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة ، فإن كان مبعىن واحد عملت عليه ، 
  . وأعادت الصوم إن كانت صامت يف هذه الثالث مرات لفرض 

سع سنني على املذهب أو اثنيت عشرة سنة اجلارية إذا رأت الدم يف زمن يصلح لكونه حيضاً وأقله استكمال ت: ش 
على رواية فإهنا تترك له الصوم والصالة ، وغريمها مما تشترط له الطهارة ، ويعطى حكم احليض ، ألن احليض دم 

، وقد وجد سببه فاعتمد ذلك ، وكوه دم فساد األصل عدمه ) شيء كتبه اهللا على بنات آدم ( جبلة وعادة ، وهو 
ل من أقل احليض ، فقد تبني أنه دم فساد ، فتعيد ما تركته من الصالة ، وإن انقطع ألقل احليض ، مث إن انقطع ألق

وهو يوم على رواية ، ويوم وليلة على املذهب فهو حيض جزماً فتغتسل إذاً ، وتفعل ما تفعله الطاهرات بال ريب ، 
يف رواية صاحل ، وعبد اهللا ، واملروذي ،  وإن جاوز األقل فإهنا جتلس يوماً وليلة فقط ، على املشهور واملنصوص

واملختار لألصحاب ، احتياطاً للعبادة ، كما أشار إليه اخلرقي ، إذ الزائد على األقل حمتمل للحيض واالستحاضة ، 
احليض ] أكثر [ جتلس الزائد ما مل جياوز ) : وعنه . ( ومل يوجد تكرار يرجح أحدمها ، فاألحوط أن ال جيعل حيضاً 



جتلسه إىل امام ) : وعنه ( جتلسه إىل متام ست أو سبع ، عملًا بغالب عادة النساء ، ) : وعنه ( الحيته لذلك ، ، لص
عادة نسائها ، كأختها ، وأمها ، وعمتها ، وخالتها ، إذ الظاهر شبهها هبن ، هذه طريقة أيب بكر ، وابن أيب موسى 

احد من األصحاب ، وهي ظاهر كالم أمحد يف رواية مجاعة ، ، وابن الزاغوين ، والشيخني يف شرحيهما ، وغري و
وطريقة القاضي وابن عقيل يف تذكرته ، والشيخني يف خمتصريهما ، وطائفة أن املبتدأة ال جتلس فوق األقل بال نزاع 

أول ما ترى  املبتدأة] يف [ يف الكايف ، فجعل ) وشذ أبو حممد ( ، وإمنا حمل اخلالف فيما إذا تبني أهنا مستحاضة ، 
وذكر أبو اخلطاب فيها : الدم الروايات األربع ، وقال فيما إذا تبني أهنا مستحاضة أهنا جتلس غالب احليض ، مث قال 

فإنه ال نزاع نعلمه بني األصحاب يف جريان الروايات األربع يف املبتدأة املستحاضة ) وهو سهو . ( الروايات األربع 
  . ها أول ما ترى الدم ، وإمنا النزاع يف جرياهنن في

فإهنا تغتسل عقبه ، وتصوم ، وتصلي ، وال يطؤها . جتلس األقل ] إمنا [ إهنا : إذا عرف هذا ، وقلنا على املذهب 
زوجها احتياطا ، مث إن انقطع ألكثر احليض فما دون اغتسلت غسلًا ثانياً عند انقطاعه ، جلواز كون اجلميع حيضاً 

الثاين ، والثالث ، فإذا كان يف األشهر الثالثة مبعىن واحد ، أي على أسلوب واحد ،  ، وتفعل مثل ذلك يف الشهر
وقدر واحد ، تبينا أن اجلميع عادة هلا ، وأنه حيض ، وإذاً جتلسه مجيعه يف الشهر الرابع ، وهذا على املذهب كما 

سه يف الشهر الثالث ، لوجود شرط كون العادة ال تثبت إال بثالث ، أما على الرواية األخرى فتجل] من [ تقدم 
العادة وهو التكرار ، مث قد تبينا أهنا كانت حائضاً يف تلك األيام ، فال تعتد مبا فعلته فيها مما يشترط له الطهارة ، من 

صالة ، وصوم ، واعتكاف ، وطواف ، وإذاً يلزمها قضاء الواجب من ذلك لتبني عدم صحته ، وبقائه يف ذمتها ، 
  . فإهنا ال جتب على حائض ، واهللا أعلم  عدا الصالة

  . فإن استمر هبا الدم ، ومل يتميز قعدت من كل شهر ستاً أو سبعاً ، ألن الغالب من النساء هكذا حيضن : قال 
أن ) : إحدامها ( إذا استمر باملبتدأة الدم ، بأن جاوز أكثر احليض ، فهذه هي املستحاضة املبتدأة ، وهلا حالتان : ش 

( تقدما ، ) وجهان ( هلا متييز معترب ، فتعمل عليه بال ريب ، لكن يف اشتراط التكرار له كما يشترط للعادة  يكون
ال متييز هلا أصلًا ، أو هلا متييز غري معترب ، فهذا يف قدر ما جتلسه الروايات األربع السابقة ، واملذهب منهن ) الثانية 

القاضي ، ومجهور أصحابه ، والشيخان ، وغري واحد ، أهنا جتلس غالب الذي اختاره اخلرقي ، وابن أيب موسى ، و
احليض ستاً أو سبعاً كما تقدم ، عملًا بالغالب ، ولالتفاق على أهنا ترد إىل غالب احليض وقتا ، بأن حتيض من كل 

قل ، من حيث إهنا شهر حيضة ، فلذلك ترد إىل الغلب قدراً ، وتفارق املبتدأة أول ما ترى الدم يف كوهنا جتلس األ
أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب ، ومل يتيقن هلا دم فاسد ، وإذا تبني استحاضتها فقد اختلط 

احليض بالفاسد يقينا ، وال حالة هلا قريبة تنتظر ، فلذلك ردت إىل الغالب ، اعتماداً على الظاهر ، واختار أبو بكر 
  . األقل ، كقوليهما ، وقول غريمها من األصحاب يف حال االبتداء ، وابن عقيل يف تذكرته أهنا جتلس 

وهو اختيار القاضي ال تثبت ، وإذاً جتلس قبل ) : أحدمها ( مث هل تثبت استحاضتها بدون التكرار ، فيه وجهان ، 
مبجرد جماوزة  وهو اختيار أيب الربكات تثبت) والثاين ( األقل على املذهب ، وعند القاضي بال خالف ، [ التكرار 

الدم األكثر ، لظاهر حديث محنة ، وعلى هذا جتلس يف الشهر الثاين غالب احليض على املختار ، وأما الشهر األول 
  . األقل على املذهب بال ريب ، ألن استحاضتها فيه غري معلومة ، واهللا أعلم ] فال جتلس منه إال 

  . والصفرة والكدرة يف أيام احليض من احليض : قال 
فاعتزلوا النساء { (  ١٩: الصفرة والكدرة يف أيام احليض وهو زمن العادة من احليض ، لعموم قول اهللا تعاىل : ش 

  . العادة صدق عليها أهنا مل تطهر ] أيام [ ومن رأت صفرة أو كدرة يف ) } يف احمليض ، وال تقربوهن حىت يطهرن 



كانت النساء يبعثن إىل عائشة بالدرجة ، فيها الكرسف ، : وعن مرجانة موالة عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٣٠٦
تريد بذلك . ال تعجلن ، حىت ترين القصة البيضاء : فتقول . فيه الصفرة من دم احليضة ، يسألنها عن الصالة 

  . رواه مالك يف املوطأ . الطهر من احليض 
  . وهو كذلك  ومفهوم كالم اخلرقي أن الصفرة والكدرة بعد زمن العادة ليس حبيض ،

  . رواه أبو داود ، والنسائي . كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً : لقول أم عطية رضي اهللا عنها  ٣٠٧
إمنا هو عرق ، أو : ( وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا قال يف املرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال  ٣٠٨

  . ود ، والبيهقي يف سننه رواه أمحد ، وأبو دا) إمنا هو عروق 
وعموم مفهوم كالم اخلرقي يقتضي عدم االلتفات إىل الصفرة والكدرة بعد العادة وإن تكرر ذلك ، وهو املنصوص 

[ ، واملختار للشيخني ، اعتماداً على العادة ، وعنه ما يدل وهو اختيار القاضي وابن عقيل ، وصاحب التلخيص 
  . دة فهو حيض ، ألن التكرار جيعله كاملوجود يف العادة على أنه إن تكرر بعد العا] فيه 
إذا ابتدئت البكر بصفرة أو كدرة فهل تلتفت إليه وهو اختيار القاضي ، كما لو رأته يف ) : أحدمها ) . ( تنبيهان ( 

رضي اهللا عنها  العادة أو ال تلتفت إليه ، وهو اختيار أيب الربكات ، وظاهر كالم اِإلمام اعماداً على أنه قول عائشة
  . على وجهني : ؟ قال اخلطايب 

: بكسر الدال وفتح الراء واجليم وعاء حيط فيه حق املرأة وطيبها ، واجلمع أدراج ، وقيل ) الدرجة ) : ( الثاين ( 
معناه أن خترج اخلرقة أو القطنة اليت ) والقصة ( هي بضم الدال ، وشكون الراء ، وأصلها شيء يدرج أي يلف ، 

، خيرج بعد ] األبيض [ إن القصة شيء كاخليط : ي هبا املرأة كأهنا قصة ، ال خيالطها صفرة وال كدرة ، وقيل حتتش
  . انقطاع الدم كله ، واهللا أعلم 

  . ويستمتع من احلائض بدون الفرج : قال 
: ، واملقيل ، ومصدر  واحمليض اسم ملكان احليض ، كاملبيت} فاعتزلوا النساء يف احمليض { : لقول اهللا تعاىل : ش 

حاضت املرأة حيضاً وحميضاً ، واملراد هنا واهللا أعلم األول ، بقرينة التعليل بكونه أذى ، وذلك خيتص بالفرج ، 
  . ولِإلمجاع على جواز القربنان يف حال احمليض يف اجلملة ، وقد شهد لذلك النص 

راد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي كان رسول اهللا إذا أ: فعن ميمونة رضي اهللا عنها قالت  ٣٠٩
  . حائض 
اعتزلوا نكاح فروج النساء ، رواه عنه أبو بكر يف تفسريه : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسري اآلية  ٣١٠

 .  
ت ، فسأل وملا روى أنس رضي اهللا عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة مل يؤاكلوها ، ومل جيامعوها يف البيو ٣١١

ويسألونك عن احمليض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء يف { (  ١٩: أصحاب النيب عن ذلك ، فأنزل اهللا عز وجل 
رواه اجلماعة إال البخاري ، ولفظ النسائي وابن ) اصنعوا كل شيء إال النكاح : ( اآلية ، فقال النيب ) } احمليض 
، وهو الوطء يف الفرج ، لإلِمجاع على جواز القربان فيما عدا حمل والالم فيه ملعهود ذهين ) إال اجلماع ( ماجه 
  . اِإلزار 
وقد روى أبو داود عن عكرمة ، عن بعض أزواج النيب ، أن النيب كان إذا أراد من احلائض شيئاً ، ألقى على  ٣١٢

  . فرجها ثوباً 
  . ملا تقدم ، واهللا أعلم  وال ريب يف ذلك] يف الفرج ] هبا [ ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال يستمتع 



  . فإن انقطع دمها فال توطأ حىت تغتسل : قال 
ويسألونك عن احمليض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن { : لقوله سبحانه : ش 
  . أي اغتسلن ) } فإذا تطهره { (  ١٩أي من احليض } 

لبيهقي ، وإبراهيم احلريب ، ومحال لكل من التطهريين على فائدة ، على كذلك فسرها ابن عباس ، رواه عنه ا ٣١٣
وإذا حصل اِإلمجاع من . أمجع أهل العلم من التابعني أن ال يطأها حىت تغتسل : أن اِإلمام إسحاق بن راهويه قال 

الوطء ، واهللا ] عليه [ اء حرم التابعني فال عربة مبن بعد اه ويقوم مقام االغتسال التيمم ، لعدم املاء ، مث إذا وجد امل
  . أعلم 
  ] . وهو الزنا [ وال توطأ مستحاضة إال أن خياف على نفسه العنت ، : قال 
أما مع خوف العنت وهو الزنا فال نزاع يف حل وطء املستحاضة ، دفعا ألعلى املفسدتني بارتكاب ، أدنامها ، : ش 

. فروايتان ] ذلك [ اه ، وأما مع أمن . وف العنت خوف الشبق وملا فيه من الضرر املستدام ، وأحلق ابن محدان خب
  . جيوز ) : إحدمها ( 

  . ملا روى عكرمة عن محنة أهنا كانت تستحاض ، فكان زوجها جيامعها  ٣١٣
  . وأن أم حبيبة كانت تستحاض ، وكان زوجها يغشاها ، روامها أبو داود  ٣١٥
وطأها مث إن أم حبيبة كانت حتت عبد الرمحن بن عوف ، كذا يف  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه أباح ٣١٦

  . مسلم ، وقد سألت النيب عن حكم االستحاضة فبينها هلا ومل يذكر هلا حترمي اجلماع ، ولو كان حراماً لبينه هلا 
فال ( لصالة ويف حديث مكحول الذي رواه البيهقي عن أيب أمامة أن النيب قال يف املستحاضة يغلبها الدم يف ا ٣١٧

إال أنه مرسل وضعيف كما تقدم وعلى هذه هل يكره وطؤها ملا فيه من ) تقطع الصالة وإن قطر ، ويأتيها زوجها 
  . اخلالف ، أو ال يكره إذ األصل عدم الكراهة ، فيه روايتان 

وغري واحد ال وهي املشهورة عند األصحاب ، اختارها اخلرقي ، وأبو حفص ، وابن أيب موسى ، ) : والثانية ( 
فمنع سبحانه من الوطء } ويسألونك عن احمليض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء يف احمليض { : جيوز لقوله تعاىل 

  . معللًا بكونه أذى وهذا أذى 
وما روى من وطء أم حببة ومن وطء محنة . املستحاضة ال يغشاها زوجها : وعن عائشة رضي اهللا عنها  ٣١٨

ذ حيتمل أن ذلك عند خوف العنت ، وحديث أيب أمامة ال تقوم مبثله حجة ، على أنه قد حيمل ففعل ال عموم له ، إ
  . على ذلك ، وتأخريه للبيان لعدم احلاجة إليه 

والذي يظهر األول ، إذ اآلية الكرمية ال دليل فيها ، إذ دم االستحاضة غري دم احليض ، كما نص عليه صاحب 
احليض أذى أن يكون غريه من الدماء أذى ، وما روى عن عائشة فقد قال البيهقي الشريعة ، وال يلزم من كون دم 

  . واهللا سبحانه أعلم . الصحيح أنه من قول الشعيب : 
  . واملبتلى بسلس البول أو كثرة املذي فال ينقطع كاملستحاضة ، يتوضأ لكل صالة بعد أن يغسل فرجه : قال 
الة أو لوقت كل بعد أن تغسل فرجها وحتكم شده ، وحكم املبتلى قد تقدم أن املستحاضة تتوضأ لكل ص: ش 

بسلس البول ، أو كثرة املذي ، أو الرعاف الدائم ، واجملروح الذي ال يرقأ دمه وحنوهم ، حكم املستحاضة يف 
  . ذلك ، لتساويهما معىن ، وهو عدم التحرز من ذلك ، فيتساويان حكماً 

ي والدارقطين عن عمر رضي اهللا عنه أنه ملا طعن كان يصلي وجرحه يثعب دماً وقد روى اِإلمام أمحد والبيهق ٣١٩
 .  



كان بزيد بن ثابت سلس البول ، وكان يداويه ما استطاع ، فإذا غلبه صلى ، وال : وقال إسحاق بن راهويه  ٣٢٠
  . يبايل ما أصاب ثوبه 

أن ال ينقطع حدثها زمناً يسع الطهارة والصالة هذا الشرط يف املستحاضة ومن حلق هبا ، وهو . فال ينقطع : وقوله 
، إذ ما دونه ال يفيد ، فهو كالعدم ، فإن كان من عادهتم انقطاعه زمناً يسع لذلك لزمهم حتريه والطهارة فيه ، 
لتمكنهم باإلتيان بالعبادة بشرطها ، ولو عرض هذا االنقطاع املتسع ملن عادته االتصال ، أبطل الطهارة ، فإن 

قطاع قبل الشروع يف الصالة مل جيز الدخول فيها ، الحتمال دوامه ، فإن خالف ودخل واستمر االنقطاع حصل ان
قدرا يسع الطهارة والصالة فصالته باطلة ، وإن عاد احلدث قبل ذلك فطهارته صحيحة ، ويف بطالن صالته 

الة أبطلها وأبطل الوضوء ، وخرج وجهان ، أصحهما تبطل ، ملخالفته األمر ، ولو وجد االنقطاع املتسع يف الص
ابن حامد عدم البطالن من رواية مضي املتيم إذا وجد املاء يف الصالة ، وفرق أبو الربكات بأن احلدث هنا متجدد ، 

  . ومل يوجد عنه بدل 
،  وإذا بطلت الصالة استأنفها كاملتيمم ، وينصرف من الصالة مبجرد االنقطاع عند األصحاب ، إذ الظاهر الدوام
فلو خالف فعاد احلدث قبل مدة االتساع فالوجهان يف االنقطاع قبل الشروع ، واختار اجملد أنه ال ينصرف ما مل 
متض مدة االتساع حذاراً من إبطال متيقن مبوهوم ، ولو توضأ من له عادة من هؤالء بانقطاع غري متسع فاتصل 

عده ، وإال فال ، ولو كثر االنقطاع واختلف فتقدم حىت اتسع أو برأت بطلت طهارته إن وجد منه حدث معه أو ب
وتأخر ، ووجد مرة وعدم أخرى فهذه كمن عادهتا االتصال عند األصحاب ، يف بطالن وضوئها باالنقطاع املتسع 

دون ما دونه ، ويف األحكام إال يف شيء واحد ، وهو أهنا ال متنع من الدخول يف الصالة واملضي فيها مبجرد 
بل تبني اتساعه ، واختار أبو الربكات مدعياً أنه ظاهر كالم اِإلمام أنه ال عربة ها هنا هبذا االنقطاع ، االنقطاع ، ق

  . وأكثر النفاس أربعون يوماً : قال . واهللا أعلم . بل يكفي وجود الدم يف شيء من الوقت ، دفعاً للحرج واملشقة 
  . هذا هو املذهب املختار واملعروف من الروايات : ش 

كانت النفساء جتلس على عهد رسول اهللا أربعني يوماً ، وكنا : ملا روى عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت  ٣٢١
أثىن حممد بن إمساعيل على : رواه أمحد وأبو داود والترمذي ، وقال اخلطايب . نطلي وجوهنا بالورس من الكلف 

كذباً ، إذ حمال عادة اتفاق عادة نساء عصر يف نفاس كانت تؤمر أن جتلس ، وإال كان اخلرب : هذا احلديث ومعناه 
  . أو حيض ، مع أن هذا إمجاع سابق أو كاِإلمجاع 

وقد حكاه إمامنا وابن املنذر عن عمر وابن عباس ، وأنس وعثمان بن أيب العاص ، وعائذ بن عمرو وأم  ٣٢٢
لستني أحد من الصحابة ، وإمنا قاله من مل يقل با: سلمة وال يعرف هلم خمالف يف عصرهم ، ومن مث قال الطحاوي 

أن أكثره ) والثانية . ( هو السنة اجملتمع عليها : وقال إسحاق . وعلى هذا مجاعة الناس : بعدهم وقال أبو عبيد 
  . ستون اتباعاً للوجود 

رج بعض جتلس بعد نفاسها وإن خ: الوضع ، ألن يف رواية أيب داود يف حديث أم سلمة ] حني [ وأول املدة من 
الولد فالدم قبل انفصاله نفاس ، حيسب من املدة وخرج أنه كدم الطلق ، بناء على عدم إرثه إذا استهل واحلال هذه 
، أما إن ولدت توأمني فأول النفاس من األول وآخره منه ، على املشهور واملختار جلمهور األصحاب من الروايات 

أوله من األول وآخره من الثاين ، فعلى ) : وعنه ( فال نفاس بعد الثاين  ، فعلى هذا لو كان بني الولدين أربعون يوماً
مها األول واآلخر من الثاين فعلى هذا ما بني الولدين ليس ) : وعنه ( هذه فقد جييء جلوسها ستني يوماً وأكثر 

  . عاىل بنفاس ، وإن بلغ أربعني يوماً إال أن يكون يومني أو ثالية ، على ما سيأيت إن شاء اهللا ت



لون يعلو الوجه ، ) والكلف ( الورس نبت أصفر يصبغ به ، ويتخذ منه غمرة للوجه ، حيسن اللون ) : تنبيه ( 
  . خيالف لونه ، يضرب إىل السواد واحلمرة ، واهللا أعلم 

  . وليس ألقله حد ، أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر : قال 
أربعني يوماً : ( ها أهنا سألت النيب كم جتلس املرأة إذا ولدت ؟ قال ملا روى عن أم سلمة رضي اهللا عن: ش  ٣٢٣

  ) . ال أن ترى الطهر قبل ذلك 
روامها الدارقطين وقد ) إذا مضى للنفساء سبع مث رأت الطهر فلتغتسل ولتصل : ( وعن معاذ عن النيب قال  ٣٢٤

بعدهم على أن النفساء تدع الصالة أربعني أمجع أهل العلم من الصحابة ومن : حكى ذلك الترمذي إمجاعاً فقال 
  . يوماً إال أن ترى الطهر قبل ذلك 

أنت : وحكى البخاري يف تأرخيه أن امرأة ولدت مبكة ، فلم تر دماً ، فلقيت عائشة رضي اهللا عنها فقالت  ٣٢٥
  . اه فعلى هذا أي وقت رأت الطهر اغتسلت للنفاس وهي طاهر ، واهللا أعلم . امرأة طهرك اهللا 

  . وال يقرهبا زوجها يف الفرج حىت تتم األربعني استحباباً : قال 
إذا رأت املرأة الطهر قبل متام األربعني واغتسلت جاز وطؤها على املشهور من الروايتني ، لظاهر ما تقدم ، : ش 

  . ال جيوز ) والثانية ( وألن املانع من الوطِء الدم وال دم 
وعلى . ال توطأ نفساء : ، وعثمان بن أيب العاص وعائذ ابن عمرو أهنم قالوا ملا روى عن علي وابن عباس  ٣٢٦

املذهب ال يستحب الحتمال عود الدم ، وهل يكره ؟ فيه روايتان ، أشهرمها نعم ، يكره محلًا ملا روي عن الصحابة 
  . ال يكره نظراً للألصل ) والثانية ( على ذلك 

أن له أن يقرهبا يف غري الفرج ، وهو كذلك كاحلائض ، إذ دم النفاس يف مفهومه . ال يقرهبا يف الفرج : وقوله 
  . . احلقيقة دم حيض كما تقدم ، جيتمع لغذاء الولد ، مث خيرج بقيته عند الوالدة 

  . الولد الذي يتعلق به أحكام النفاس الولد الذي تصري به املستولدة أم ولد واهللا أعلم ) : تنبيه ( 
أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف ، مل تلتفت إىل الزيادة إال أن تراه ثالث مرات ، فتعلم  ومن كانت هلا: قال 

حينئذ أن حيضها قد انتقل ، فتصري إليه وتترك األول ، وإن كانت صامت يف هذه الثالث مرات أعادته إذا كان 
  . صوماً واجباً 

من كل شهر أو من كل عشرين يوماً ، فحاضت ستة أو إذا زادت عادة املرأة بأن كانت حتيض مثلًا مخسة أيام : ش 
سبعة ، فإهنا ال تلتفت إىل الزيادة على املذهب املعروف واملنصوص من الروايتني ، ملا تقدم من حديث عائشة أن 

 كنا ال نعد: وقول أم عطية ) عروق : ( أو قال ) إمنا هو عرق ( رسول اهللا قال يف املرأة ترى ما يريبها بعد الطهر 
أومأ إليها يف رواية ابن منصور تلتفت إليه ، فتجلسه من أول مرة ) : والثالثة . ( الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً 

ال تعجلن حىت ترين : ، وهو اختيار أيب حممد ، اعتماداً على عادات النساء يف ذلك ، وملا تقدم من قول عائشة 
  . القصة البيضاء 

حجة الوداع مل يسأهلا النيب هل ذلك يف زمن عادتك أم ال ؟ وما تقدم إمنا يدل وألن عائشة ملا حاضت يف  ٣٢٧
على ما بعد الطهر ال على ما إذا استمر وهي مسألتنا ، فعلى املذهب مىت تكرر ثالثاً على املذهب أو مرتني على 

، لتبني حيضها فيه ، فإن  رواية علمنا أو الثالث ، وتقضي ما صامته أو اعتكفته أو طافته من واجب يف مدة التبني
يئست قبل التبني أو ارتفع حيضها ملرض وحنوه ومل يعد مل يلزمها القضاء على األصح ، لعدم حتقق الفساد ، وال حيل 

  . لزوجها وطؤها يف مدة التبني ، واهللا أعلم 



  .  وإذا رأت الدم قبل أيامها اليت كانت تعرف فال تلتفت إليه حىت يعاودها ثالث مرات: قال 
تتقدم مجلة بأن ) : إحدامها ( املسألة السابقة فيما إذا زادت العادة ، وهذه فيما إذا تقدمت ، وحتتها صورتان : ش 

أن يتقدم بعضها بأن تكون حتيض ) : الثانية ( تكون حتيض اخلمسة الثانية من الشهر ، فتصري حتيض اخلمسة األول 
بع وحنو ذلك ، وباجلملة هذه املسألة واليت قبلها من مسلك واحد ، اليوم السادس ، فتحيض اليوم اخلامس أو الرا

  . والكالم على إحدامها كالكالم على األخرى ، واهللا أعلم 
  . ومن كانت هلا أيام حيض ، فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر ، تغتسل وتصلي : قال 
شهر ، فرأت الطهر قبل انقضائها ، فإن  من كل] مثلًا [ إذا كانت للمرأة عادة كأن كانت حتيض عشرة أيام : ش 

ال تعجلن حىت : رأته بعد مضي ستة أيام وحنو ذلك فهي طاهر ، لظاهر ما تقدم عن عائشة رضي اهللا عنها للنسوة 
  . وهذه قد رأت القصة البيضاء . ترين القصة البيضاء 

لي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أما ما رأت الدم البحراين فإهنا ال تص ٣٢٨
  . رواه أبو داود . ولتصل 

وظاهر قول اخلرقي واألصحاب أنه ال فرق بني قليل الطهر وكثريه ، ملا تقدم عن ابن عباس ، واختار أبو حممد أهنا 
موسى النقاء املوجود  ال تعتد مبا دون اليوم ، من رواية يف النفاس أهنا ال تلتفت إىل ما دون اليوم ، ومل يعترب ابن أيب

ألن الطهر الكامل ال يكون أقل من : بني الدمني ، وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب وحنوه ، قال 
  . إذا تقرر هذا فتغتسل وتصلي للحكم بطهارهتا . ثالثة عشر يوماً 

إىل قعر الرحم وهو البحر ، وزادوه الشديد احلمرة ، كأنه قد نسب ) قال أبو السعادات ) البحراين ) : ( تنبيه ( 
يريد الدم الغليظ الواسع ، ونسب إىل البحر لكثرته وسعته واهللا أعلم : وقال اخلطايب . يف النسبة ألفاً ونوناً للمبالغة 

 .  
  . فإن عاودها الدم فال تلتفت إليه حىت جتيء أيامها : قال 
، فال خيلو إما أن يعاودها يف العادة أو بعدها مث إذا عاودها يف  إذا طهرت املرأة قبل متام عادهتا مث عاودها الدم: ش 

العادة فال خيلو إما أن جياوزها أو ال جياوزها ، فإن عاودها يف العادة ومل جياوزها فهل تلتفت إليه مبعىن أهنا جتلسه من 
دة أشبه ما لو مل ينقطع أو ال غري تكرار وهو اختيار القاضي يف روايته ، وأب حممد يف الكايف ، ملصادفته زمن العا

إنه األغلب عنه ، لعوده بعد طهر : تلتفت إهلي حىت يتكرر وهو اختيار اخلرقي ، وابن أيب موسى ، وقال أبو بكر 
صحيح ، فأشبه ما لو عاد بعد العادة ؟ على روايتني فعلى الثانية تصلي وتصوم وتقضي الصوم احتياطاً ، قاله ابن 

  . أمحد أيب موسى ، ونص عليه 
وإن عاد يف العادة وجاوزها مل خيل من أن جياوز أكثر احليض أم ال ، فإن جاوز األكثر فليس حبيض إذ بعضه ليس 

إمنا : حبيض يقينا ، والبعض اآلخر متصل به ، فأعطي حكمه لقربه منه وإن انقطع ألكثر احليض فما دون فمن قال 
مجيعه حيض ، ) : أحدها ( ففي هذا إذاً ثالثة أوجه . إنه حيض : ل فهذا أوىل ، ومن قا. مل يعرب العادة ليس حبيض 

ما وافق العادة حيض ، ملوافقته ) : والثاين ( بناء على خمتار أيب حممد يف أن الزائد على العادة حيض ما مل يعرب األكثر 
الطه على املذهب مبا ليس اجلميع ليس حبيض الخت) : والثالث ( العادة ، وما زاد عليها ليس حبيض ، خلروجه عنها 

  . حبيض 
وإن عاودها بعد العادة فال خيلو إما أن ميكن جعله حيضاً ، بأن يكون تضمه مع األول ال يكون بني طرف فيهما 

أكثر من أكثر احليض ، فيلفقا وجيعال حيضة واحدة ، ويكون بينهما أقل الطهر ثالثة عشر يوماً على املذهب ، وكل 



كون حيضاً ، فيكونان حيضتني ، أو ال ميكن جعل الثاين حيضاً ، جملاوزته مع األول أكثر من الدمني يصلح أن ي
إذا كانت العادة عشرة أيام مثلًا ، فرأت : احليض ، وليس بينه وبني األول أقل الطهر ، ويظهر ذلك باملثال فنقول 
مسة األوىل والثالثة حيضة واحدة بالتلفيق ، منها مخسة دماً ، مث طهرت اخلمسة الباقية ، مث رأت مخسة دماً ، فإن اخل

دماً ، مث ثالثة عشر طهراً ، مث يوماً دماً ، فهما حيضتان ، لوجود طهر صحيح بينهما ، ولو  ٦ولو كانت رأت يوما 
كانت رأت يومني دماً ، مث اثين عشر يوماً طهراً ، مث يومني دماً ، فهنا ال ميكن جعلهما حيضة واحدة ، لزيادة 

ني مع ما بينهما من الطهر على أكثر احليض ، وال جعلهما حيضتني على املذهب ، النتفاء طهر صحيح بينهما ، الدم
وإذاً احليض منهما ما وافق العادة ، واآلخر استحاضة ، وعلى هذا ، وشرط االلتفات إىل ما رأته بعد الطهر فيما 

  . خرج عن العادة التكرار املعترب بال نزاع 
: فقال التميمي والقاضي وابن عقيل . فإن عاودها الدم : اختلف األصحاب يف مراد اخلرقي بقوله  ) :تنبيه ( 

: مراده إذا عاود بعد العادة ، وعرب أكثر احليض ، بدليل أنه منعها أن تلتفت إليه مطلقاً ، ولو أراد غري ذلك لقال 
لعادة وبعدها ، وهذا اختيار أيب حممد ، وهو مراده املعاودة يف كل حال ، يف ا: وقال أبو حفص . حىت يتكرر 

الظاهر اعتماداً على اإلطالق ، وسكت عن التكرار ، لتقدمه له فيما إذا زادت العادة أو تقدمت ، وعلى هذا إذا 
عرب أكثر احليض فإنه ال يكون حيضاً ، وإن تكرر ، ملا تقدم له من أن الدم إذا جاوز أكثر احليض ال يكون حيضاً ، 

  . أعلم  واهللا
  . واحلامل إذا رأت الدم فال تلتفت إليه ، ألن احلامل ال حتيض : قال 
األصل يف كون احلامل ال حتيض ما روى أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب أنه قال يف سبايا : ش  ٣٢٩

براءة الرحم  فجعل وجود احليض علما عرى) ال توطأ حامل حىت تضع ، وال حائل حىت تستربأ حبيضة ( أوطاس 
  . من احلبل ، ولو اجتمعا مل يكن علماً على انتفائه 

فعلم [ مع منعه لطالقه هلا يف حال احليض ) مث ليطلقها طاهراً أو حاملًا : ( بقوله ] رمحه اهللا [ واستدل إمامنا  ٣٣٠
  . ال جيامع احلمل ] أن احليض 

إن اهللا رفع احليض عن احلبلى وجعل الدم : قال وقد روى ابن شاهني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه  ٣٣١
  . رزقاً للولد 

  . رواه الدارقطين . احلامل ال حتيض : وعن عائشة رضي اهللا عنها  ٣٣٢
وما روي عنها من أهنا ال تصلي إذا رأت الدم فمحمول على ما قبل الوالدة ، وعلى هذا إذا رأت دماً مل  ٣٣٣

  . . . دم االستحاضة على ما تقدم ، واهللا أعلم تلتفت إليه ، ويكون حكمها فيه حكم 
  . إال أن تراه قبل والدهتا بيومني أو ثالثة فيكون دم نفاس : قال 
ملا ذكر أن ما تراه احلامل من الدم يكون دم فساد ، استثىن من ذلك ما تراه قبل والدهتا بيومني أو ثالثة ، فإنه : ش 

، أشبه ما بعد الوالدة ، وال حيسب من مدة النفاس ، ملا تقدم يف يكون دم نفاس ، ألنه خارج بسبب الوالدة 
  . أن النفساء كانت تقعد بعد نفاسها : حديث أم سلمة 

يعلم ذلك بأماراته من املخاض وحنوه ، أما جمرد رؤية الدم من غري عالمة فال تترك له العبادة ، عملًا ) : تنبيه ( 
تبني قربه من الوضع باملدة املذكورة أعادت ما صامته فيه من صوم واجب باألصل من غري معارضة ظاهر له ، مث إن 

وحنوه واهللا ] وحنوه ولو رأته مع العالمة فتركت العبادة مث تبني بعده عن الوضع أعادت ما تركت فيه من واجب [ 
  . أعلم 



اً ، وإذا رأته بعد الستني وإذا رأت الدم وهلا مخسون سنة فال تدع الصوم وال الصالة وتقضي الصوم احتياط: قال 
  . فقد زال اِإلشكال ، وتيقن أنه ليس حبيض ، فتصوم وتصلي وال تقضي 

ال نزاع عندنا فيما نعلمه أن ما تراه املرأة من الدم بعد الستني دم فساد ، وليس بدم حيض ، وأن ما رأته قبل : ش 
إنه اختيار : ار الشريازي ، وقال ابن الزاغوين وهو اختي) فعنه ( اخلمسني دم حيض بشرطه ، واختلف فيما بينهما 

  . عامة املشايخ أنه دم فساد مطلقاً 
. لن ترى املرأة يف بطنها ولداً بعد اخلمسني سنة ؛ ومن ال حتبل ال حتيض : ألن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٣٣٤

. (  سنة خرجت من حد احليض رواه الدارقطين ويف لفظ ذكره أمحد عنها يف رواية حنبل إذا بلغت املرأة مخسني
وجد بنقل نساء ثقات ، ] قد [ أنه حيض مطلقاً ، اختاره أبو اخلطاب يف خالفه الصغري وأبو حممد ، ألنه ) وعنه 

أنه حيض يف حق العربيات ، ألهنن أشد ) وعنه ] ( وأكثره [ فرجع إليهن فيه ، كما رجع إليهن يف أقل احليض 
  . جبلة دون العجميات 

ال تلد خلمسني إال عجمية ، وال تلد لستني : د روى الزبري بن بكار يف كتاب النسب عن بعضهم أنه قال وق ٣٣٥
إن ما بينهما مشكوك فيه ، : إال قرشية وكأن اخلرقي رمحه اهللا تعارضت عنده هذه األقوال فأعرض عنها وقال 

م حيض ، وأداء الصالة ال يلزمها ، فصتوم وتصلي ، الحتمال كونه دم فساد ، وتقضي الصوم الحتمال كونه د
  . والصوم الواجب وحنوه تقضيه لعدم صحته منها على هذا التقدير ، واهللا أعلم 

] واهللا أعلم [ واملستحاضة إن اغتسلت لكل صالة فهو أشد ما قيل فيها ، وإن توضأت لكل صالة أجزأها ، : قال 
 .  

صالة أو لوقت كل صالة ، والكالم اآلن يف اغتساهلا ، وال  قد تقدم حكم املستحاضة يف أهنا هل تتوضأ لكل: ش 
عندنا وعند اجلمهور يستحب هلا أن ] مث [ ريب أنه جيب عليها االغتسال عقب األيام اليت حكم حبيضها فيها 

  . وال جيب . تغتسل لكل صالة 
] لكل صالة [ تغتسل وألن أم حبيبة استحيضت فسألت رسول اهللا عن ذلك ، فأمرها أن تغتسل ، فكانت  ٣٣٦

أن النيب أمرها باالغتسال : ويف رواية يف غري الصحيح . ففهمت من األمر باالغتسال لكل صالة . متفق عليه . 
  . لكل صالة 

) . . اغتسلي لكل صالة : ( وعن عائشة رضي اهللا عنها أن زينب بنت جحش استحيضت ، فقال هلا النيب  ٣٣٧
ذلك ألن الروايات الصحيحة يف حديث أم حبيبة وفاطمة وزينب وغريهم ليس فيها وإمنا مل جيب . رواه أبو داود 
  . باالغتسال لكل صالة ، ولو وجب ذلك لبينه [ ] أمر من النيب 

: ( إين أستحاض ؛ فقال هلا رسول اهللا : وقالت لرسول اهللا : مع أن يف أيب داود والترمذي يف حديث محنة  ٣٣٨
جزأ عنك عن اآلخر ، وإن قويت عليهما فأنت أعلم ، حتيضي ستة أيام أو سبعة أيام يف سآمرك بأمرين أيهما فعلت أ

علم اهللا ، مث اغتسلي ، حىت إذا رأيت قد طهرت واستنقأت فصلي ثالثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة 
ن ، مليقات حيضهن وأيامها وصومي ، فإن ذلك جيزئك ، وكذلك فافعلي كل شهر ، كما حتيض النساء وكما يطهر

وطهرهن ، وإن قويت عليه أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلني وجتمعني بني الصالتني فافعلي ، وتغتسلني 
  . اه ) . وهذا أعجب األمرين إيلّ : ( قال رسول اهللا ) . مع الفجر ، فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك 
. ة ، متسكاً مبا تقدم من األمر بذلك ألم حبيبة وأختها زينب مث أشد ما قيل يف املستحاضة أهنا تغتسل لكل صال

وحيكى هذا رواية عن أمحد ، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعني ، وإحدى الروايتني عن علي وابن عباس رضي 



 قاله بعض] للصبح [ لكل صاليت مجع يف وقت الثانية و ) مث ( االغتسال لوقت كل صالة ، ) مث ( اهللا عنهما 
  . التابعني 
ملا روت عائشة رضي اهللا عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت ، فأتت رسول اهللا فسألته عن ذلك  ٣٣٩

، فأمرها بالغسل عند كل صالة ، فلما جهدها ذلك أمرها أن جتمع بني الظهر والعصر بغسل ، واملغرب والعشاء 
روي ذلك عن ابن عمر وأنس ، وهو إحدى الروايتني عن علي . لكل يوم مرة ) مث ( بغسل ، رواه أمحد وأبو داود 

  . رضي اهللا عنهم ، وقول بعض التابعني 
  ) . مث تغتسل يف كل يوم عند كل طهر وتصلي : ( وقد جاء يف حديث رواه البيقهي يف قصة املستحاضة قال  ٣٤٠

  . م واهللا أعل. نعم يستحب ذلك ال أنه واجب ] أولًا [ واجلمهور على ما تقدم 
 )  

  كتاب الصالة

 (  
  
وصل { (  ١٩: قد اشتهر يف لسان الفقهاء وغريهم أن أصل الصالة يف اللغة الدعاء ، مستدلني بقوله تعاىل : ش 

  . أنزل عليهم رمحتك : اِإلنزال أي ) معىن ( وإمنا عدي بعلى لتضمنه واهللا أعلم ) } عليهم إن صالتك سكن هلم 
) حدكم إىل طعام فليجب ، فإن كان مفطراً فليطعم ، وإن كان صائماً فليصل إذا دعي أ: ( وقول النيب  ٣٤١

  : وقول الشاعر 
  تقول بنيت وقد قربت مرحتال 

  
  يا رب جنب أيب األوصاب والوجعا 

  
  عليك مثل الذي صليت فاغتمضي 

  
  نوماً فإن جلنب املرء مضطجعا 

  
كعصى ، ومهاعرقان من جانيب الذنب ( الصلوين واحدمها  أهنا مشتقة من: وهلم يف اشتقاقها أقوال كثرية ، أشهرها 

  . عظمان ينحنيان يف الركوع والسجود : ، وقيل 
عبارة عن هيئة خمصوصة ، مشتملة على ركوع ، وسجود وذكر ، ومسيت بذلك الشتماهلا : والصالة يف الشرع 

قال . يفعل ذلك يف ركوعه وسجوده حركة الصلوين ألن املصلي ) صلى ( حقيقة : على الدعاء ، وقال الزخمشري 
وقيل للداعي مصلد تشبيهاً يف ختشعه بالراكع والساجد ، فعكس ما يقوله اجلماعة ، وحنو هذا قول السهيلي قال : 
  . أي حنيت صالك وعطفته . صليت : معىن اللفظة حيث تصرفت ترجع إىل احلنو والعطف ، من قوهلم : 

قال . من الكتاب والسنة واِإلمجاع على ذلك : وقد تظافرت األدلة . ضرورة وهي مما علم وجوبه من دين اهللا بال
  ) . } إن الصالة كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً { (  ١٩: سبحانه 



بين اِإلسالم على مخس ، شهادة أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً رسول اهللا ، وإقام الصالة ، : ( وقال النيب  ٣٤٢
  ) . ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا وإيتاء الزكاة 

  ) . مخس صلوات كتبهن اهللا على العبد يف اليوم والليلة ( ) : ( وقال  ٣٤٣
  . وأمجع املسلمون إمجاعاً قطعياً على ذلك ، وجوهبا يف ليلة املعراج 

فجئت حىت أتيت : يوم ، قال وفرضت علّي مخسون صالة يف كل : ( ففي الصحيحني يف قصة املعراج قال  ٣٤٤
إين قد بلوت الناس قبلك ، وعاجلت بين : خبمسني صالة كل يوم ، قال : مب أمرت ؟ قلت : على موسى فقال يل 

فرجعت فحط عين . إسرائيل أشد املعاجلة ، وإن أمتك ال يطيقون ذلك ، فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك 
مثل مقالته ، حىت رجعت خبمس : وبني موسى ، كلما أتيت عليه قال يل  مخس صلوات ، فما زلت أختلف بني ريب

إين قد : أمرت خبمس صلوات كل يوم ، قال : مب أمرت ؟ قلت : صلوات كل يوم ، فلما أتيت على موسى قال يل 
له بلوت الناس قبلك ، وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة ، وإن أمتك ال يطيقون ذلك ، فارجع إىل ربك فاسأ

أو نادى . فنوديت : لقد رجعت إىل ريب حىت استحييت ، ولكن أرضى وأسلم ، قال : قلت . التخفيف ألمتك 
اه ) أن قد أمضيت فريضيت ، وخففت عن عبادي ، وجعلت بكل حسنة عشر أمثاهلا : مناد الشك من بعض الرواة 

 .  
كان ليلة سبعة وعشرين من : وعن احلريب . فعن الزهري أنه بعد مبعثه خبمس سنني : واختلف يف زمن اِإلسراء 

وبني هذين القولني تباين كثري ، وأوسطها . بعد مبعثه خبمسة عشر شهراً : وقيل . ربيع اآلخر ، قبل اهلجرة بسنة 
  . واهللا سبحانه أعلم . قول الزهري 

  باب املواقيت

  
  
ذلك ، وقد أمجع املسلمون على أن الصلوات  ملا كانت الصلوات إمنا جتب بدخول الوقت ، بدأ رمحه اهللا ببيان: ش 

أقم الصلوة لدلوك الشمس إىل غسق { (  ١٩: اخلمس مؤقتة بأوقات معلومة ، والسند يف ذلك قول اهللا تعاىل 
دلوك الشمس إذا فاء الفيء ، وغسق الليل اجتماع الليل : اآلية ، فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ) } الليل 

  . وظلمته 
  . إنه الصبح } وقرآن الفجر { :  هريرة رضي اهللا عنه وعن أيب ٣٤٥
يا حممد هذا وقت األنبياء : ( وما اشتهر من حديث جربيل ، حيث أم النيب يف الصلوات اخلمس ، مث قال له  ٣٤٦

  . وغري ذلك من األحاديث ، واهللا أعلم ) . من قبلك 
  . وإذا زالت الشمس وجبت الظهر : قال 
لفعلها ) اهلجري : ( اً اشتقاقاً هلا من الظهور ، إذ هي طاهرة يف وسط النهار ، وتسمى أيضاً مسيت الظهر ظهر: ش 

وهلذا بدأ اخلرقي وكثري من األصحاب هبا ، وبدأ ابن أيب موسى ، ] بدأ هبا [ حين أم النيب معلماً له يف اليومني 
  . والشريازي ، وأبو اخلطاب بالصبح ، ألهنا أول النهار 

ءة النيب هبا حني سئل عن وقت الصالة ، وكان ذلك باملدينة ، وكأنه أشار بذلك إىل أن العمل عليه ولبدا ٣٤٧
  . لتأخره ، ال على األول 



وأول وقتها إذا زالت الشمس إمجاعاً ، وقد فسر ابن عمر ، وابن عباس رضي اهللا عنهم دلوك الشمس بزواهلا ، وملا 
  . هر حني زالت الشمس أّم جربيل النيب معلماً له صلى به الظ

وقت صالة : ( سئل رسول اهللا عن وقت الصالة ، فقال : ويف صحيح مسلم ، عن عبد اهللا بني عمرو قال  ٣٤٨
الفجر ما مل يطلع قرن الشمس األول ، ووقت صالة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ، ما مل حيضر العصر 

ا األول ، ووقت املغرب إذا غابت الشمس ، ما مل يسقط الشفق ، ووقت العصر ما مل تصفر الشمس ، وسقط قرهن
  ) . ، ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل 

وآخره ، إذا صار ظل كل شيء مثله ، ألن يف حديث جربيل أنه صلى به الظهر يف اليوم الثاين حني صار ظل كل 
علم أنه فرغ من صالة الظهر يف املرة الثانية وكأن املعىن واهللا أ) الوقت فيما بني هذين : ( شيء قدر ظله ، وقال 

  . حني صار ظل كل شيء مثله 
  ] . وأنه أحرم بالعصر يف املرة الثانية حني صار ظل كل شيء مثليه [ 

أول وقت الظهر حني تزول الشمس ، : ( قال رسول اهللا : بدليل ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٤٩
  . رواه أمحد وأبو داود ) . صر وآخر وقتها حني يدخل وقت الع

وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل : ( وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا قال  ٣٥٠
  . رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ) كطوله ، ما مل حيضر وقت العصر 

بعد يفء الزوال ، وذلك أن الشمس إذا . إن آخر الوقت إذا صار ظل كل شيء مثله : وال بد أن يلحظ يف قوله 
  . زالت يكون للشيء ظل يف غالب البالد ، فيعترب مثل ذلك الشيء سوى ذلك الظل 

ظاهره وجوب الصالة بأول الوقت وجوباً مستقراً موسعاً ، وهو املذهب . إذا زالت الشمس وجبت الظهر : وقوله 
  ) . } الشمس  أقم الصالة لدلوك{ (  ١٩: ، لظاهر قول اهللا تعاىل 

) الشفق احلمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت الصالة : ( قال رسول اهللا : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٥١
رواه الدارقطين وشرط أبو بعد اهللا بن بطة وابن أيب موسى الستقرارها مضي زمن يسع ألدائها ، حذاراً من تكليف 

ما ال يطاق ، وإمنا يثبت يف ذمته ] تكليف [ بل اإلمكان ، حىت يلزم ما ال يطاق ، وأجيب بأنه ال يكلف بالفعل ق
  . بفعله إذا قدر كاملغمى عليه 

شاخص ، فما دام ] من كل [ معىن زوال الشمس ميلها عن كبد السماء ، ويعرف ذلك بظل الشمس ) : تنبيه ( 
  . دىن زيادة فهو الزوال ، واهللا أعلم يتناقض فالشمس مل تزل ، فإذا وقف نقصه فهو االستواء ، فإذا زاد الظل أ

  . العصر ] صالة [ فإذا زاد شيئاً وجبت ] فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها : [ قال 
إذا صار ظل كل شيء مثله سوى يفء الزوال فهو آخر وقت الظهر ، وبصريورة ظل كل شيء مثله يزيد أدىن : ش 

يدخل ] الظهر [ بني الوقتني ، هذا هو املعروف ، وأن خبروج وقت  زيادة ، وذلك أول وقت العصر ، فال فاضل
  . وقت العصر 

وحيتمل ظاهر كالم اخلرقي ، وصاحب التلخيص أن بينهما فاصلًا ، إذ ظاهر كالمهما أن العصر ال جتب إال بعد 
: جربيل املشهور الزيادة ، وكذا فهم ابن محدان فحكى ذلك قولًا ، وباجلملة األصل يف أول وقت العصر حديث 

صلى العصر يف اليوم األول حني صار ظل كل شيء مثله ، ويف اليوم الثاين حني صار ظل كل شيء مثليه ، [ ] أنه 
  . واهللا أعلم ) ما بني هذين وقت : ( مث قال 

  . شيء مثليه خرج وقت االختيار ] كل [ فإذا صار ظل : قال 



ه إال وقت واحد ، وهي الظهر ، واملغرب والصبح على املختار ، ما ليس ل] منها [ الصلوات على ضربني ، : ش 
اه فالعصر آخر وقتها املختار وهو الذي جيوز تأخري . ومنها ما له وقتان ، وهي العصر والعشاء ، والفجر على قول 

ر ، الصالة إليه من غري عذر صريورة ظل كل شيء مثليه ، على إحدى الروايتني ، واختيار اخلرقي ، وأيب بك
: والقاضي ، وكثري من أصحابه ، نظراً حلديث جربيل عليه السالم ، فإنه ورد بياناً لتعلم أوقات الصلوات ، مث قوله 

واختارها ) والرواية الثانية ( ظاهره أن مجيع هذا الوقت الصالة فيه جائزة دون غريه ) ما بني هذين وقت ( 
  . الشيخان آخر الوقت املختار اصفرار الشمس 

وقت : ( ملا يف مسلم وسنن أيب داود ، والنسائي ، عن عبد اهللا بن عمرو ابن العاص أن رسول اهللا قال  ٣٥٢
  ) . العصر ما مل تصفر الشمس 

رواه أبو ) آخر وقت العصر حني تصفر الشمس : ( قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٥٣
  . أن قول ، فيقدم على الفعل  داود والترمذي ، وهذا يتضمن زيادة ، مع

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصالة ، فلم يرد عليه شيئاً ، قال  ٣٥٤
وأمر باللًا فأقام الفجر حني انشق الفجر ، والناس ال يكاد يعرف بعضهم بعضاً ، مث أمره فأقام الظهر حني زالت : 

مث أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة [ أعلم منهم ] كان [ وهو ] النهار [ قد انتصف : ول الشمس ، والقائل يق
مث أخر الفجر من ] األمحر [ مث أمره فأقام باملغرب حني وقعت الشمس ، مث أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق ] 

لظهر حىت كان قريباً من وقت مث أخر ا. قد طلعت الشمس أو كادت : الغد ، حىت انصرف منها والقائل يقول 
قد امحرت الشمس ؛ مث أخر املغرب حىت كان : العصر باألمس ، مث أخر العصر حىت انصرف منها والقائل يقول 

) الوقت بني هذيه : ( عند سقوط الشفق ، مث أخر العشاء حىت كان ثلث الليل األول ، مث أصبح فدعا السائل فقال 
وهو أيضاً متضمن لزيادة ومتأخر ، إذ حديث جربيل كان مبكة ، . سلم وهذا لفظه رواه أبو داود ، والنسائي ، وم

وهذا باملدينة ، والعمل باملتأخر متعني ، وقطع صاحب التلخيص بأن الوقت املختار إىل صريورة ظل كل شيء مثليه 
يل على الوقت اِإلصفرار وقت جواز ، فكأنه مجع بني األحاديث ، فحمل حديث جرب] إىل [ ، وجعل من ذلك 

  . املطلوب املرغوب فيه ، وغريه على الوقت اجلائز ، الذي جيوز التأخري إليه من غري عذر بال إمث ، واهللا أعلم 
  . ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها : قال 
رك ركعة من الصبح من أد: ( أن رسول اهللا قال ] رضي اهللا عنه [ ملا يف الصحيحني عن أيب هريرة : ش  ٣٥٥

الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ] أدرك [ قبل أن تطلع الشمس فقد 
 . (  

وظاهر كالم اخلرقي ، وكذلك ابن أيب موسى ، وابن عبدوس أن اإلدراك ال حيصل بأقل من ركعة ، وهو إحدى 
  . وعليها العمل عند القاضي ، وكثري من أصحابه أنه حيصل بتكبرية ) والثانية ( الروايتني ، وظاهر احلديث املتقدم 

من أدرك سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس : ( ألن يف الصحيح من حديث أيب هريرة أيضاً  ٣٥٦
  . عرب عن الركعة بالسجدة ، ألنا نتمسك باحلقيقة : ال يقال ) فقد أدركها ( ويف النسائي ) فليتم صالته 

ىن اإلدراك بركعة أو بتكبرية أنه مىت أدرك ذلك كان مؤدياً للصالة ال قاضياً على املشهور من الوجهني ، والثاين ومع
  . ما وقع يف الوقت يكون أداء ، وما وقع بعده يكون قضاء ، واهللا أعلم : 

  . مع الضرورة ] وهذا : [ قال 
العصر مبا تقدم خمتص مبن له ضرورة ، كحائض  ظاهر هذا ، وكذلك ظاهر كالم ابن أيب موسى أن إدراك: ش 



طهرت ، وصيب بلغ ، وجمنون أفاق ، ونائم استيقظ ، ومريض برأ ، وذمي أسلم ، وكذلك خباز ، أو طباخ ، أو 
طبيب فصد ، وخشوا تلف ذلك قاله ابن عبدوس ، وعلى هذا من ال عذر له ال يدركها بذلك ، بل تفوت بفوات 

نه بعد ذلك قضاء ، وهذا قول بعض العلماء ، وأحد احتمايل ابن عبدوس ، وهو متوجه ، إذ وقتها املختار ، وتقع م
وقت العصر ما مل تصفر : ( وقوله ) الوقت ما بني هذين ] ( قول النيب [ قول جربيل عليه السالم ، وكذلك 

أن تغرب الشمس فقد  من أدرك ركعة من العصر قبل: ( يقتضي أن ما بعد ذلك ليس بوقت هلا ، وقوله ) الشمس 
  . حيمل على من له عذر ، ولذلك جعل الصالة يف ذلك الوقت ممن ال عذر له صالة املنافق ) أدرك العصر 

تلك صالة املنافق ، جيلس يرقب الشمس ، حىت إذا : ( مسعت رسول اهللا يقول : فقال أنس رضي اهللا عنه  ٣٥٧
رواه مسلم وغريه ، ألن فعله فعل املنافق ، ) اهللا فيها إال قليلًا كانت بني قرين الشيطان قام فنقر أربعاً ال يذكر 

  . لتهاونه هبا ، وتضييعها 
واملعروف عند األصحاب وعند عامة العلماء أن وقت العصر مبقى إىل الغروب ، يف حق املعذور وغريه ، محال 

ديث أيب هريرة على وقت اِإلدراك ، حلديث جربيل وحنوه على أن املراد بذلك وقت اِإلختيار أو وقت اجلواز ، وح
ويسمون هذا الوقت أعين من وقت اِإلختيار ، أو وقت اجلواز ، إىل غروب الشمس وقت إدراك ، ووقت ضرورة 
، وال يفترق املعذور عندهم وغريه إال يف اِإلمث وعدمه ، فاملعذور له التأخري ، وغريه ليبني له ذلك ، ويأمث إذا أخر ، 

أي جواز التأخري ] هذا [ و : خلرقي على هذا ، على أن يف الكالم حذفاً ، واِإلشارة إليه تقديره وقد حيمل كالم ا
  . . مع الضرورة ، أما من ال ضرورة له فال جيوز له التأخري وإن أدرك الوقت بركعة 

  . فإذا غابت الشمس فقد وجبت املغرب : قال 
ألحاديث قد استفاضت أو تواترت بذلك وغيبوبة الشمس أول وقت املغرب إذا غابت الشمس إمجاعاً ، وا: ش 

  . واهللا أعلم . سقوط قرصها 
  . إىل أن يغيب الشفق : قال 
يعين أن وقتها ميتد إىل غيبوبة الشفق ، ملا تقدم يف حديث أيب موسى ، أنه أخر املغرب حىت كان عند سقوط : ش 

رواه ) وقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق : ( ال الشفق ، وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا ق
  . حديث عبد اهللا بن عمرو حديث معروف : مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وأمحد ، وقال يف رواية مهنا 

أنه صالها يف اليومني يف وقت واحد ، لتضمنها زيادة ، مع تأخر حديث ] عليه السالم [ وال يرد حديث جربيل 
عليه السالم إمنا فعلها يف وقت واحد [ ، على أن حيتمل أن جربيل ] قولًا [ حديث ابن عمرو أيب موسى ، وكون 

أفضلية تقدميها ، خبالف غريها ، وكره تأخريها ، واهللا ] على [ ليبني أن ذلك هو األوىل هبا ، ولذلك اتفقت األئمة 
  . أعلم 
  . وال يستحب تأخريها : قال 
  . التعليق  بل يكره ، قاله القاضي يف: ش 

ما مل يؤخروا املغرب حىت ] أو على الفطرة [ ال تزال أميت خبري : ( ملا روى عقبة بن عامر أن النيب قال  ٣٥٨
  . رواه أمحد وأبو داود ) تشتبك النجوم 

أن رسول اهللا كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس ، وتوارت : ويف الصحيحني عن سلمة بن األكوع  ٣٥٩
وألن التأخري حمظور عند البعض ، فالتقدمي . ساعة تغرب الشمس ، إذا غاب حاجبها : أيب داود ويف . باحلجاب 

أحوط ، وهذا يف غري ليلة مجع ، أما يف ليلة مجع فاملستحب التأخري للمحرم إن قصدها ، كما فعل النيب وألن الفعل 



تقدم ، ويستحب التأخري أيضاً مع الغيم  عكس ما] أحوط [ قبل املزدلفة يف طريقها ال جيزئه عند بعض فالتأخري 
  . إن شاء اهللا تعاىل ، واهللا أعلم ] ذلك [ على املنصوص ، وسيأيت 

فإذا غاب الشفق وهو احلمرة يف السفر ، ويف احلضر البياض ألن يف احلضر قد تنزل احلمرة ، فتواريها : قال 
  . وجبت عشاء اآلخرة اجلدران ، فيظن أهنا قد غابت ، فإذا غاب البياض فقد تيقن و

البياض ، باالشتراك ] على [ قد تقدم أن آخر وقت املغرب غيبوبة الشفق ، والشفق يطلق على احلمرة ، و : ش 
اللفظي ، واختلف يف املراد هنا ، واملعروف املشهور عندنا حىت أن الشيخني وغريمها مل يذكروا خالفاً أن املراد 

رواه ) وقت املغرب ما مل يسقط ثور الشفق : ( بد اهللا بن عمرو عن النيب قال بالشفق هنا هو احلمرة ، ملا روى ع
وفور الشفق فورته وسطوعه ، وثوره ثوران محرته ، قاهلما اخلطايب وغريه ) فور الشفق ( مسلم ، وأبو داود ولفظه 

  . ، مع أنه قد ورد ذلك صرحياً 
الشفق احلمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت الصالة : ( اهللا قال رسول : أ فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، قال  ٣٦٠

  . الصحيح أنه موقوف مث هو قول مجاعة من الصحابة : رواه الدارقطين والبيهقي ، وقال ) 
ورويناه عن : ب روى عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وشداد ، رواه البيهقي عنهم قال  ٣٦٠

على أنه } فال أقسم بالشفق { : وقد حكى بعضهم اِإلمجاع على ذلك ، يف قوله تعاىل . عمر ، وعلي ، وأيب هريرة 
  . إن البياض ال يغيب إال عند طلوع الفجر : قد حكي عن اخلليل بن أمحد وغريه أهنم قالوا 

  . وحكى عن أمحد أن املراد بالشفق هنا هو البياض 
الناس بوقت هذه الصالة يعين العشاء كان رسول اهللا يصليها أنا أعلم : ج ملا روى عن النعمان بن بشري قال  ٣٦٠

أن ذلك أول وقتها ، فإن : رواه أمحد ، والنسائي والترمذي ، وال دليل فيه إذ ليس فيه . لسقوط القمر لثالثة 
( ، سقوط القمر لثالثة يكون عند متكن البياض على ما قيل ) إذ ( الرسول كان يؤخر العشاء ، بل هو دليل لنا ، 

يف السفر احلمرة ، ويف احلضر البياض الذي يعقب احلمرة ، نظراً : رواية ثالثة كما قاله اخلرقي يف الشفق ) وعنه 
إنه يعترب غيبة البياض : قال ] احلمرة [ للمعىن الذي ذكره اخلرقي وملا كان عند أيب حممد أنه ال خالف أن الشفق 

  . للداللة على غيبوبة األمحر ، ال لنفسه 
فإذا غاب الشفق خرج وقت املغرب ، وعقبه وقت العشاء باإلِمجاع واألحاديث متظافرة على ) إذا عرف هذا ( 

  . ذلك ، واهللا أعلم 
  . االختيار ] وقت [ إىل ثلث الليل ، فإذا ذهب ثلث الليل ذهب : قال 
يار أيب بكر يف التنبيه ، والقاضي أي أن وقت العشاء املختار ميتد إىل ثلث الليل ، وهذا إحدى الروايتني واخت: ش 

يف اجلامع ، ملا تقدم من حديث أيب موسى ، واختارها القاضي يف روايتيه ، وابن عقيل يف تذكرته ، والشيخان ميتد 
رواه مسلم وغريه ، ) وقت العشاء إىل نصف الليل : ( قال رسول اهللا : إىل نصفه ، حلديث عبد اهللا بن عمرو قال 

  . يب هريرة ، رواه أبو داود ، والترمذي وحنوه من حديث أ
قد صلى الناس : ( أخر النيب العشاء إىل نصف الليل ، مث صلى ، مث قال : وعن أنس رضي اهللا عنه قال  ٣٦١

إن من الثلث إىل : رواه البخاري وغريه وقول صاحب التلخيص ) وناموا ، أما إنكم يف صالة ما انتظرمتوها 
  . وال ضرورة . ، ال وقت اختيار  النصف من الليل وقت جواز

األوىل : وهو كذلك بال كراهة ، نعم . يقتضي جواز تسمية املغرب بالعشاء . وجبت عشاء اآلخرة : وقول اخلرقي 
تسميتها باملغرب ، وكذلك العشاء األوىل أن ال تسمى العتمة ، وجيوز ذلك بال كراهة على األصح ، وظاهر كالم 



  . واهللا أعلم ] لك من ذ[ ابن عبدوس املنع 
إىل أن يطل الفجر الثاين ، وهو البياض الذي يبدو من قبل املشرق فينتشر ، وال ] مبقى [ ووقت الضرورة : قال 

  . ظلمة بعده 
قد تقدم أن آخر وقت العشاء املختار ثلث الليل أو نصفه ، مث من ذلك إىل طلوع الفجر الثاين وقت ضرورة : ش 

  . دم ، ووقت إدراك على ما تق
ليس يف النوم تفريط ، إمنا التفريط على من مل : ( لظاهر ما روى أبو قتادة رضي اهللا عنه ، عن النيب أنه قال  ٣٦٢

  . وقت العشاء إىل الفجر : رواه مسلم قال البيهقي وروينا عن ابن عباس ) يصل الصالة حىت جييء وقت األخرى 
إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت املغرب : ال يف احلائض أ وعنه ، وعن عبد الرمحن بن عوف أهنما قا ٣٦٣

  . رواه أمحد . والعشاء 
  . ب وعن أيب هريرة مثل ذلك ، رواه حرب  ٣٦٣
طلوع الفجر ، وهذا كله يدل على أن ذلك : ما إفراط صالة العشاء ؟ قال ] : وسئل [ ج وعنه أيضاً  ٣٦٣

  . وقت العشاء 
  . اه . أعتم رسول اهللا حىت ذهبت عامة الليل : قالت  وروينا عن عائشة: قال البيهقي  ٣٦٤

ألنه ) الفجر الصادق : ( والفجر الثاين هو البياض الذي يبدو من قبل املشرق فينتشر وال ظلمة بعده ، ويسمى 
ألنه طار يف األفق وانتشر فيه والفجر األول هو الفجر املستطيل ، الذي ) واملستطري ( صدق عن الصبح وبينه ، 

دو معترضاً كذنب السرحان ، مث تعقبه الظلمة ، ومن مث مسي الفجر الكاذب والفجر الثاين هو الذي تتعلق به يب
  . األحكام 
الفجر فجران ، فأما الفجر الذي يكون [ ] : ( قال رسول اهللا : قال ] رضي اهللا عنه [ وقد روي عن جابر  ٣٦٥

وأما الذي يذهب مستطيلًا يف األفق فإنه حيل الصالة ، [ ، كذنب السرحان فال حيل الصالة ، وال حيرم الطعام 
  . األصح إرساله : رواه البيهقي وقال ] ) وحيرم الطعام 

  . السرحان الذئب ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 
  . الصبح ] صالة [ فإذا طلع الفجر الثاين وجبت : قال 
  . هذا إمجاع وهللا احلمد ، والنصوص شاهدة بذلك : ش 
الفجر هو انصداع البياض من املشرق ، مسي بذلك النفجاره ، أي لظهوره وخروجه كما ينفجر النهر ، ) : ه تنبي( 

  . واهللا أعلم 
  . وآخره إذا طلعت الشمس : قال 
قد حكى ابن املنذر ما يدل على أن هذا إمجاع أيضاً ، ويف حديث عبد اهللا بن عمرو الذي رواه مسلم وغريه : ش 

  ) . وقت الفجر ما مل تطلع الشمس : ( ل عن النيب أنه قا
أن مجيع وقتها وقت اختيار ، كما يف املغرب ، والظهر ، وهو املذهب ، وجعل ] رمحه اهللا [ ومقتضى كالم اخلرقي 

القاضي يف اجملرد ، وابن عقيل يف التذكرة وابن عبدوس هلا وقتني ، اختيار وهو األسفار ، وضرورة وإدراك ، وهو 
  . شمس إىل طلوع ال

روى عن ) } وقرآن الفجر ، إن قرآن الفجر كان مشهوداً { (  ١٩: وتسمى بالفجر أيضاً ، قال تعاىل ) : تنبيه ( 
وال يكره تسميتها ) وصلى يب الفجر حني حرم الطعام : ( أيب هريرة أن املراد به صالة الفجر ويف حديث جربيل 



  . بالغداة على األصح ، واهللا أعلم 
  . فقد أدركها ] الشمس [ درك منها ركعة قبل أن تطلع ومن أ: قال 
ملا تقدم من حديث أيب هريرة ، وظاهر كالم اخلرقي أن اِإلدراك ال حيصل إال بركعة ، واملشهور عند : ش 

أو مبا دوهنا ال خيتص بالعصر ] بركعة [ األصحاب خالفه ، كما تقدم يف العصر ، وهذا احلكم أعين اِإلدراك 
  . احلكم كذلك يف مجيع الصلوات  والصبح ، بل

من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها : ( قال رسول اهللا : ملا يف مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال  ٣٦٦
  ) . كلها 

أن صالة الصبح ال تبطل بطلوع الشمس وهو فيها ، وهو كذلك ، ملا تقدم ، ] رمحه اهللا [ ومقتضى كالم اخلرقي 
أول سجدة من صالة العصر قبل أن [ إذا أدرك أحدكم : ( ن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب قال ويف البخاري ع

  ) . أول سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صالته ] تغرب الشمس ، فليتم صالته ، وإن أدرك 
لع الشمس فطلعت فليصل من صلى من صالة الصبح ركعة قبل أن تط: ( وعنه أيضاً أن رسول اهللا قال  ٣٦٧

  . رواه أمحد ، والبيهقي ، واهللا أعلم ) إليها أخرى 
  . مع الضرورة ] وهذا : [ قال 
. ظاهر هذا أن هذا اِإلدراك أيضاً خمتص مبن له ضرورة ، كما تقدم يف العصر ، وكذلك قال ابن أيب موسى : ش 

خمتص بوقت الضرورة ، إذ مجيع وقت الصبح وقت  وال يتمشى التأويل الذي تأولناه يف العصر بأن جواز التأخري
  . نعم على قول القاضي جييء التأويل ، ومن هنا أخذ القاضي أن للصبح وقتني ، واهللا أعلم . اختيار على املذهب 

  . والصالة يف أول الوقت أفضل ، إال عشاء اآلخرة ، ويف شدة احلر الظهر : قال 
{ (  ٩)} فاستبقوا اخلريات { (  ١٩: ، واألصل يف اجلملة قوله تعاىل هذا منصوص أمحد يف رواية األثرم : ش 

أقم الصالة { (  ١٩: والصالة من اخلريات ، ومن أسباب املغفرة ، وقوله تعاىل ) } وسارعوا إىل مغفرة من ربكم 
  . عجيله احملافظة على الشيء ت: قال الشافعي رمحه اهللا ) } حافظوا على الصلوات { (  ٩)} لدلوك الشمس 

رواه . ما صلى رسول اهللا صالة لوقتها األخري مرتني ، حىت قبضه اهللا : وعن عائشة رضي اهللا عنها ، قالت  ٣٦٨
  . إال مرتني : أمحد ، والترمذي ، والدارقطين ، ويف لفظ 

) ل وقتها الصالة ألو: ( سئل النيب أي األعمال أفضل ؟ قال : وعن أم فروة وكانت ممن بايعت النيب قالت  ٣٦٩
  . رواه أمحد والترمذي ، وأبو داود 

خمتصر ، رواه ) الصالة يف أول وقتها : أي العمل أفضل ؟ قال : سألت رسول اهللا : وعن ابن مسعود قال  ٣٧٠
  . ابن خزمية يف خمتصر املختصر 

 ، واآلخر عفو الوقت األول من الصالة رضوان اهللا: ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا قال  ٣٧١
  . وكذلك ضعفه غريه . يثبت ] هذا [ من يروي هذا ؟ ليس : رواه الترمذي لكن قال اِإلمام أمحد ) اهللا 

  . فأما الظهر فاملستحب تقدميها ، ملا تقدم . إذا عرف هذا فلنشر إىل صالة صالة على االنفراد 
  . يصلي الظهر إذا زالت الشمس كان رسول اهللا : ويف الصحيح عن أيب برزة رضي اهللا عنه  ٣٧٢
. ما استثنت أباها . ما رأيت إنساناً كان أشد تعجيلًا بالظهر من رسول اهللا ] : رضي اهللا عنها [ وعن عائشة  ٣٧٣

ويستثىن من ذلك الوقت الشديد احلر ، . وال من أيب بكر وال من عمر : وال عمر ، رواه البيهقي والترمذي ولفظه 
  .  فيه فإن املستحب التأخري



أبردوا بالصالة ، فإن شدة : ( قال رسول اهللا : ملا يف الصحيحني وغريمها ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٧٤
  ) . احلر من فيح جهنم 

  ) . أبردوا بالظهر : ( ويف الصحيحني أيضاً عن أيب ذر حنوه ، ويف لفظ  ٣٧٥
أبردوا : ( الظهر باهلاجرة ، فقال لنا [ ] ع رسول اهللا كنا نصلي م: قال ] رضي اهللا عنه [ وعن املغرية  ٣٧٦

مث هل . سألت حممداً عن هذا فعده حمفوظاً : رواه أمحد ، والترمذي وقال ) بالصالة ، فإن شدة احلر من فيح جهنم 
رة ، ذلك مطلقاً ، وهو ظاهر كالم أمحد ، والقاضي يف اجلامع ، واخلرقي ، وابن أيب موسى ، وابن عقيل يف التذك

أو خمتص وإليه ميل أيب حممد ، نظراً لظواهر . وصاحب التلخيص ، وإليه ميل أيب حممد ، نظراً لظواهر األحاديث 
إمنا ] واملشقة [ أو خمتص مبن أراد اخلروج إىل اجلماعة ، وهو قول أيب اخلطاب ، وطائفة تعليلًا باملشقة . األحاديث 

وابن الزاغوين كونه ] . كونه يف البلدان احلارة [ روج إىل اجلماعة وشرط القاضي يف موضع مع اخل. حتصل بذلك 
  . يف مساجد الدروب 

  . هذا كله يف الظهر ، أما اجلمعة فيسن تقدميها مطلقاً 
  . ما كنا نقيل ، وال نتغدى إال بعد اجلمعة : قال سهل بن سعد  ٣٧٧
  . متفق عليهما . جع نتتبع الفيء كنا جنمع مع رسول اهللا ، مث نر: أ وقال سلمة بن األكوع  ٣٧٨

ويستثىن أيضاً من أفضلية تقدمي الظهر مع تيقن دخول وقتها حال الغيم ، فإنه يستحب تأخريها فيه ، وتقدمي العصر 
  . ، وتأخري املغرب ، وتقدمي العشاء ، نص على ذلك أمحد 

ظهر ويعجلون العصر ، ويؤخرون كانوا يؤخرون ال: ب ملا روى ابن منصور يف سننه ، عن إبراهيم قال  ٣٧٨
املغرب يف اليوم املتغيم ، وألن ذلك مظنة عارض من مطر وحنوه ، فاستحب تأخري األوىل من اجملموعتني لتقرب من 

  . الثانية ، لكي خيرج هلما خروجاً واحداً ، طلباً لألسهل املطلوب شرعاً 
حممد عدم استحباب ذلك ، إذ مطلوبية التأخري يف عامة  وظاهر كالم اخلرقي ، وأمحد يف رواية األثرم وإليه ميل أيب

األحاديث إمنا وردت يف احلر ، وظاهر كالم أيب اخلطاب استحباب تأخري الظهر ال املغرب ، وحيث استحب 
  . التأخري فهل ذلك مطلقاً ، أو ملن يريد اجلماعة ؟ فيه خالف 

حىت : قال ابن الزاغوين . ، وال يؤخر إىل آخر الوقت  حىت تنكسر: التأخري يف احلر قال أبو حممد ) : تنبيه ( 
إىل رجوع الظل الذي ميشي فيه الساعي إىل اجلماعة ؛ ويف : ينكسر الفيء ذراعاً ، أو حنو ذلك ، ويف التلخيص 

  . اه . يؤخر إىل قريب من وسط الوقت : الغنم قال ابن الزاغوين 
رضي اهللا [ من حديث أيب برزة ] ويف الصحيح [ ب ، ملا تقدم ، أما العصر فاملستحب تقدميها على املذهب بال ري

  . العصر ، مث يرجع أحدنا إىل رحله يف أقصى املدينة والشمس حية [ ] كنا نصلي مع رسول اهللا : ، قال ] عنه 
كان يصلي إىل العصر والشمس بيضاء [ ] أن رسول اهللا ] رضي اهللا عنه [ ويف الصحيح أيضاً عن أنس  ٣٧٩
فعة حية ، ويذهب الذاهب إىل العوايل والشمس مرتفعة حية ، وحكي عنه أن األفضل مع الصحو التأخري مرت

  . احتياطاً للخروج من اخلالف ، إذ عند البعض ال يدخل وقتها إال بصريورة كل شيء مثليه 
  . وأما املغرب فقد تقدم الكالم عليها 

وكان يستحب أن يؤخر العشاء اليت تدعوهنا العتمة : ديث أيب برزة وأما العشاء فإن األفضل تأخريها ملا تقدم ويف ح
 .  

: بالعشاء ، فخرج عمر فقال [ ] أعتم النيب : قال ] رضي اهللا عنهما [ ويف الصحيح من حديث ابن عباس  ٣٨٠



لى الناس لوال أن أشق على أميت أو ع: ( فخرج ورأسه يقطر يقول . الصالة يا رسول اهللا ، رقد النساء والصبيان 
  ) . ألمرهتم هبذه الصالة هذه الساعة 

لعشاء اآلخرة ، فخرج علينا حني ذهب [ ] مكثنا ليلة ننتظر رسول اهللا : وفيه أيضاً من حديث ابن عمر  ١ ٣٨
  . خمتصر . ثلث الليل أو حنوه 

ضلتم هبا على سائر أعتموا هبذا الصالة ، فإنكم قد ف[ ] : ( قال رسول اهللا ] : وعن معاذ رضي اهللا عنه  ٣٨٢
خمتصر ، رواه أبو داود ، مث هل يستحب التأخري مطلقاً ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ) األمم ، ومل تصلها أمة قبلكم 

لظاهر حديث أيب برزة ، ومعاذ ، وغريمها ، أو أن ذلك معترب حبال املأمومني ] التلخيص [ وأيب اخلطاب ، وصاحب 
  . وهو اختيار أيب حممد ، حلديث ابن عباس ، حبيث ال يشق عليهم غالباً ، 

  . ؟ فيه روايتان . إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطؤا أّخر : ويف حديث جابر الصحيح  ٣٨٣
وأما الصبح فاألفضل تقدميها مطلقاً على إحدى الروايات ، واختيار اخلرقي وأيب حممد وطائفة ، ملا تقدم ، ويف 

  . النيب يصليها بغلس والصبح كان : حديث جابر 
معه [ يصلي الفجر فيشهد [ ] لقد كان رسول اهللا ] : رضي اهللا عنها [ ويف الصحيحني من حديث عائشة  ٣٨٤

وعلى هذا يكره . نساء من املؤمنات متلفعات مبروطهن ، مث يرجعن إىل بيوهتن ، ال يعرفهن أحد من الغلس ] 
  . األسفار هبا أفضل مطلقاً ) : والثانية . ( التأخري إىل األسفار بال عذر 

أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم لألجر : ( يقول [ ] مسعت رسول اهللا ] رضي اهللا عنه [ ملا روى رافع بن خديج  ٣٨٥
، حبيث يفرغ ] فيها [ رواه أبو داود والترمذي وصححه ، والنسائي ، ومحل على أن املراد مطلوبية إطالة القراءة ) 

. جاء عنه يف الصحيح أنه كان ينصرف منها حني يعرف الرجل جليسه ال أنه يفتتحها مسفراً  منها مسفراً ، كما
[ ] املراد التأخري حىت يتبني طلوع الفجر وميضي زمن الوضوء وحنوه ؛ ويعني تأويل احلديث مواظبة النيب : وقيل 

مث كانت صالته بعد التغليس ، : ل على التغليس كما تقدم ، ويف حديث ابن عباس ملا وصف صالة جربيل بالنيب قا
  . مل يعد إىل أن يسفر هبا 

[ واختارها الشريازي االعتبار حبال أكثر املأمومني ، فإن غلسوا غلس ، وإن أسفروا أسفر ، توقرياً ) والثالثة ( 
شاء ، فإنه كان كما ورد يف احلديث ، وقياساً على ما فعله يف الع] تعاىل [ إذ ما كثر فهو أحب إىل اهللا ] للجميع 

  . إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطؤا أّخر 
يا معاذ إذا كان يف الشتاء : ( إىل اليمن ، فقال [ ] بعثين رسول اهللا : وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال  ٣٨٦

ر ، فإن الليل فغلس بالفجر ، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ، وال متلهم ، وإذا كان يف الصيف فأسفر بالفج
  . رواه احلسني بن مسعود الفراء يف سننه ) قصري ، والناس ينامون ، فأمهلهم حىت يدركوا 

وحمل اخلالف فيما إذا كان األرفق على املأمومني اِإلسفاء مع حضورهم ، أو حضور بعضهم ، أما لو تأخر اجلريان 
نص عليه يف رواية اجلماعة : اضي يف التعليق ، وقال كلهم فاألوىل هنا التأخري بال خالف ، على مقتضى ما قال الق

 .  
وهو أن التقدمي يف ] لطيفا [ واعلم أنا وإن شركنا بني الفجر والعشاء يف مراعاة حال اجلريان ، إال أن بينهما فرقا 

ده ، ويف الفجر أفضل إال إذا تأخروا ، والتأخري يف العشاء أفضل إال إذا تقدموا وتظهر فائدة ذلك يف املصلي وح
  . مجاعة تقدموا ومل يشق عليهم التأخري ، فإن األفضل إذاً تقدمي الفجر ، وتأخري العشاء 

الوقت بأن يشتغل بأسباب الصالة إذا دخل الوقت ، قال يف ] أول [ حتصل فضيلة ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 



  . وحنو ذلك  قدر الطهارة ، والسعي إىل اجلماعة ،: التلخيص ، ويقرب منه قول اجملد 
أي أّخروها عن ذلك الوقت ، وأدخلوها يف وقت الربد ، وهو الزمن الذي ينكسر فيه ) أبردوا بالصالة ) ( الثاين ( 

شدة حرها ، وشدة غلياهنا ) فيح جهنم ( أبرد الرجل أي صار يف برد النهار : يقال ] ما [ احلر ، فيوجد فيه برود 
والعوايل ( حياهتا بقاء حرها : وقال غريه . والشمس حية : وقوله . وغلت  فاحت القدر تفيح إذا هاجت: ، يقال 

هي مفترقة ، فأدناها ميالن ، وأبعدها مثانية أميال ، واهللا أعلم : فسرها مالك بثالثة أميال من املدينة ، وقال غريه ) 
 .  

صلوا الظهر والعصر ، وإن بلغ وإذا طهرت احلائض ، وأسلم الكافر ، وبلغ الصيب ، قبل أن تغرب الشمس : قال 
  . الصيب ، وأسلم الكافر وطهرت احلائض قبل أن يطلع الفجر صلوا املغرب وعشاء اآلخرة 

من ( إذا أدرك واحد من هؤالء من وقت صالة قدر تكبرية وجبت تلك الصالة ملا تقدم من حديث أيب هريرة : ش 
احلديث ) جدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك س) ( أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة 
  . والصالة اليت قبلها إن كانت جتمع إليها 

إذا طهرت احلائض قبل مغيب : ملا روي عن ابن عباس وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أهنما قاال  ٣٨٧
. اه أمحد وغريه رو. الشمس صلت الظهر والعصر ، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت املغرب والعشاء 

رواه حرب وكذلك رواه البيهقي عن . إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت املغرب والعشاء : وعن أيب هريرة 
كان من أدركت ] : قال [ عبد الرمحن بن عوف ، ومل يعرف هلم خمالف ، وقد روى البيهقي يف سننه عن أيب الزناد 

ي يغمى عليه فيفيق قبل الغروب ، يصلي الظهر والعصر ، فإن أفاق والذ: من فقهائنا يقولون فذكر أحكاماً وفيها 
وكذلك تفعل احلائض إذا طهرت قبل الغروب ، أو : قبل طلوع الفجر صلى الفجر صلى املغرب والعشاء ، قالوا 

 قبل طلوع الفجر وألن الشارع نزل وقيت اجملموعتني حال العذر وهو اجلمع منزلة الوقت الواحد ، وما حنن فيه
أقوى األعذار ، وحكم اجملنون يفيق حكم من تقدم ، وحيصل الوجوب بإدراك قدر تكبرية كما تقدم ، وال يشترط 

  . ركعة ، وال زمن يتسع للطهارة ، نص عليه 
أصلي أو غريه ، أو ) على كافر ( ، وهو إمجاع ، وال ) على حائض ( ومقتضى كالم اخلرقي أن الصالة ال جتب 

القضاء إذا ] ال [ ال جيب عليه األداء يف حال كفره ، وال جيوز له إال إن أتى بالشرط ، و  األصلي فواضح ، إذ
أسلم اتفاقاً ، ومعىن خطابه بالفروع زيادة العقاب على ذلك يف اآلخرة ، أو كون ذلك وسيلة إىل إسالمه ، إذا كان 

ثواب له إذا أسلم ، وأما غريه فهل جتب ممن يصح منه فعله يف حال كفره ، كما لو أعتق وحنو ذلك ، أو حصول ال
عليه العبادات يف حال ردته فتنتفي هذه املسألة ، ألنه إذاً مل يتجدد عليه وجوب باإلِدراك بل الوجوب موجود من 

  . أول الوقت 
. ذهب صيب مطلقاً ، وهو امل) وال على ( اه ، . وهي ظاهر كالم اخلرقي ال ، وعليها جتيء هذه املسألة ) والثانية ( 
وعلى هذا أيضاً تنتفي هذه املسألة ، واهللا . إن شاء اهللا تعاىل ] ذلك [ جتب على من بلغ عشرا ، وسيأيت ) وعنه ( 

  . أعلم 
  ] . واهللا أعلم [ يف إغمائه ] عليه [ واملغمى عليه يقضي مجيع الصلوات اليت كانت : قال 
عبادات ، وذلك ألن اإلغماء ال ينقطع التكليف به ، بدليل ألن الصالة عبادة ، فال تسقط باِإلغماء كسائر ال: ش 

  . جوازه على األنبياء 
هل صليت : غشي عليه أياما ال يصلي ، مث استفاق بعد ثالث فقال ] رضي اهللا عنه [ م وقد روي أن عماراً  ٣٨٧



  . أَعطوين وضوءاً فتوضأ مث صلى تلك الليلة : فقال . ما صليت منذ ثالث : ؟ فقالوا 
: قال . املغمى عليه يترك الصالة ، يصلي مع كل صالة مثلها : قال ] رضي اهللا عنه [ وعن مسرة بن جندب  ٣٨٨

أنه أغمي عليه يف الظهر ، : روامها األثرم ورواه البيقي عن عمار ولفظه . ولكن يصليهن مجيعاً : قال عمران 
  . بع والعصر ، واملغرب ، والعشاء ، فأفاق نصف الليل ، فصلى األر

ليس لشيء من : ( يف الرجل يغمى عليه ، فيترك الصالة اليومني والثالثة ، قال [ ] وما روي عن رسول اهللا  ٣٨٩
  ) . ذلك قضاء إال أن يغمى عليه يف صالته فيفيق وهو فيها فيصليها 

ال قضاء عليه ) ثاين وال( اإلغماء بتناول املباح ، وهو الصحيح من الوجوه ] رمحه اهللا [ ويدخل يف كالم اخلرقي 
إن تطاول اإلغماء واحلال ما تقدم أسقط القضاء قياساً على اجلنون ، وإال مل يسقط ، ) والثالث ( فتفوت مصلحته 

  . نعم قيل بسقوط القضاء مع سكر بشرط اِإلكراه . وال إشكال أن زوال العقل مبرض أو سكر ال يسقط القضاء 
  . ن أن اجملنون ال قضاء عليه وهذا كله على املذهب املقطوع به ، م

احلديث ، أما إن قيل بوجوب القضاء عليه على رواية حنبل ) رفع القلم عن ثالثة : ( اعتماداً على قوله  ٣٩٠
  . الضعيفة فإن من تقدم جيب عليه القضاء بال ريب ، واهللا أعلم 

  باب األذان

  
أي وإعالم ، وأصله من األذن وهو } أذان من اهللا ورسوله و{ : األذان يف اللغة هو اِإلعالم ، ومنه قوله تعاىل : ش 

إعالم : يف الشرع ] هو [ و . االستماع ، فإنه يلقي يف آذان الناس بصوته ما إذا مسعوه علموا أهنم تدبوا لذلك 
، من شخص خمصوص ، وحيصل به أيضاً اِإلعالم ] يف وقت خمصوص [ بدخول وقت الصالة ، بذكر خمصوص ، 

  . بإظهار شعائر اِإلسالم ، ويطلق على اِإلقامة أيضاً ، ألهنا إعالم بإقامة الصالة ] و [ ىل اجلماعة بالدعاء إ
واألصل فيه ما روى حممد بن حممد بن إسحاق ، من حديث حممد بن إبراهيم التيمي ، عن حممد بن عبد اهللا  ٣٩١

بالناقوس ، يعمل ليضرب به للناس يف اجلمع للصالة [ ] ملا أمر رسول اهللا : بن زيد بن عبد ربه ، حدثين أيب ، قال 
وما تصنع به ؟ : يا عبد اهللا أتبيع الناقوس ؟ قال : وأنا نائم رجل حيمل ناقوساً يف يده ، فقلت له ] يب [ ، أطاف 

،  اهللا أكرب: تقول : قال . بلى : أفال أدلك على ما هو خري من ذلك ؟ قلت : قال . ندعو به إىل الصالة : فقلت 
اهللا أكرب ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، أشهد أن حممداً رسول اهللا ، أشهد أن حممداً رسول اهللا 
. ، حي على الصالة ، حي على الصالة ، حي على الفالح ، حي على الفالح ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا 

اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، أشهد أن : تقول إذا قمت إىل الصالة  مث: مث استأخر غري بعيد ، قال 
حممداً رسول اهللا ، حي على الصالة ، حي على الفالح ، قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة ، اهللا أكرب اهللا أكرب ، 

إهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا ، فقم مع بالل : ( ال فلما أصبحت أتيت رسول اهللا فأخربته ما رأيت ، فق. ال إله إال اهللا 
فقمت مع بالل ، فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به ، ) ، فألق عليه ما رأيت ، فليؤذن به ، فإنه أندى صوتا منك 
. والذي يعثك باحلق يا رسول اهللا لقد رأيت مثل ما رأى : فسمع ذلك عمر وهو يف بيته ، فخرج جير رداءه ويقول 

سألت : رواه أمحد ، وأبو داود ، ويف رواية كرر التكبري أربعاً ، قال الترمذي ) فلله احلمد [ ] ( سول اهللا فقال ر
وقال حممد بن حيىي . هو عندي صحيح : حممد بن إمساعيل عن هذا يعين حديث حممد بن إبراهيم التيمي فقال 

  . هذا  ليس يف أخبار عبد اهللا بن زيد يف األذان خرب أصح من: الذهلي 



كان املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعون ، : ، قال ] رضي اهللا عنهما [ ويف الصحيح عن ابن عمر  ٣٩٢
نتخذ ناقوساً ، مثل ناقوس : فيتحينون الصالة ، وليس ينادي هلا أحد ، فتكلموا يوماً يف ذلك فقال بعضهم 

أفال تبعثون رجلًا ينادي بالصالة ؟ فقال رسول :  بل قرنا مثل قرن اليهود ، فقال عمر: النصاري ، وقال بعضهم 
  . متفق عليه ) يا بالل قم فناد بالصالة [ ] ( اهللا 
سعى رجل يف [ ] كانت الصالة إذا حضرت على عهد رسول اهللا : وروى البيهقي يف سننه عن أنس ، قال  ٣٩٣

: ( اختذنا ناقوساً يا رسول اهللا ، فقال (  ١٩فاشتد ذلك على الناس ، فقالوا . الصالة ، الصالة ) الطريق ، فنادى 
. فأمر باللًا أن يشفع األذان ويوتر اِإلقامة : قال ) ذلك لليهود : ( قال . لو اختذنا بوقا : فقالوا ) ذلك للنصارى 

د مث رأى عب. الصالة الصالة : وهبذا حيصل اجلمع بني حديثي ابن زيد ، وابن عمر ، بأن يكون النداء األول . اه 
  . اهللا بن زيد األذان ، فأمر بالل أن يؤذن به ، واستقر العمل عليه 

  . يعين يقدرون أحياناً ، ليأتوا إليها فيها ، واحلني الوقت والزمان ، واهللا أعلم ) يتحينون ) ( تنبيه ( 
اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، : وهو ] رضي اهللا عنه [ إىل أذان بالل ] رمحه اهللا [ ويذهب أبو عبد اهللا : قال 

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

واملختار لألصحاب من الروايتني ملا تقدم ، إذا هو الذي كان يفعل حبضرته حضراً وسفراً ، هذا هو املشهور : ش 
إن أذان ] : له [ هو آخر األمرين ، وكان باملدينة ، وقيل ] رمحه اهللا : [ وعليه عمل أهل املدينة ، قال األِمام أمحد 

أليس قد رجع النيب إىل : فقال . د فتح مكة أيب حمذورة بعد حديث عبد اهللا بن زيد ، ألن حديث أيب حمذورة بع
  . املدينة ، فأقر باللًا على أذان عبد اهللا بن زيد ؟ 

أذان أيب حمذورة أعجب إيل ، وعليه عمل أهل مكة إىل اليوم ، وأذان أيب حمذورة يرجع فيعيد : ونقل عنه حنبل 
  . الشهادتني بعد ذكرمها ، بصوت أرفع من الصوت األول 

علمه األذان تسع عشرة كلمة ، واِإلقامة سبع عشر كلمة ، رواه [ ] إن رسول اهللا : حمذورة  قال أبو ٣٩٤
أشهد أن ال إله إال اهللا ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، أشهد أن حممداً : مث تقول : اخلمسة وصححه الترمذي ، ويف لفظ 

أشهد أن ال إله إال اهللا ، مرتني ، : ع صوتك أشهد أن حممداً رسول اهللا ، ختفض هبا صوتك ، مث ترف[ رسول اهللا 
على (  ١٩) واخلالف يف االختيار ، وال خالف يف جواز األمرين من غري كراهة ، ] أشهد أن حممداً رسول اهللا 

  . املذهب املعروف ، وحكي عنه كراهة الترجيع واهللا أعلم 
 اهللا ، أشهد أن حممداً رسول اهللا ، حي على الصالة ، حي اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، أشهد أن ال إله إال: واِإلقامة : قال 

  . على الفالح قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا 
  . ملا تقدم من حديث عبد اهللا بن زيد ، وقد تقدم ما يقتضي ترجيحه : ش 

أمر بالل أن يشف األذان ، ويوتر اِإلقامة ، وإن : قال ]  رضي اهللا عنه[ ويف الصحيحني عن أنس بن مالك  ٣٩٥
  . ثىن اِإلقامة فال بأس ، ملا تقدم من حديث أيب حمذورة ، واهللا أعلم 

  . ويترسل يف األذان ، وحيدر اِإلقامة : قال 
  . الترسل التمهل والتبني ، واِإلحدار اِإلسراع : ش 

إذا أذنت فترسل ، : ( قال لبالل [ ] ، أن رسول اهللا ] نه رضي اهللا ع[ وقد جاء ذلك من حديث جابر  ٣٩٦
  . إسناده جمهول : خمتصر ، رواه الترمذي وقال ) وإذا أقمت فاحدر 



  . إسناده مظلم : والبيهقي من رواية أيب هريرة وقال 
رواه . مة يأمرنا أن نرتل األذان ، وحنذف اِألقا[ ] كان رسول اهللا : قال ] رضي اهللا عنه [ وعن علي  ٣٩٧

  . الدارقطين 
إذا أذنت : جاء عمر بن اخلطاب فقال : وروى أيضاً هو والبيهقي عن أيب الزبري مؤذن بيت املقدس قال  ٣٩٨

وقد استنبط الشافعي رمحه . احلذم قطع التطويل : ويف رواية فاحذم قال األصمعي . فترسل ، وإذا أقمت فاحدر 
  . واهللا أعلم . كما قد ثبت يف الصحيح ترتيل األذان اهللا من مطلوبية رفع الصوت يف األذان 

  . مرتني . الصالة خري من النوم : ويقول يف أذان الصبح : قال 
مث أمر بالتأذين ، فكان بالل موىل أيب بكر : قال : يف رواية ألمحد وأيب داود يف حديث عبد اهللا بن زيد : ش  ٣٩٩

إن : قد فجاء فدعاه ذات غداة إىل الفجر ، فقيل له : قال ] . إىل الصالة [ يؤذن بذلك ، ويدعو رسول اهللا 
: قال سعيد بن املسيب . الصالة خري من النوم : فصرخ بالل بأعلى صوته ] : قال . [ نائم [ ] رسول اهللا 

  . فأدخلت هذه الكلمة يف التأذين إىل صالة الفجر 
قال الصالة خري من النوم ، . حي على الفالح : ر من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفج: وعن أنس قال  ٤٠٠

. إسناده صحيح : رواه البيهقي يف سننه ، وقال . الصالة خري من النوم ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا 
كما يف حديث أنس ، وملا يأيت يف حديث أيب حمذورة وهذا والذي قبله على . حي على الفالح : وموضع ذلك بعد 

وقيل (  ١٩. ) وإن أذن لغري الفجر قبل دخول الوقت أعاد ] : بعد [ ل اِإلستحباب ، وهلذا قال اخلريف سبي
  . بالوجوب يف التثويب 

الصالة خري من : أنه علم األذان وفيه كان يف الصبح فقل بعد حي على الفالح : ألن يف حديث أيب حمذورة  ٤٠١
وختصيص اخلرقي ذلك بالصبح يقتضي أنه ال يطلب يف غريه ، وهو  النوم ، الصالة خري من النوم وهذا أمر اه

  . كذلك 
رواه أمحد وابن ماجه ، وفيه إرسال . أن ال أثوب إالا يف الفجر [ ] أمرين رسول اهللا : ملا روي عن بالل قال  ٤٠٢

  . قاله البيهقي 
رواه أبو . أخرج بنا فإهنا بدعة : كنت مع ابن عمر ، فثوب رجل يف الظهر أو العصر ، قال : وعن جماهد  ٤٠٣

  . داود ، واهللا أعلم 
  ] . إذا دخل الوقت [ وإن أذن لغريه الفجر قبل دخول الوقت أعاد : قال 
ال يعتد باألذان قبل دخول الوقت لغري الفجر ، على املذهب املعروف ، لفوات املقصود منه ، وهو اِإلعالم : ش 

  . ، وما كان عليه [ ] ر املمنوع منه شرعاً ، وخمالفته األمر النيب بدخول الوقت ، وملا يف ذلك من التغري
يف نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليل ، [ ] أتيت النيب : ففي الصحيحني عن مالك بن احلويرث ، قال  ٤٠٤

هم ، وصلوا ، ارجعوا فكونوا فيهم ، وعلمو: ( رحيماً رفيقاً ، فلما رأى شوقنا إىل أهلينا قال ] برا [ وكان بنا 
  ) . فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكربكم 

كان بالل يؤذن إذا دحضت ، مث ال يقيم : قال ] رضي اهللا عنه [ ويف صحيح مسلم ، عن جابر بن مسرة  ٥٠٥
وليست ] به [ د فإذا رآه أقام حني يراه ويف الرعاية حكاية رواية بالكراهة وظاهرها مع االعتدا[ ] حىت يرى النيب 

  . اه ويعتد باألذان للفجر قبل دخول وقتها على املذهب . بشيء ، ِإلطباق الناس على خالفها 
إن باللًا يؤذن : ( قال [ ] ، أن النيب ] رضي اهللا عنهما [ ملا يف الصحيحني وغريمها ، عن ابن عمر وعائشة  ٤٠٦



  ) . بليل ، فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم 
ال مينعن أحدكم أذان بالل من سحوره ، فإن : ( قال [ ] أن رسول اهللا ] رضي اهللا عنه [ وعن ابن مسعود  ٤٠٧

وفيه إشارة إىل علة اختصاص الفجر . متفق عليه أيضاً ) ينادي بليل ، لريجع قائمكم ويوقط نائمكم : يؤذن أو قال 
أول الوقت ، ورجوع القائم ليأيت بالعبادة على وجه بذلك ، وهو قيام النائم ليقضي حاجته ، فيأيت الصالة يف 

وقاس الشريازي على الصبح اجلمعة ، فأجاز األذان هلاع قبل وقتها ليدركها من منزله فيه بعد وحنو ذلك . النشاط 
واستثىن ابن عبدوس مع . لعموم األول . وللجمعة قبل الزوال : وقيل : محدان ] ابن [ ، وهو أجود من قول 

رواية باملنع يف التأذين قبل ) وعنه ( وليس بشيء ألن الوقتني صار وقتاً واحداً (  ١٩) لصالة اجملموعة ، الفجر ا
  . الوقت بالفجر أيضاً ، فغريها أحرى 

أال إن العبد نام ، ( أن يرجع فينادي [ ] ملا روى عن ابن عمر ، أن باللًا أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النيب  ٤٠٨
إنه غري حمفوظ ، : رواه أبو داود لكن قال ابن املديين . أال إن العبد نام : ثالثاً ، فرجع فنادى ) نام  أال إن العبد

خالف ما رواه ] هو [ خرب محاد شاذ ، غري واقع على القلب ، : وقال حممد بن حيىي الذهلي . أخطأ فيه محاد 
  . الناس عن ابن عمر 

قال طائفة من األصحاب ، ] الليل [ قبل وقتها أن يكون بعد منتصف  فعل املذهب شرط اإلعتداد باألذان للفجر
ألن قبل النصف وقت خيتص بالعشاء اختصاصاً كلياً ، لكونه وقتها املختار ، وما بعده خبالفه ، واخلرقي ومجاعة من 

ذلك على وال إشكال أنه ال يستحب تقدم . األصحاب مل يقيدوا على ذلك ، فيحتمل أهنم أحالوا على العادة 
  . الوقت كثرياً ، قاله الشيخ وغريمها 

بني أذاهنما إال أن ينزل هذا ] يكن [ مل : قال القاسم الراوي عنها : ألن يف الصحيح من حديث عائشة  ٤٠٩
  . ويرقى هذا 

كما أنت حىت : فكنا حنتبس ابن أم مكتوم عن األذان ، ونقول : ويف حديث رواه الطيالسي وغريه قال  ٤١٠
: ومن مث قال البيقهي رمحه اهللا . ومل يكن بني أذاهنم إال أن ينزل هذا ويصعد هذا . ، كما أنت حىت نتسحر  نتسحر

مقدار قراءة الواقعة ، بل أقل ] يبلغ [ ما روي يف تقدمي األذان قبل الفجر إمنا هو يزمن يسري ، لعله ال ] جمموع [ 
ا يفعل يف زماننا من األذان للفجر من الثث األخري ، فخالف السنة ، منها ، ففضيلة التقدمي هبذا ، ال بأكثر ، وأما م

إن سلم جوازه ، ويستحب ملن أذّن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن يف الوقت ، لقضية النص ، وأن يتخذ ذلك 
  . اه . عادة ، لئال يغر الناس ، ويف الكايف ما يقتضي اشتراط ذلك 

قبل وقتها ، وال يعتد باألذان لغريها قبل الوقت على املذهب فيهما ، فهل جيوز  إذا تقرر أنه يعتد باألذان للفجر
ذلك أم ال ، أما الغري الفجر فال جيوز ذلك ، على املعروف من الروايات ، وقد تقدم حكاية رواية بالكراهة ، 

الكراهة إال أن يعيده بعد وظاهرها مع اجلواز ، وحكي رواية بالكراهة ، وظاهرها مع اجلواز ، وحكي رواية ثالثة ب
الوقت ، وأما للفجر فهل يباح ذلك أو يسن ؟ على قولني ، مث هل ذلك يف مجيع السنة ، أو يستثىن من ذلك 

رمضان ، فيكره األذان فيه قبل الفجر ، حذاراً من منع كثري من الناس من السحور ، ولعدم معرفتهم بالوقت ، 
وعليه هل ذلك مطلقاً ، أو إذا مل (  ١٩) ، أشهرمها عند األصحاب الثاين ، واعتمادهم على األذان ؟ فيه روايتان 

جتر عادة بذلك ، نظراً للمعىن املتقدم ، وحذاراً من تعطيل السنة الصرحية ، لورودها بذلك ، وهو قول أيب الربكات 
  . ؟ فيه قوالن 

  . مام واهللا أعلم الوقت منوط بنظر املؤذن ، واِإلقامة وقتها منوط بنظر اِإل) تنبيه ( 



  . وال يستحب أبو عبد اهللا أن يؤذن إال ظاهراً ، فإن أذن جنباً أعاد : قال 
  . املستحب أن يؤذن ويقيم وهو طاهر من احلدثني : ش 

رواه الترمذي ، ) ال يؤذن إال متوضيء : ( قال [ ] أن النيب ] رضي اهللا عنه [ ملا روي عن أيب هريرة  ٤١١
موقوفاً على أيب هريرة ، وصححاً املوقوف ، ألنه ذكر ، فاستحبت له الطهارة ، كبفية األذكار ،  والبيهقي ، مرفوعاً

  . فإن أذن أو أقام حمدثاً أجزأ 
ذكره البيهقي لكن يكره ذلك يف . كانوا ال يرون بأس أن يؤذن الرجل على غري وضوء : قال النخعي  ٤١٢

وإن . ب التلخيص ، والسامري فيهما لكن الكراهة يف اإلقامة أشد اِإلقامة دون األذان ، نص عليه ، وكرهه صاح
كما حكاه مجاعة من األصحاب ، واختاره اخلرقي ، وابن عبدوس ال يعتد به فيعاد ، ألنه ذكر ) فعنه ( أذن جنبا 

 وهو اختيار األكثرين ،) وعنه ( خيتص فاعله أن يكون من أهل القرب ، فلم يعتد به من اجلنب كالقراءة 
ومنصوصه يف رواية حرب يعتد به ، إذ العمومات الواردة يف األذان مل يرد يف شيء منها اعتبار الطهارة من اجلنابة ، 

فعلى هذا إن كان أذانه يف مسجد ، فإن كان مع جواز اللبث فيه ، إما بوضوء . وألنه أحد احلدثني فأشبه اآلخر 
اللبث فيه هو كاألذان والزكاة يف موضع غصب ، ويف ذلك على املذهب ، أو جببس وحنو ذلك صح ، ومع حترمي 

قوالن ، املذهب منهما عند أيب الربكات وطائفة صحته لعدم اشتراطه البقعة له ، واملذهب عند ابن عقيل يف 
[ التذكرة البطالن ، وهو مقتضى قول ابن عبدوس ، وغاىل فقطع باشتراط الطهارة له ، كمكان الصالة واهللا 

  . علم أ] سبحانه 
  . بال أذان وال إقامة كرهنا له ذلك ، وال يعيد ] صالة [ ومن صلى : قال 
  . أما كراهة ذلك فألنه خالف فعل النيب وأصحابه ، وأما عدم إعادة الصالة : ش 

عن رجل سهى عن األذان واِألقامة قال [ ] سئل النيب : قال ] رضي اهللا عنهما [ فلما روي عن ابن عباس  ٤١٣
  ) . اخلطأ والنسيان ] عن [ اهللا يتجاوز ألميت إن : ( 
مضت صالته ، ليس اِإلقامة واألذان من : وعن معاذ بن جبل أنه قيل له رجل نسي اِإلقامة واألذان قال  ٤١٤

  (  ١٩. ) وروامها حرب بإسناده . فروض الصالة ، إمنا هو من فضل يوجد به ، وشيء يدعى إليه 
  . واألسود يف داره ، بغري أذان وال إقامة  ويف مسلم أنه صلى بعلقمة ٤١٥
إذا أقيمت الصالة فامشوا وعليكم السكينة ( ذلك من احلديث الصحيح ] رمحه اهللا [ وقد استنبط الشافعي  ٤١٦

فمن أدرك آخر الصالة فقد فاته أن حيضر أذانا وإقامة ، مع أنه مل : قال ) ، فصلوا ما أدركتم ، واقضوا ما فاتكم 
كان له أن ] وقد خرج اِإلمام من الصالة [ ه ، ومل يقم ، قال ؛ ومل أعلم خمالفاً أنه إذا جاء املسجد يؤذن لنفس

  . يصلي بال أذان وال إقامة 
عام أريد به خاص ، وهو الرجال ، لعدم ) ومن : ( هذا من حيث اجلملة ، أما من حيث التفصيل فقول اخلرقي 

  . ى املشهور من الروايات فضلًا عن كراهة تركهما منهن مشروعية األذان واِإلقامة للنساء ، عل
ليس على النساء أذان ، وال إقامة ، [ ] : ( قال رسول اهللا : قالت ] رضي اهللا عنها [ ملا روي عن أمساء  ٤١٧

ال ق[ رواه البيهقي يف سننه وضعفه ، ) وال مجعة ، وال اغتسال مجعة ، وال تتقدمهن امرأة ، ولكن تقوم يف وسطهن 
  . اه ] ورويناه أيضاً يف األذان واِإلقامة عن أنس مرفوعاً ومل يصح ، بل األشبه موقوف على أنس : 

املرأة ال تؤم ، وال تؤذن ، وال تنكح ، وال تشهد : وعن علي ] وابن عباس [ كذلك يروى عن ابن عمر  ٤١٨
لى النساء أذان ، وال إقامة يف حضر أنه ليس ع[ ] مضت السنة من النيب : قال إسحاق : وقال حرب . النكاح 



  . وال سفر 
  . إن أذّنّ وأقمن فال بأس ، وإن مل يفعلن فجائز ) : والثانية ( 

أهنا كانت تؤذن ، وتقيم وتؤم النساء ، وتقوم ] رضي اهللا عنها [ ملا روى الشافعي يف مسنده عن عائشة  ٤١٩
  . وسطهن 

وحيث شرع ذلك للمرأة فإهنا ختفض ] رضي اهللا عنه [ عن جابر  يستحب هلن اِألقامة ، ويروى) : والثالثة ( 
  ) . اه ( صوهتا ، وحكم اخلنثى مثلها 

نوعاً من الصالة ، وهي صالة اخلمس ، ألن األذان ال يشرع لغريهن ، نعم ] به [ يريد . ومن صلى صالة : وقوله 
بالواجب بأصل الشرع ، وصرح الشريازي  كالم ابن محدان كما سيأيت يقتضي مشروعيته للمنذورة ، تشبيها هلا

  . وهو ظاهر كالم غريه أنه ال يشرع هلا 
  . على املذهب املعروف ) الصالة جامعة ( ويسن أن ينادي للعيد ، والكسوف ، واالستسقاء 

،  وأحلق القاضي هبن التراويح. لثبوت ذلك يف الكسوف ، ووروده مرسلًا يف العيد واالستسقاء ، يف معنامها  ٤٢٠
  . اه ] على املعروف [ واملنصوص أنه ال ينادي هلا أصلًا ، كصالة اجلنازة 

سنة يف السفر ، واحلضر ، إلِطالقه (  ١٩) قد يؤخذ منه أن األذان واِإلقامة سنان ، . كرهنا له ذلك : وقوله 
د الصالة ، وألنه دعاء إىل الكراهة على تاركها ، والظاهر أن مراده كراهة تنزيه ، ملا تقدم من أن تاركهما ال يعي

  . وهذا إحدى الروايات ) الصالة جامعة : ( الصالة فلم جيب ، كقوله 
  . وهي املشهورة وعليها أكثر األصحاب أهنما سنتان للمسافرين ) : والثانية ( 

  . ن شاء أقام إن شاء أذن وأقام ، وإ: يف املسافر ] رضي اهللا عنه [ ملا ذكره ابن املنذر ، والبيهقي عن علي  ٤٢١
إمنا األذان : وعن ابن عمر أنه كان ال يزيد على اِألقامة يف السفر يف صالة ، إال يف صالة الصبح ، ويقول  ٤٢٢

رواه مالك يف موطئه ، وسعيد يف سننه ، فرضاً كفاية على املقيمني ، ملا تقدم من . لِألمام الذي جيتمع إليه الناس 
  ) . حضرت الصالة فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكربكم  إذا( بن احلويرث ] مالك [ حديث 
ما من ثالثة يف قرية ال يؤذن ، وال تقام : ( يقول [ ] مسعت رسول اهللا ] : رضي اهللا عنه [ وعن أيب الدرداء  ٤٢٣

  . ورواه أمحد ) فيها الصالة ، إال استحوذ عليه الشيطان 
هنما فرض كفاية مطلقاً ، ألهنما من أعالم الدين الظاهر وهو ظاهر إطالق طائقة من األصحاب أ) : والثالثة ( 

  . فأشبها اجلهاد 
إذا سافرمتا فأذنا ، : ( أنا وابن عم يل ، فقال [ ] أنيت النيب : ويف الصحيح عن مالك بن احلويرث قال  ٤٢٤

ا ، فكذلك النداء هلا ، وال نزاع فيما نعلمه يف وجوهبما للجمعة ، الشتراط اجلماعة هل) وأقيما ، وليؤمكما أكربكم 
إذا قيل بفرضيتهما هل جيري ذلك يف القضاء ) واختلف . ( وال يف أهنما ليسا بشرط لصحة الصالة كما تقدم 

مث إذا قيل بالفرضية فاتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم . واملنفرد ، واملنذورة ؟ فيه وجهان ، حكامها ابن محدان 
وينبغي أن يأمث أهل : ل به اإلِعالم غالباً أجزأ عن الكل ، وإن كان واحداً ، قلت اِألمام ، وإذا قام هبما من حيص

  . اه . البلد كلهم إن تركومها 
يشمل حاليت احلضر والسفر ، واجلماعة . ومن صلى صالة بال أذان وال إقامة كرهنا له ذلك : وقول اخلرقي 

من ذلك أبو حممد ما إذا دخل مسجداً قد صلى فيه ، فإنه واألنفراد ، واملؤداة واملقضية ، وغري ذلك وقد استثىن 
رمحه اهللا [ مث إن اخلرقي . خيري إن شاء أذن وأقام ، وإن شاء تركهما من غري كراهة ، وحكى ابن محدان ذلك قوال 



ن إمنا حكم بالكراهة على من تركهما ، فلو أتى بأحدمها فهو مسكوت عنه يف كالمه ، وقد صرح أبو الربكات بأ] 
(  ١٩. ) املنفرد واملسافر إذا اقتصرا على اِإلقامة من غري أذان فإنه جيوز من غري كراهة ، ونص عليه أمحد اه 

وكذلك الثانية من اجملموعتني ، وما عدا األوىل من املقضيات ، إن شاء أذن هلا ، وإن شاء مل يؤذن ، بل صرح ابن 
  . ، ويقتصر على اِإلقامة ، واهللا أعلم  عقيل ، والشريازي بأنه ال يشرع أذان واحلال هذه

  . وجيعل أصابعه مضمومة على أذنيه : قال 
نقل ابن بطة أنه سأل اخلرقي عن صفة ذلك فضم أصابعه على راحتيه ، مث جعلهما على أذنيه ، وهذا إحدى : ش 

  . الروايات واختيار ابن عبدوس ، وابن البنا ، وصاحب البلغة فيها 
  ] . رضي اهللا عنهما [ عن ابن عمر ألن ذلك يروي  ٤٢٥

  . جيعل أصابعه مضمومة ، مبسوطة على أذنيه ) : والثانية ( 
  . ألن ذلك يروي عن أيب حمذورة ، حكاه عنه أمحد  ٤٢٦

  . وهي اختيار ابن عقيل ، والشيخني جيعلهما يف أذنيه ) : والثالثة ( 
[ رواه . يف قبة له محراء [ ] اه يف أذنيه ، ورسوله اهللا رأيت باللًا يؤذن ، وإصبع: ملا روى أبو جحيف قال  ٤٢٧
  . ، والترمذي وصححه ] أمحد 
رواه . أمر باللًا أن يدخل أصبعيه يف أذنيه [ ] وعن عبد الرمحن بن سعد ، عن أبيه عن جده ، أن رسول اهللا  ٤٢٨

  . البيهقي يف سننه ، واهللا أعلم 
حي على الفالح ، وال يزيل قدميه : وعن يساره إذا قال . على الصالة  حي: ويدير وجهه عن ميينه إذا قال : قال 

 .  
وهو يف قبه له محراء من أدم ، فخرج وتوضأ ، [ ] أتيت النيب : قال ] رضي اهللا عنه [ ش روي أبو جحيفة  ٤٢٩

متفق عليه ، . الفالح حي على الصالة ، حي على : مييناً ومشالًا : فأذن بالل ، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ، يقول 
لوى عنقه مييناً ومشالًا وال يستدر ، وكالم اخلرقي يشمل األذان يف املنارة وغريها ، وهو : ويف رواية أيب داود 
له أن يدور يف املنارة الواسعة ، والصومعة الكبرية وحنو ذلك ، ألنه أبلغ يف مساع ) : والثانية ( إحدى الروايتني ، 

  . األصلي باألذان  الصوت ، وهو املقصود
وقد روى البيهقي يف سننه ، بسنده يف حديث أيب جحيفة ، أن باللًا استدار ، لكنه من رواية احلجاج بن  ٤٣٠

  . أرطاة ، وال حيتج به ، على أنه حيمل على أنه أراد باالستدارة التفاته ، توفيقاً بني ألفاظ احلديث ، واهللا أعلم 
  . أن يقول كما يقول ويستحب ملن مسع املؤذن : قال 
إذا مسعتم املؤذن [ ] ( قال رسول هللا : ، قال ] رضي اهللا عنه [ يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري : ش  ٤٣١

قاله غري واحد من ) ال حول وال قوة إال باهللا ( وجيعل موضع احليعلة احلولقة ] املؤذن [ فقولوا مثل ما يقول 
  . األصحاب 

اهللا أكرب : إذا قال املؤذن ( (  ١٩[ ] : ) قال رسول اهللا : قال ] رضي اهللا عنه [ طاب ملا روى عمر بن اخل ٤٣٢
] مث . [ قال أشهد أن ال إله إال اهللا . أشهد أن ال إله إال اهللا : اهللا أكرب اهللا أكرب ، مث قال : اهللا أكرب ، فقال أحدكم 

ال حوال وال : قال . حي على الصالة : مث قال . ول اهللا قال أشهد أن حممداً رس. أشهد أن حممداً رسول اهللا : قال 
: قال ] . اهللا أكرب [ اهللا أكرب ، : مث قال . ال حول وال قوة إال باهللا : قال . مث قال حي على الفالح . قوة إال باهللا 

رواه أمحد ، ومسلم ) اجلنة  من قبله دخل. ال إله إال اهللا : قال . ال إله إال اهللا : مث قال ] . اهللا أكرب [ اهللا أكرب 



  . وأبو داود 
] بني [ وقال بعض األصحاب جيمع ] رضي اهللا عنهما [ وحنوه روي من حديث معاذ ، ورافع بن خديج  ٤٣٣

  . احلولقة واحليعلة ، ليأيت مبجموع األحاديث ، واألول املذهب 
  . اتباعاً . أقامها اهللا وأدامها : يقول يف اِإلقامة ) تنبيه ( 

أقامها اهللا [ ] ( قال النيب . قد مامت الصالة : ملا يف سنن أيب داود ، أن باللًا أخذ يف اِإلقامة ، فلما قال  ٤٣٤
قياساً على ما تقدم ، ويسن مجع ذلك . صدقت وبزرت : ويقول يف التثويب : قال بعض األصحاب ) وأدامها 

  . لم واهللا سبحانه أع. للمئذن خفية ، وكذلك غري املؤذن خيفيه 

  باب استقبال القبلة

  
قد نرى تقلب وجهك يف السماء ، { : استقبال القبلة شرط لصحة الصالة يف اجلملة ، لقول اهللا سبحانه : ش 

  . أي حنوه } فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر املسجد احلرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
من صلى صالتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل [ ] : ( ل رسول اهللا قا: قال ] رضي اهللا عنه [ وعن أنس  ٤٣٥

  . رواه البخاري واهللا أعلم ) ذبيحتنا ، فذلك املسلم ، له ذمة اهللا ، وذمة رسوله ، فال ختفروا اهللا يف ذمته 
ميء إمياء على وإذا اشتد اخلوف وهو مطلوب ابتدأ الصالة إىل القبلة ، وصلى إىل غريها راجلًا أو راكباً ، يو: قال 

  ] . وجيعل سجوده أخفض من ركوعه [ قدر الطاقة 
حال املسايفة وهو حال اشتداد ) : أحدمها ( استقبال القبلة شرط لصحة الصالة كما تقدم ، إال يف موضعني : ش 

اخلوف ، وما يف معناه كاخلوف من سبع أو سيل ، أو هرب مباح من عدو ، وحنو ذلك ، فله أن يصلي على قدر 
اقته راجلًا أو راكباً ، إىل القبلة إن أمكن ، وإىل غريها إن عجز ، بركوع وسجود مع القدرة ، وباِإلمياء مع عدمها ط

، على قدر الطاقة ، ليأيت مبا استطاع ، وإن عجز عن األمياء سقط ، وإن احتاج إىل الكر والفر ، والضرب والطعن 
  ) . } فإن خفتم فرجاال أو ركبانا { (  ١٩: تعاىل فعل ، وال يؤخر الصالة عن وقتها ، لقول اهللا 

أشد من ] هو [ فإن كان خوف : وعن نافع ابن عمر ، أنه كان إذا سئل عن صالة اخلوف وصفها ، مث قال  ٤٣٦
وال أرى ابن عمر ذكر ذلك : قال نافع . ذلك صلوا رجالًا ، قياماً على أقدامهم ، مستقبلي القبلة وغري مستقبلها 

  . رواه البخاري وعن أمحد رواية أخرى بالتخيري بني الفعل والتأخري إىل األمن وإن خرج الوقت . رسول اهللا إال عن 
فصلى ) ال يصلني أحدكم العصر إال يف بين قريظة : ( أنه قال [ ] ملا يف الصحيحني عن ابن عمر ، عن النيب  ٤٣٧

خر قوم الصالة ، حىت وصلوا إىل بين قريظة وقد فاتتهم مل يرد بنا تفويت الصالة ، وأ: قوم يف الطريق ، وقالوا 
. أقرهم على التأخري ، ملصلحة اجلهاد [ ] واحدة من الطائفتني وجه ذلك أن النيب [ ] الصالة ، فلم يعب النيب 

  . وأظن عن أمحد رواية أخرى بالتأخري 
حافظوا { (  ١٩: منسوخ بقوله تعاىل : يل يوم اخلندق ، واملذهب األول ، وما تقدم ق[ ] استداللًا بتأخري النيب 

ظاهر كالم اخلرقي أنه يلزمه افتتاح الصالة إىل ) وعلى األول ( وحنوه ، ) } على الصلوات والصالة الوسطى 
  . القبلة إن أمكنه ذلك ، وهو إحدى الروايتني 

د أن يصلي على راحلته تطوعاً إذا أرا[ ] كان رسول اهللا : ، قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روى أنس بن مالك  ٤٣٩
( رواه أمحد ، وأبو داود . توجهت به ] ما [ ، استقبل القبلة ، فكرب للصالة ، مث خلى عن راحلته ، فيصلي حيث 



  . ال يلزمه ، اختارها أبو بكر ، ألنه جزء من أجزاء الصالة ، أشبه بقية أجزائها ، واهللا أعلم ) والثانية 
رواية أخرى أنه إذا كان ] رمحه اهللا [ أو طالباً خيشى فوات العدو ، وعن أيب عبد اهللا وسواء كان مطلوباً : قال 

  . طالباً فال جيزئه أن يصلي إال صالة أمن 
حكم الطالب لعدو خيشى فواته حكم املطلوب يف إحدى الروايتني ، ألن فوات الكافر رمبا أدى إىل ضرر : ش 

  . عظيم ، فأشبه املطلوب 
إىل خالد بن سفيان اهلذيل ، وكان حنو عرفة أو عرفات ، [ ] يعثين رسول اهللا : هللا بن أنيس قال وعن عبد ا ٤٤٠
إين ألخاف أن يكون بيين وبينه ما يؤخر الصالة ، : فرأيته وحضرت الصالة ، فقلت ) اذهب فاقتله : ( قال 

رجل من العرب ، بلغين : ت ؟ قلت من أن] : يل [ فانطلقت أمشي وأنا أصلي أوميء إمياء ، فلما دنوت منه قال 
فمشيت معه ساعة ، حىت إذا أمكنين علوته . إين لعلى ذلك ] : فقال [ أنك جتمع هلذا الرجل ، فجئتك لذلك 

واختارها القاضي ال جيوز له أن ) : الثانية ( والظاهر أنه أخرب النيب ، أو علم جواز ذلك والرواية . بسيفي حىت برد 
  . واهللا أعلم . ، ألن اهللا تعاىل شرط هلذه الصالة اخلوف ، وهذا ليس خبائف يصلي إال صالة أمن 

  . وله أن يتطوع يف السفر على الراحلة ، على ما وصفنا من صالة اخلوف : قال 
  . باِإلمجاع ] يف اجلملة [ ال يشترط هلا االستقبال ، وهي التطوع يف السفر ] اليت [ هذه احلالة الثانية : ش 

راحلته ، حيث كان ] ظهر [ كان يسبح على [ ] أن النيب ] رضي اهللا عنه [ ه ما روى ابن عمر وسند ٤٤١
غري أنه ال يصلي : وملسلم . وكان يوتر على بعريه : وجهه ، يوميء برأسه ، وكان ابن عمر يفعله ، ويف رواية 

  ) . } ، فأينما تولوا فثم وجه اهللا واهللا املشرق واملغرب { (  ١٩: متفق عليه ، وقال تعاىل . عليها املكتوبة 
  . رواه مسلم وغريه . نزلت يف التطوع يف السفر : قال ابن عمر  ٤٤٢

وظاهر كالمه اختصاص . إذا تقرر هذا فكالم اخلرقي يشمل قصري السفر وطويله ، وهو صحيح ، لعموم ما تقدم 
  . إهنا يف السفر : قال ابن عمر ) قد ( و . الكرمية احلكم باملسافر ، وهو املذهب من الروايتني ، ملا تقدم من اآلية 

وعن أنس أن رسول اهللا كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكرب ، مث صلى حيث كان وجهه  ٤٤٣
هنا جيوز ذلك للمقيم السائر يف مصره ، أل) : والرواية الثانية . ( رواه أمحد ، وأبو داود فقيد ذلك بالسفر . ركابه 

  . رخصة جتوز يف قصر السفر ، فشرعت يف املصر ، كما التيمم ، وأكل امليتة 
أن احلكم خيتص مبن هو على الراحلة ، فال جيوز ذلك للماشي ، وهذا إحدى ] أيضاً [ وظاهر كالم اخلرقي 

يف حال الركوب ،  أنه فعل ذلك إال[ ] الروايتني عن أمحد ، ونصبها أبو حممد للخالف ، ألنه مل ينقل عن النيب 
) . } فول وجهك شطر املسجد احلرام { (  ١٩وليس املاشي يف معناه ، الحتياجه إىل عمل كثري ، ويعضده عموم 

جيوز ذلك للماشي كالراكب ، وهبا قطع أبو اخلطاب يف اهلداية ، ونصبها أبو الربكات ، ) : والرواية الثانية ( 
وألنه مسافر سائر ، أشبه الراكب ، وعلى هذا يستقبل القبلة يف االفتتاح ،  اآلية ،} وهللا املشرق واملغرب { لعموم 

ويف الركوع ، ويف السجود ، ويسجد باألرض لتيسر ذلك عليه ، ويفعل ما عدا ذلك إىل جهة مسريه ، اختاره 
قة التوجه ، القاضي ، واختار أبو الربكات واآلمدي جواز اِإلميان بالكوع والسجود إىل جهة سريه ، دفعاً ملش

  . يكررها يف كل ركعة 
وحكم الصالة يف السفر حكم صالة اخلوف ، يف أنه إن شق عليه استقبال القبلة كمن محله مقطور ، أو من يعسر 

  . عليه االستدارة بنفسه ، أو الركوع والسجود ، سقط ذلك عنه ، وأومأ كما تقدم 
يصلي على راحلته وحنو الشرق ، السجود أخفض من  يف حاجة ، فجئت وهو[ ] بعثين النيب : قال جابر  ٤٤٤



وإن تيسر عليه اِإلستقبال لزمه يف ظار كالم اخلوقي ، وبه قطع أبو اخلطاب ، وقال أبو . رواه أبو داود . الركوع 
وخرج أبو حممد رواية بعد اللزوم ، من ] رضي اهللا عنه [ إنه ظاهر املذهب ، ملا سبق من حديث أنس : الربكات 

ألة السابقة ، واختاره أبو بكر ، ملا تقدم من أنه جزء من أجزائها ، أشبه بقيتها ، مث يتم إىل جهة سريه ، ألهنا املس
قبلته ، وكذلك إن تيسر عليه الركوع والسجود على ظهر املركوب لزمه ذلك ، كما إذا متكن من االستقبال يف 

] ألن [ وحيتمل أن ال يلزم شيء يف ذلك : قال اآلمدي مجيع الصالة ، كالراكب يف احملفة الواسعة وحنو ذلك ، 
  . الرخصة تعم ، واهللا أعلم 

وال يصلي يف غري هاتني احلالتني فرضاً وال نافلة إال متوجها إىل الكعبة فإن كان يعاينها فبالصواب ، وإن كان : قال 
  . غائباً عنها فباالجتهاد بالصواب إىل جهتها 

قبلة شرط لصحة الصالة إال يف احلالني السابقني ، مث إن كان يعاينها ففرضه إصابة عينها قد تقدم أن استقبال ال: ش 
حكم [ ] ، لقدرته على ذلك ، فيحاذيها جبميع بدنه ، حبيث ال خيرج شيء منه عنها ، وحكم من كان مبسجد النيب 

ففرضه [ ] ن مسجد الرسول أو ع[ الصحة وإن كان غائباً عن الكعبة ] متيقنة [ من كان مبكة ، ألن قبلته 
  . على املشهور من الروايتني ، واختاره اخلراقي ، والشيخان وغريمها ] االجتهاد إىل جهة الكعبة 

رواه ابن ) ما بين املشرق واملغرب قبلة [ ] : ( قال رسول اهللا : قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روى أبو هريرة  ٤٤٥
  . يح حديث حسن صح: ماجه ، والترمذي ، وقال 

وهذا ) ال تستقبله القبلة بغائط وال بول ، وال تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا : ( وصح عنه أنه قال  ٤٤٦
  . اختاره أبو اخلطاب يف اهلداية . جيب االجتهاد إىل عني الكعبة ) : والرواية الثانية ( يدل على أن ما بينهما قبلة 

هذه : ( خل البيت مث خرج ، فركع ركعتني يف قبل الكعبة ، وقال د[ ] ملا روي عن ابن عباس أن النيب  ٤٤٧
وعلى الثانية ال يضر . فعل هذه الرواية من تيامن أو تياسر عن سو اجتهاده بطلت صالته ] عليه [ متفق ) القبلة 

  . ذلك ما مل خيرج عنها 
[ كة أو قريب منها ، واحلائل بينهما إذا كان بالقرب منها ، كمن مب] عنها [ وإن كان غائباً : ويستثىن يف قوله 

إصابة عينها إما بنفسه ، كمن نشأ مبكة ، أو خبرب عامل بذلك ] تيقن [ ، كالدور وحنوها ، فإن فرضه ] حادث 
  . كغريه ، واهللا أعلم 

  . وإذا اختلف اجتهاد رجلني مل يتبع أحدمها صاحبه : قال 
املني اجملتهدين يف احلادثة إذا اختلفا ، ولذلك ال جيوز ملن جيتهد ألن كال منهما يعتقد خطأ اآلخر ، أشبها الع: ش 

  . واهللا أعلم . إن ضاق الوقت ففيه وجهان : منهما اتباع من اجتهد ، نعم 
  . أوثقهما يف نفسه ] والعامي [ ويتبع األعمى : قال 
ليه يف اتباعه ، وقد كلف هذا املذهب املشهور ، ألن األوثق أقرب وأظهر إصابة يف نظره ، وال مشقة ع: ش 

بتقليد أيهما شاء ، بناء على ختيري العامي بني ] رواية [ األصحاب ] بعض [ اِإلنسان يف ذلك بغلبة ظنه ، وخرج 
[ أحد اجملتهدين ، وفرق أبو الربكات بأن لزوم تقليد األعلم يفضي إىل كلفة ومشقة ، خبالف ما تقدم ، ومىت أمكن 

وهو [ وحكم البصري . يعرف مهب الرياح ، أو بالشمس وحنو ذلك فإنه جيتهد وال يقلد اِإلجتهاد كأن ] األعمى 
جاهل بأدلة القبلة وإن شرحت له حكم أعمى البصر أما إن أمكن اجلاهل التعليم والوقت متسع ، فإنه يلزمه ] 

  . ذلك ، وال جيوز له التقليد ما مل يضق الوقت ، واهللا أعلم 
  . أنه قد أخطأ القبلة ، مل يكن عليه إعادة ] علم [ هاد إىل جهة ، مث وإذا صلى باِإلجت: قال 



  . ألنه تعذر عليه الوصول إىل جهة الكعبة ، أشبه حال املسايفة : ش 
ملا بلغهم النسخ يف صالة الصبح استداروا إىل الكعبة ، وبنوا على فعلهم ، النتفاء ] فإهنم [ وأهل قباء ،  ٤٤٨

  . علمهم بالنسخ 
يف سفر يف ليلة مظلمة ، فلم ندر أين القبلة ، فصلى [ ] كنا مع النيب : قد روى عامر بن ربية عن أبيه قال و ٤٤٩

رواه ابن ) } فأينما تولوا فثم وجه اهللا { (  ١٩: كل رجل حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول اهللا ، فنزلت 
  . ماجه ، والترمذي وحسنه واهللا أعلم 

  . لبصري يف حضر فأخطأ ، أو األعمى بال دليل أعادا وإذا صلى ا: قال 
ش ؛ أما إذا صلى البصري ولو بدليل فأخطأ ، فإن كان مبكة ، أو مبدينة الرسول أعاد ، لتركه النص املقطوع به ، 

أو ، ] عن يقني [ وكذلك إن كان بغريمها ، على املشهور من الروايتني لتفريطه ، إذ ميكنه علم ذلك إما خبرب خمرب 
ال جيوز له العمل مبحاريب املسلمني وحنو ) : والرواية الثانية . ( مبحاريب املسلمني ، فهو كتارك النص لالجتهاد 

وأما األعمى إذا صلى بال دليل فإن كان مع القدرة . ذلك ، بل يلزمه االجتهاد ، حكاها ابن الزاغوين يف الوجيز 
يعيد لندرة : فرضه وهو التقليد ، وإن عجز عن الدليل فقيل  فواضح ، وإن أصاب ، ألنه ترك] الدليل [ على 

إن أخطأ أعاد ملا تقدم ، وإن : أشبه الغازي ، وقيل [ ألنه مل يترك فرضاً مقدوراً عليه ، . ال : تعذر الدليل ، وقيل 
  ] . إذ املقصود اإلصابة وقد حصلت واهللا أعلم . أصاب فال 

  . وال يتبع داللة مشرك حبال : قال 
  . أي وإن كان عاملاً يف دينه ، ألنه غري مأمون يف ديننا : ش 

وكذلك الفاسق املسلم ، ويقبل خري . ال تأمنوهم بعد أن خوهنم اهللا ] : رضي اهللا عنه [ وهلذا قال عمر  ٤٥٠
  ] . واهللا أعلم [ األنثى ، ومستور احلال ، ويف الصيب املميز وجهان 

  باب صفة الصالة

  
  

  . اهللا أكرب : إىل الصالة قال وإذا قام : قال 
  ] . فكرب [ الصالة ] إىل [ إذا قمت : ( قال النيب لألعرايب : ش  ٤٥١
  . اهللا أكرب : وهو ينصرف إىل التكبري املعهود وهو ) حترميها التكبري : ( وقال  ٤٥٢
إىل الصالة رفع يديه إذا قام [ ] كان النيب : وقد روى الترمذي ، وابن ماجه عن أيب محيد الساعدي قال  ٤٥٣
  . وهذا إخبار عن دوام فعله ) اهللا أكرب : ( وقال 
إذا قمتم إىل الصالة ] : ( قال [ أن النيب ] رضي اهللا عنه [ وروى أمحد يف مسنده ، عن أيب سعيد اخلدري  ٤٥٤

والتكبري ركن )  أكرب اهللا: فقولوا ] أكرب [ اهللا : فاعدلوا صفوفكم ، وأقيموها ، وسدوا الفرج ، وإذا قال إمامكم 
وحنو . الكبري أو أكرب اهللا : وال يصح بغري هذا اللفظ ، بأهللا األكرب ، أو ) حترميها التكبري : ( ، ملا تقدم من قوله 

  ] . واهللا أعلم [ ذلك 
  . وينوي هبا املكتوبة : قال 
أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له  وما{ (  ١٩: نية الصالة فمجمع عليه ، لقوله تعاىل ] أصل [ أما اشتراط : ش 



) إمنا األعمال بالنبيات ، وإمنا لكل امريء ما نوع : ( قال ] أنه [ واإلخالص حمض النية ، وصح عنه ) } الدين 
أهنا ظهر ، أو عصر ، أو غري ذلك لتتميز عن غريها ، هذا منصوص أمحد ، ] فتعني [ وال بد من تعيني الصالة 
املفروضة احلاضرة ] أي [ األلف والالم يف كالم اخلرقي للعهد ، أي ينوي بالتكبرية املكتوبة  وعليه األصحاب وإذاً

، وجيوز أن يريد جنس املكتوبة أي املفروضة ، فيكون ظاهره أنه ال يشترط نية التعيني ، بل مىت نوى فرض الوقت 
[ ا ما عليه أجزأه ، وقد روي عن أمحد ، وكانت عليه الصالة ال يدري هل هي ظهر أو عصر ، فصلى أربعاً ينوي هب

وهل يفتقر مع نية التعيني إىل نية الفرضية ، ونية القضاء أو . ما يدل على ذلك ، لكن املذهب األول ] رمحه اهللا 
  . األداء ؟ فيه وجهان ، أشهرمها ال 

  . فإن تقدمت النية قبل التكبري ، وبعد دخول الوقت ما مل يفسخها أجزأه : قال 
ملا كان كالمه السابق يقتضي أن النية تقارن التكبري ، أردف ذلك ما يدل على أن ذلك على سبيل : ش 

اِإلستحباب ، وأن النية إذا تقدمت على التكبري أجزأه ، وذلك ألن الصالة عبادة يشترط هلا النية ، فجاز تقدميها 
  . لنية حكماً ال ذكراً كالصالة عليها كالصوم ، وألن التكبري جزء من الصالة ، فكفى فيه استصحاب ا

أن يكون ذلك بعد دخول الوقت ، وعلى هذا شرح ابن الزاغوين ، ) : أحدمها . ( وشرط اخلرقي لذلك شرطني 
معللًا بأهنا ركن ، فال يفعل قبل الوقت كبقية األركان ، وأكثر األصحاب ال يشترطون هذا الشرط ، فإما ِإلمهاهلم 

أن يستصحب النية حكماً ، فلو فسخها أي قطعها مل جيزئه ، ) الشرط الثاين . ( ى الغالب له ، أو اعتماداً منهم عل
. وكذلك لو اشتغل بفعل يعرض به عن السعي إىل الصالة : خللو التكبري بل الصالة عن نية ، قال ابن الزاغوين 

  . وحكم فسخ النية بعد التكبري حكم الفسخ قبله ، ولو تردد يف الفسخ فوجهان 
  . مقتضى كالم اخلرقي أنه ال يشترط كون التقدم بزمن يسري ، وعامة األصحاب على اشتراط ذلك ، واهللا أعلم و

  . ويرفع يديه إىل فروع أذنيه ، أو إىل حذو منكبيه : قال 
هللا عند افتتاح الصالة ، ملا سيأيت من األحاديث ، واختلفت الرواية عن أمحد رمحه ا[ ال خالف يف رفع اليدين : ش 

  ] . يف منتهى الرفع ، فروي عنه وهو املشهور أن األفضل الرفع إىل حذو املنكبني 
ملا روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة ، وإذا كرب  ٤٥٥

وكان ال ) ده ، ربنا ولك احلمد مسع اهللا ملن مح: ( للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، وقال 
  . متفق عليه . يفعل ذلك يف السجود 

أنا أعلمكم بصالته ، كان إذا قام إىل [ ] وعن أيب محيد الساعدي أنه قال يف عشرة من أصحاب رسول اهللا  ٤٥٦
ترمذي وصححه وال[ رواه أبو داود ] صدقت : [ قالوا . الصالة اعتدل قائماً ، ورفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه 

 . [  
  . األفضل الرفع إىل فروع أذنيه أي يبلغ بأطراف أصابعه أعلى أذنيه ) : وعنه ( 

وإذا ركع [ كان إذا كرب رفع يديه حىت حياذي هبما أذنيه ، [ ] ملا روى مالك بن احلويرث أن رسول اهللا  ٤٥٧
. فعل مثل ذلك ) مسع اهللا ملن محده : ( وإذا رفع رأسه من الركوع رفع وقال ] رفع يده حىت حياذي هبما أذنيه 

أنه خيرب بني هاتني الصفتني ، اختارها ) : والثالثة . ( رواه مسلم وغريه وهذا يشتمل على زيادة ، فاألخذ به أوىل 
  . اخلرقي ، لصحة الرواية هبما ، فدل على أنه كان مرة يفعل هذا ، وتارة يفعل هذا ، واهللا أعلم 

  ] . اليسرى [ اليمىن على كوعه مث يضع يده ، : قال 
أنه رأى النيب رفع يديه حني دخل يف الصالة ، مث التحف ] رضي اهللا عنه [ ملا روى وائل بن حجر : ش  ٤٥٨



وضع يده اليمىن على ظهر : بثوبه ، مث وضع اليمىن على اليسرى ، رواه أمحد ومسلم ويف لفظ ألمحد وأيب داود 
   .كفه اليسرى ، والرسغ والساعد 

  . وجيعلهما حتت سرته : قال 
  . هذا إحدى الرواية عن أمحد : ش 

. من السنة وضع األكف يف الصالة حتت السرة : ملا روى أمحد ، أبو داود ، عن علي رضي اهللا عنه قال  ٤٥٩
  . األفضل جعلهما حتت صدره ) : والرواية الثانية [ ] ( والسنة املطلقة تنصرف إىل سنة رسول اهللا 

رأيت النيب يضع يده على صدره ووصف حيىي بن سعيد اليمىن على : ى قبيصة بن هلب ، عن أبيه قال ملا رو
التخيري بني الصفتني ، اختارها ابن أيب موسى ، وأبو الربكات ، ) : والثالثة ( اليسرى ، فوق املفضل ، رواه أمحد 

[ واسع ، ال كراهة لواحد منهما ]  األمرين يف[ وعلى الروايات فاألمر : قال أبو الربكات . لورود األمر هبما 
  ] . واهللا أعلم 

  ) . سبحان اللهم وحبمدك ، وتبارك امسك ، وتعاىل جدك ، وال إله غريك : ( ويقول : قال 
: ( إذا فتتح الصالة قال [ ] كان رسول اهللا : قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روى أبو سعيد اخلدري : ش  ٤٦١

  . رواه اخلمسة ) ، وتبارك امسك ، وتعاىل جدك ، وال إله غريك  سبحانك اللهم وحبمدك
  ] . رضي اهللا عنهم [ وروي من حديث عمر ، وأنس ، وعائشة  ٤٦٢
سبحانك اللهم وحبمدك ، وتبارك امسك ، وتعاىل جدك ، : واحتج أمحد بأن عمر كان إذا افتتح الصالة قال  ٤٦٣

  . ويسمع ذلك . وال إله غريك 
واهللا أعلم [ أيب بكر ، وعثمان ، وابن مسعود ولو استفتح بغري هذا مما روي وصح جاز نص عليه  وروي عن ٤٦٤
 . [  
  . مثّ يستعيذ : قال 
  . إذا أردت القراءة : أي } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم { : لقوله اهللا تعاىل : ش 

أن النيب كان إذا قام إىل الصالة ] رضي اهللا عنه [ اخلدري  يبّينه ما روى أمحد والترمذي عن أيب سعيد ٤٦٥
  ) . مهزه ، ونفخه ، ونفثه ] من [ ، من الشيطان الرجيم ، ] السميع العليم [ أعوذ باهللا : ( استفتح ، مث يقول 
، وأبو حممد يف اختارها القاضي يف اجلامع الصغري ) يف رواية . ( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : وصفة اِإلستعاذة 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : ( جاء عن النيب أنه كان يقول قبل القراءة : املقنع ، لظاهر اآلية ، وقال ابن املنذر 
أعوذ باهللا من ) ويف ثالثة ( حلديث أيب سعيد ) أعوذ باهللا السميع العليم ، من الشيطان الرجيم ) ( ويف أخرى ( ، ) 

واختارها أبو بكر يف التنبيه ، والقاضي يف اجملرد ، وابن عقيل ، مجعاً ) اهللا هو السميع العليم الشيطان الرجيم ، إن 
  . } فاستعذ باهللا إنه هو السميع العليم { : وقوله } ] الرجيم [ فاستعذ باهللا من الشيطان { : بني قوله تعاىل 

ال بد } فاستعذ باهللا إنه هو السمع العليم { : ن قوله أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان أل] : رابعة [ ويف رواية 
وجيوز أن يقدر قبل ، وأن يقدر بعد ، فجمعنا بينهما ، عملًا مبا قال الشيخان ، واألمر . من الشيطان : أن يقدر فيه 

  . يف هذا واسع ، ومهما استعاذ به جاز بال كراهة 
عليه ، حمتجاً بأن ابن مسعود وأصحابه كانوا ال يعرفون اِإلفتتاح ، وِاستفتاح واِإلستعاذة مسنونان ، نص ) : تنبيه ( 

  ] . واهللا أعلم [ يكربون ويقرأون ، وذهب ابن بطة إىل وجوهبما 
  . } احلمد هللا رب العاملني { : مث يقرأ : قال 



والقراءة  كان يستفت الصالة بالتكبري ،[ ] أن النيب ] رضي اهللا عنها [ يف الصحيحني عن عائشة : ش  ٤٦٦
وال خالف يف أن القراءة ركن يف الصالة ، واختلف يف تعيني الفاحتة ، فاملعروف املشهور . باحلمد هللا رب العاملني 

  . وعليه األصحاب تعيينها 
رواه ) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب : ( أن النيب قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روى عبادة بن الصامت  ٤٦٧

  . إسناده صحيح : رواه الدارقطين وقال ) ال جيزيء صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ( لفظ  اجلماعة ويف
من صلى صالة مل يقرأ فيها بأسم الكتاب فهي : ( قال رسول اهللا : قال ] رضي اهللا عنه [ وعن أيب هريرة  ٤٦٨

 الذات ، حكاه أبو عبيد عن رواه اجلماعة إال البخاري ، واخلداج النقصان يف) خداج ، هي خداج غري متام 
مث : ( وقوله لألعرايب } فاقرأوا ما تيسر منه { : ال تتعني ، بل جيزيء قراءة آية ، لقوله تعاىل ) وعنه . ( األصمعي 

جتب يف ركعتني ال غري ، : وتتعني القراءة يف كل ركعة على املذب بال ريب ، وعنه ) اقرأ ما تيسر معك من القرآن 
  ] . واهللا أعلم [ 

  . يبتدئها ببسم اهللا الرمحن الرحيم : قال 
مث قرأ بأم القرآن ، ) بسم اهللا الرمحن الرحيم ( صليت وراء أيب هريرة فقرأ : ملا روى نعيم اجملمر قال : ش  ٤٦٩

اهللا أكرب ، وإذا قام من : ويقول كلما سجد . آمني : وقال الناس . آمني : قال } وال الضالني { حىت إذا بلغ 
رواه [ ] والذي نفسي بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهللا : مث يقول إذا سلم . اهللا أكرب : لوس من الثنتني اجل

  . النسائي ، ورواه ابن خزمية ، وابن حبان ، والدارقطين ، واحلاكم ، والبيهقي ، واخلطيب وصححوه 
، وعثمان ، فكانوا ال جيهرون ببسم  صليت خلف النيب ، وأيب بكر ، وعمر] : رضي اهللا عنه [ وعن أنس  ٤٧٠

رواه أمحد ، والنسائي ، وابن خزمية والدراقطين ، ويف لفظ البن خزمية ، والطرباين ، إن رسول . اهللا الرمحن الرحيم 
  . وأبو بكر ، وعمر ، زاد ابن خزمية يف الصالة . اهللا كان يسّر بسم اهللا الرمحن الرحيم 

بعض آية يف سورة النمل واختلف هل هي آية مفردة يف أول ) م اهللا الرمحن الرحيم بس( اإلمجاع على أن ) تنبيه ( 
كل سورة ، وفيه روايتان ، املنصوص عنه وعليه عامة أصحابه نعم ، وال خالف عنه نعلمه أهنا ليست آية من أول 

  . الفها ، واهللا أعلم كل سورة إال يف الفاحتة ، على رواية اختارها ابن بطة ، وصاحبه أبو حفص ، واملشهور خ
  . وال جيهر هبا : قال 
  . إهنا من الفاحتة ، ملا تقدم من حديث أنس : ال جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم ، وإن قلنا : ش 

ويف . أن النيب ، وأبا بكر ، وعمر كانوا يفتتحون الصالة باحلمد هللا رب العاملني : ويف لفظ البخاري عنه  ٤٧١
مل يصح عن : وعن الدراقطين . يف أول قراءة وال يف آخرها ) بسم اهللا الرمحن الرحيم ( كرون ال يذ: رواية مسلم 

إهنا من : وزعم بعض األصحاب أنا إذا قلنا . النيب يف اجلهر حديث ، أما عن الصحابة فمنه صحيح ، ومنه ضعيف 
باملدينة جهر هبا ، ليبني أهنا سنة ، ألن من صلى ] أن [ على ) ونص أمحد ] ( جهر هبا كما جيهر بالفاحتة [ الفاحتة 

  . أهل املدينة ينكروهنا 
  . كما جهر ابن عباس بقراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة واهللا أعلم  ٤٧٢
  . آمني : قال } وال الضالني { : فإذا قال : قال 
، أو مأموماً قاهلا إمامه أو مل يقلها سواء كان منفرداً ، أو إماماً . آمني : قال } وال الضالني { : إذا قال املصلي : ش 
 .  

إذا أّمن اِإلمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمني : ( قال : [ أن النيب ] رضي اهللا عنه [ ملا روى أبو هريرة  ٤٧٣



  . متفق عليه واملنفرد يف معنامها ، وجيهر هبا فيما جيهر به ) املالئكة غفر له تقدم من ذنبه 
: قال } غري املغضوب عليه وال الضالني { : إذا تال ] كان رسول اهللا : هريرة رضي اهللا عنه قال  ملا روى أبو ٤٧٤

حىت يسمعها أهل الصف : رواه أبو داود ، وابن ماجه وقال . حىت يسمع من يليه من الصف األول ) آمني ( 
  . املسجد ] هبا [ األول ، فريتج 

  . ليوافقا تأمني املالئكة  والسنة أن يؤمن املأموم واِإلمام معاً ،
: فقولوا } غري املغضبو عليهم وال الضالني { إذا قال اِإلمام : ( ويف النسائي واملسند من حديث أيب هريرة  ٤٧٥
فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه . آمني : وإن اِإلمام يقول . إمني : فإن املالكئة تقول . آمني 
  . أي إذا شرع ، أو إذا أراد ، مجعاً بين احلديثني واملعىن ، واهللا أعلم . إذا أمن اِإلمام فأمنوا ) : وقوله ) ( 
  ) . بسم اهللا الرمحن الرحيم ( مث يقرأ سورة يف ابتدائها : قال 
  . أما قرتاءة السورة بعد الفاحتة فسنة جممع عليها : ش 

يقرأ يف الركعني األوليني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني ،  ملا روى أبو قتادة األنصاري أن النيب كان ٤٧٦
يطول يف األوىل ويقصر يف الثانية ، يسمع اآلية أحياناً ، وكان يقرأ يف العصر بفاحتة الكتاب وسورتني ، يطول يف 

، ويف الركعتني األوىل ويقصر يف الثانية ، وكان يطول يف الركعة األوىل من صالة الصبح ، ويقصر يف الثانية 
متفق عليه ، يف أحاديث أخر ، وأما كونه يبتدئها ببسم اهللا الرمحن الرحيم ، فقد نص عليه . اآلخريتني بأم الكتاب 

  . أمحد 
  . واهللا أعلم . حمتجاً بأن ابن عمر كان ال يدع بسم اهللا الرمحن الرحيم ألم القرآن ، وللسورة اليت بعدها  ٤٧٧
  . لركوع فإذا فرغ كّبر ل: قال 
كان النيب إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم ، مث يكرب حني : قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روى أبو هريرة : ش  ٤٧٨

مث يكرب ) ربنا ولك احلمد ( حني يرفع صلبه من الركعة ، مث يقول وهو قائم ) مسع اهللا ملن محد : ( يركع ، مث يقول 
، مث يكرب حني يسجد ، مث يكرب حني يرفع رأسه ، مث يفعل ذلك يف صالته  حني يهوي ، مث يكّبر حني يرفع رأسه

  . متفق عليه . كلها حىت يقضيها ، ويكرب حني يقوم من الثنتني بعد اجللوس 
وهذا التكبري واجب يف رواية مشهورة ، ويف أخرى فرض ، ويف ثالثة فرض إال يف حق املأموم فواجب ، ويف رابعة 

  . اآلية } يا أيها الذي آمنوا اركعوا واسجدوا { : ركن باِإلمجاع ، قال سبحانه سنة ، أما الركوع ف
  . ويرفع يديه كرفعة األول : قال 
حديث ) هنا ( يعين إىل حذو منكبيه ، أو إىل فروع أذنيه ، وقد تقدم ذلك واخلالف فيه ، واألصل يف الرفع : ش 

  . ابن عمر ، ووائل بن حجر وقد تقدما 
أنا أعلمكم بصالة رسول : أحدمها أبو قتادة [ ] يد الساعدي أنه قال يف عشرة من أصحاب رسول اهللا وعن أيب مح

كان رسول اهللا : فقال . فاعرض : قالوا . بلى : قال . ما كنت أقدمنا له صحبة ، وال أكثرنا له إتياناً : قالوا . اهللا 
: ( رأسه ومل يقنعه ، ووضع يديه على ركبتيه ، مث قال  إذا قام إىل الصالة اعتدل قائماً ، مث اعتدل ، فلم يصوب

: ورفع يديه واعتل ، حىت يرحع كل عظم موضعه معتدلًا ، مث هوى إىل األرض ساجداً ، مث قال ) مسع اهللا ملن محده 
مث ثىن رجليه وقعد عليها ، واعتدل ، حىت يرجع كل عظم موضعه ، مث هنض ، مث صنع يف الركعة ) اهللا أكرب ( 

الثانية مثل ذلك ، حىت إذا قام من السجدتني كرب ورفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه ، كما صنع حني افتتح الصالة 
، مث صنع ذلك ، حىت إذا كانت الركعة اليت تنقضي فيها الصالة أخر رجله اليسرى ، وقعد على شقه متوركاً ، مث 



مسة وصححه الترمذي وّمسى أبو داود يف رواية من رواه اخل. صدقت ، هكذا صلى رسول اهللا : قالوا . سلم 
  . العشرة أبا هريرة ، وأبا أسيد ، وسهل بن سعد ، وحممد بن مسلمة 

  . مث يضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه : قال 
  ] . رضي اهللا عنه [ حلديث أيب محيد : ش 

رواه النسائي والترمذي . الركب إن الركب سنت لكم ، فخذوا ب: قال ] رضي اهللا عنه [ وعن عمر  ٤٨٠
  . وصححه 

  . وميد ظهره ، وال يرفع رأسه وال خيفضه : قال 
  . حلديث أيب محيد : ش 

إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه ، ولكن [ ] وكان رسول اهللا : ويف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها  ٤٨١
  . بني ذلك 
صلي ، وكان إذا ركع سوى ظهره ، حىت لو صب عليه املاء رأيت النيب ي: وعن وابصة بن معبد ، قال  ٤٨٢

، ] بدونه [ وقدر اِإلجزاء اِإلحنناء حبيث ميكنه مس ركبتيه بيديه ، ألنه ال يسمى راكعا . رواه ابن ماجه . الستقر 
ال خيتلف  وضابط اِإلجزاء الذي: واِإلعتبار مبتوسطي الناس ، ال بطويل اليدين ، وال بقصريها ، قال أبو الربكات 

  . أن يكون احنناؤه إىل الركوع املعتدل أقرب منه إىل القيام املعتدل ، واهللا أعلم 
  . ثالثاً ، وهو أدىن الكمال ، وإن قال مرة أجزأة . سبحان ريب العظيم ] : يف ركوعه [ ويقول : قال 
) سبحان ريب العظيم : ( صليت مع النيب فكان يقول يف ركوعة : قال ] رضي اهللا عنه [ عن حذيفة : ش  ٤٨٣

  . رواه اجلماعة إال البخاري ) سبحان ريب األعلى ( ويف سجود 
) اجعلوها يف ركوعكم : [ قال النيب } فسبح باسم ربك العطيم { : ملا نزلت : وعن عقبة بن عامر قال  ٤٨٤

  . ، وأبو داود  رواه أمحد) اجعلوها يف سجودكم ] ( قال النيب ) سبح اسم ربك األعلى : ( فلما نزلت 
سبحان ريب : ءذا ركع أحدكم فقال يف ركوعه : ( قال [ ] أن النيب ] رضي اهللا عنه [ وعن ابن مسعود  ٤٨٥

[ ثالث . سبحان ريب األعلى : ثالث مرات ، فقد مت ركوعه ، وذلك أدناه ، وإذا سجد فقال يف سجوده . العظيم 
و داود ، والترمذي ، وهو مرسل ، وإمنا أجزأت املرة لظاهر رواه أب) ، فقد مت سجوده ، وذلك أدناه ] مرات 

  . حديث عقبة 
أنه ) وعنه ( وسيصرح به ، وهو املشهور ملا تقدم ، ] يف الرجوع [ وقد تضمن كالم اخلرقي وجوب التسبيح 

  . أنه سنة ) وعنه ( فرض ، 
غايته : ه منه السهو ، وقال بعض األصحاب غاية الكمال ال حد هلا عند القاضي ، ما مل يطل ما خياف علي) تنبيه ( 

هذا كله يف املنفرد ، أما اِإلمام فظاهر . الكمال عشر تسبيحات : أن يسبح قدر قيامه ، لصحة ذلك عن النيب وقيل 
الكمال قليلًا ، فيسبح ما بين اخلمس إىل ] أدىن [ أن يزيد على ] أن يستحب [ كالم أمحد واختاره أبو الربكات 

  . واهللا أعلم . ال يستحب الزيادة على الثالث ، حذاراً من املشقة على املأمومني : قال القاضي العشر ، و
  ] . ويرفع يديه كرفعه األول . [ مسع اهللا ملن محد : مث يقول ] مث يرفع رأسه : [ قال 
فقد تقدم يف . ن محده مسع اهللا مل: حني يرفع رأسه من الركوع ، أما قوله . مسع اهللا ملن محد : أي مث يقول : ش 

حديث أيب هريرة ، وأيب محيد ، وابن عمر ، وأما الرفع إذاً فتقدم أيضاً يف حديث ابن عمر ، وأيب محيد ، ومالك بن 
سنة ، أما الرفع من الركوع واالعتدال عنه ) وعنه ( واجب يف املشهور ، . مسع اهللا ملن محده : احلويرث ، وقوله 



  .  صالته ففرضان ، حلديث املسيء يف
  . ربنا ولك احلمد : مث يقول : قال 
يعين إذا اعتدل قائماً ، ملا تقدم من حديث أيب هريرة ، وابن عمر ، وحكم التحميد يف الوجوب حكم : ش 

  . التسميع ، وخيري بني إثبات الواو وحذفها ، واألفضل إثباهتا نص عليه 
نص . اللهم ربنا لك احلمد : واألفضل مع تركها . بن عمر لِإلتفاق عليه من رواية أنس ، وأيب هريرة ، وا ٤٨٦
  . عليه 
  . ربنا لك احلمد : ألنه متفق عليه من حديث أيب هريرة ، وجيوز  ٤٨٧
  . ملا روى مسلم من حديث أيب سعيد  ٤٨٨
  ] . واهللا أعلم [ كما رواه الترمذي من حديث أيب هريرة وصححه ] ) احلمد [ اللهم ربنا ولك ( و  ٤٨٩
ربنا ولك : فإن كان مأموماً مل يزد على قوله . ملء السماء ، وملء األرض ، وملء ما شئت ممن شيء بعد : قال 

  . احلمد 
  . هذا الذكر مشروع يف هذه احلالة يف اجلملة : ش 

 مسع: ( كان رسول اهللا إذا رفع رأسه من الركوع قال : قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روى علي بن أيب طالب  ٤٩٠
اهللا ملن محده ، ربنا ولك احلمد ، ملء السموات ، وملء األورض ، وملء ما بينهما ، وملء ما شئت من شيء بعد 

  . رسواه مسلم وغريه ) 
  . وعن ابن أيب أوىف مثل ذلك ، رواه  ٤٩١

  . واختلف عن أمحد ملن شرع هذا الذكر ، وال خالف عنه أن اِإلمام يقوله ، وكذلك ما قبله 
يف املنفرد ، فاملشهور عنه وهو اختيار األصحاب أنه ) واختلف عنه ( علي ، وابن أيب أويف وغريمها  حلديث ٤٩٢

  . يقول اجلميع كاِإلمام ، إذ األصل التأسي بالنيب 
  ) . صلوا كما رأيتمون أصلي : ( ال سيما وقد عضده قوله  ٤٩٣

إىل آخره ، حطا له عن رتبه اِألمام ، ورفعا له . اء ملء السم: يقتصر على التسميع والتحميد ، وال يقول ) وعنه ( 
  . يقتصر على التحميد فقط وفيها ضعف ) وعنه ( عن رتبه املؤمت ، ألنه أكمل منه ، لعدم تبعيته 

: إذا قال اِإلمام : ( أما املؤمت فاملشهور عنه وعليه مجهور األصحاب اخلرقي وغريه أنه يقتصر على التحميد لقوله 
واختاره أبو الربكات أنه ) وعنه . ( وظاهره أن التحميد وظيفة املؤمت ) ربنا ولك احلمد : فقولوا . ن محده مسع اهللا مل

خرج منه التسميع ألنه أمره ) صلوا كما رأيتمون أصلي ( يأيت بالتحميد ، وملء املساء ، إىل آخره ، لعموم قوله 
به عقب تسميع إمامه ، كما أمر بالتكبري عقب تسميع  بالتحميد عقب تسميع إمامه ، ولو شرع له التسميع ألمر

ظاهر كالمه : إمامه ، وهذا اختيار أيب اخلطاب ، وكالمه حمتمل ألنه يسمع أيضاً ، وعليه اعتمد أبو الربكات فقال 
  . هللا أعلم وا. ال أعلم خالفاً يف املذهب أن املؤمت ال يسمع : أنه يأيت بالتسميع وما بعده ، ونفى ذلك أبو حممد فقال 

  . مثّ يكّبر للسجود ، وال يرفع يديه : قال 
فقد تقدم يف حديث أيب هريرة وغريه ، وأما عدم الرفع يف السجود فلحديث ابن ] للسجود [ أما التكبري : ش 

عمر وغريه ، وعنه يسن الرفع ، واملذهب األول ، وحكم التكبري يف السجود والرفع منه حكم التكبري يف الركوع 
  ] . واهللا أعلم [ قد تقدم ، و

  . ويكون أول ما يقع منه على األرض ركبتاه ، مث يداه ، مث جبهته وأنفه : قال 



  . هذا املشهور عن أمحد ، وعليه عامة أصحابة : ش 
رواه اخلمسة إال أمحد ، وقال . رأيت النيب إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه : ملا روى وائل بن حجر قال  ٤٩٤

  . يضع يديه قبل ركبتيه ) : وعن أمحد . ( لى شرط مسلم ع: احلاكم 
إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري ، وليضع يديه : ( قال رسول اهللا : ملا روي عن أيب هريرة قال  ٤٩٥

والسجود على هذه األعضاء فرض ، ال يكون ساجداً بدوهنا . رواه اخلمسة إال ابن ماجه وقد ضعف ) قبل ركبتيه 
  . عين الركبتني وليدين ، واجلبهة ، وكذلك القدمني ، أ

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، على : ( قال رسول اهللا : ملا روى عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٤٩٦
أمرت أن أسجد على ( متفق عليه ، وملسلم ) اجلبهة وأشار بيده على أنفه واليدين ، والركبتني وأطراف القدمني 

ال جيب السجود على غري اجلبهة ، ألنه يسمى : وقيل عنه ) ، اجلبهة واألنف ، واليدين والركبتني ، والقدمني سبع 
: ساجداً بووضعها ، وإن أخل بغريها ، أما األنف ففيه روايتان مشهورتان ، إحدامها فرضيته كاجلبهة ، قال القاضي 

  . له يف املأمور به [ ] عد النيب اختاره أبو بكر ، ومجاعة من أصحابنا ، ملا تقدم من 
رواه ) ال صالة ملن مل يضع أنفه على األرض : ( قال [ ] عن النيب ] رضي اهللا عنهما [ وعن ابن عباس  ٤٩٧

اختارها القاضي ، ألنه صح عنه أن أعضاء السجود سبعة ، وعدها يف . ليس بفرض ) : والثانية . ( الدارقطين 
وطرف األنف الذي يسجد عليه ليس بعظم ، فعلم أن اِإلسارة إليه أو ) عة أعظم سب: ( الصحيح بدونه ، وقال 

عده تنبيه على تبعيته ، واستحباب السجود عليه مجعاً بني األدلة ، وإال فيلزم كوهنا مثانية ، وهو خالف النص ، 
ى بعض أطراف واستيعاب العضو الواحد بذلك ، وهو خالف اِإلمجاع ، فإنه لو سجد على بعض يده حىت عل

  . أصابعها ، أو ظهرها ، أو ظهر قدميه أجزأه 
ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال جيب عليه مباشرة املصلى بشيء من أعضاء سجوده ، وهو إمجاع يف القدمني ، 

  . والركبتني ، وقول اجلمهور يف اليدين 
جاءنا النيب فصلى بنا يف مسجد :  ويدل عليه ما روى أمحد ، وابن ماجه ، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن قال ٤٩٨

  . بين عبد األشهل ، فرأيته واضعاً يديه يف ثوبه إذا سجد 
أما اجلبهة ففي املباشرة هبا قوالن مشهوران ، مها روايتان عن أمحد ، أصحهما عن أيب الربكات واختارها أبو بكر 

  . والقاضي ال جيب 
يف شدة احلر ، فيضع أحدنا طرف [ ] ي مع رسول اهللا كنا نصل: قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روى أنس  ٤٩٩

  . جتب املباشرة إال من عذر ) : والثانية ( رواه البخاري . الثوب من شدة احلر مكان السجود 
. ( حر الرمضاء يف جباهنا وأكفنا فلم يشكنا [ ] شكونا إىل رسول اهللا : ملا روى خباب بن األرت قال  ٥٠٠

ذا سجد على كور عمامته أو ذؤابتها ، أو ذيله ، وحنو ذلك مما هو حامل له منفصل عنه ، فيما إ) وحمل الروايتني 
  . وأصل السجود فرض باِإلمجاع ، وبنص الكتاب ، واهللا أعلم 

  . ويكون يف سجوده معتدلًا : قال 
يبسط أحدكم  اعتدلوا يف السجود ، وال: ( عن النيب أنه قال ] رضي هللا عنه [ يف الصحيحني عن أنس : ش  ٥٠١

  ) . ذراعيه انبساط الكلب 
  . وجيايف عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، ويكون على أطراف أصابعه : قال 
ملا روى أبو محيد الساعدي أي النيب كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من األرض ، من األرض ، وحنى : ش  ٥٠٢



كان إذا سجد فرج بني : منكبيه ، ورواه الترمذي وصححه ، وأليب داود  يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذور
  ] . واهللا أعلم [ فخذيه ، غري حامل بطنه على شيء من فخذيه 

  . ثالثاً ، وإن قال مرة أجزأة . سبحان ريب األعلى : مث يقول : قال 
  . ليله ود] ذلك [ حكم التسبيح ف يالسجود حكم التسبيح يف الركوع ، وقد تقدم : ش 
  . مث يرفع رأسه مكرباً : قال 
مث ارفع حىت ( ما التكبري فلما تقدم من حديث أيب هريرة وغريه ، وأما الرفع واِإلعتدال عنه فلحديث األعرايب : ش 

  . ومها فرضان كذلك ، واهللا أعلم ) تطمئن جالساً 
  . مىن فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى ، وينصب رجله الي: قال 
رضي [ ، ويف الصحيح عن عائشة [ ] ملا تقدم من حديث أيب محيد الساعدي ، يف عشرة من أصحاب النيب : ش 

  . واهللا أعلم . ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن ] اهللا عنها 
  . رب اغفر يل رب اغفر يل : ويقول : قال 
  . رتني فقط ، وهو قول ابن أيب موسى ظاهر كالم اخلرقي أن السنة أن يقول رب اغفر يل م: ش 

رواه ) رب اغفر يل ، رب اغفر يل ( أن النيب كان يقول بني السجدتني ] رضي اهللا عنه [ ملا روى حذيفة  ٥٠٣
حكم التسبيح ، يف أن املرأة جتزئه ، وأن أدىن الكمال . رب اغفر يل : اخلمسة إال الترمذي واملشهور أن حكم 

قيامه ، أو ما مل خيف منه السهو ، أو عشراً على ما تقدم ، وحديث حذيفة أراد به التكرار ثالث ، وأن كماله حنو 
سؤال املغفرة ) وهل . ( كان يقعد بني السجدتني حنوا من سجوده : يف اجلملة ألنه يف أوله من رواية أيب داود 

   .واهللا أعلم . واحلال هذه واجب أو مسنون ؟ فيه روايتان ، املشهور األوىل 
  . مثّ يكّبر وخير ساجداً : قال 
أما السجدة الثانية ففرض جممع عليه ، وأما التكبري فلما سبق ، ويقول فيها ما يقول يف السجدة األوىل من : ش 

  ] . وهللا أعلم . [ التسبيح 
  . مث يرفع رأسه مكرباً ، ويقول على صدور قدميه ، معتمداً على ركبتيه : قال 
  . الرفع فلما تقدم أما التكبري حال : ش 

رأيت النيب إذا هنض هنض : وأما القيام على هذه الصفة فألن يف حديث وائل بن حجر يف لفظ أليب داود  ٥٠٤
  . على ركبتيه ، واعتمد على فخذيه 

] واهللا أعلم . [ رواه أبو داود . وعن ابن عمر أن النيب هنى أن يعتمد الرجل على يديه إذا هنض يف الصالة  ٥٠٥
 .  

  . إال إن يشق ذلك عليه فيعتمد باألرض : قال 
أنه ملا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ، [ ] ألن يف حديث مالك بن احلويرث يف صفة صالة النيب : ش  ٥٠٦

رواه النسائي ، والبخاري مبعناه فحملناه على حال العذر لكرب وحنوه ، مجعاً بينه وبني ما . مث قام واعتمد باألرض 
   .تقدم 

والقاضي [ وقد اقتضى كالم اخلرقي أنه ال جيلس جلسة االستراحة ، وهو املختار من الروايتني عن ابن أيب موسى ، 
  . ، وابن أيب احلسني ، قاله ابن الزاغوين ، ومجاعة من املشايخ ] 

: أمحد  ألنه قول عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، حكاه أمحد عنهم وذكره ابن ملنذر عن ابن عباس ، قال ٥٠٧



. ( العمل عليه عند أهل العلم : وقال الترمذي . تلك السنة : وقال أبو الزناد . وأكثر األحاديث على هذا 
أنه جيلس لِإلستراحة ، اختارها أبو بكر عبد العزيز وشيخه أبو بكر اخلالل ، وزعم أن أمحد ) : والرواية الثانية 

وكذلك . لك بن احلويرث ، ومحال على أنه فعله ملا بدن وكرب رجع عن األوىل ملا تقدم من حديث أيب محيد وما
وعلى هذا الرواية جيلس على . عمر ، وعلي ، وغريمها ] خيفى عن [ نقول مجعاً بني األدلة ، وإال فمثل هذا ال 

  . قدميه وإليتيه ، وميس هبما األرض ، نص عليه يف رواية املروذي ، لتفارق اجللسة بني السجدتني 
لِإلتفاق على أنه ال يستحب يف غري [ ] هو سنة نبيكم : يه حيمل قول ابن عباس يف اِإلقعاء على القدمني وعل ٥٠٨

جيلس على قدميه وال يلصق أليتيه ، باألرض ، وزعم أن األصحاب ال ختتلف يف : هذه الصورة ، وقال اآلمدي 
  . تقدم ، واهللا أعلم وحيتمل أنه جيلس مفترشاً ، حلديث أيب محيد امل: ذلك ، قال القاضي 

  . ويفعل يف الثانية مثل ما فعل يف األوىل : قال 
ويستثىن من ذلك اِإلفتتاح بالتكبري ) وافعل ذلك يف صالتك كلها ، حىت تقضيها : ( ألن يف حديث األعرايب : ش 

  . ، ألنه وضع للدخول يف الصالة ، وكذلك اإلستفتاح 
إذا هنض إىل الركعة الثانية استفتح القراءة باحلمد [ ] كان رسول اهللا  :ويف مسلم من حديث أيب هريرة قال  ٥٠٩

: واختلف يف االستعاذة ، فعنه ال تستثىن ، فيستعيذ يف كل ركعة ، لظاهر قوله تعاىل . هللا رب العاملي ، ومل يسكت 
أول مرة ، جعلًا لقراءة  استثناؤها ، اكتفاء باالستعاذ يف) وعنه ) ( } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا { (  ١٩

وىل أتى به يف الثانية ، على الصالة وإن تفرقت كالقراءة الواحدة ، ولظاهر خري أيب هريرة نعم لو نسي التعوذ يف او
وترك استثنائها أحسن ، : واستثىن أبو احلطاب جتديد النية ، الستصحاهبا حكماً ، قال أبو الربكات . كلتا الروايتني 

  . ألهنا شرط ال ركن ، وجيوز أن تتقدم الصالة اكتفاء بالدوام احلكمي ، واهللا أعلم 
  . ني السجدتني فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه ب: قال 
يعين إذا صلى الركعة الثانية ، وجلس فيها للتشهد ، جلس كما جلس بني السجدتني ، ملا تقدم يف حديث أيب : ش 

  . واهللا أعلم ] رضي اهللا عنه [ محيد الساعدي 
  . مث يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى : قال 
س يف الصالة وضع يديه على ركبتيه ، ورفع إصبعه كان رسول اهللا إذا جل: ملا روى ابن عمر ، قال : ش  ٥١٠

على فخذه : رواه مسلم وغريه وقوله . اليت تلي اِإلهبام ، فدعا هبا ويده اليسرى على ركبته ، باسطها عليها 
  ] . واهللا أعلم [ للركبة ] مسامته [ أي ال خيرج هبا عنها ، بل جيعل أطراف أصابعه . اليسرى 

  . فخذه اليمىن ، وحيلق اِإلهبام مع الوسطى ويده اليمىن على : قال 
  . وحيلق : أي ويضع يديه اليمىن بقرينة : ش 

ملا روى وائل بن حجر يف صفة صالة النيب ، أنه وضع مرفقه األمين على فخذه اليمىن ، مث عقد من أصابعه اخلنصر 
وعن ( رواه أمحد ، وأبو داود .  هبا والذي يليها ، وحلق حلقه بإصبعه الوسطى على اِإلهبام ، ورفع السبابة يشري

  . أنه يقبض الثالث ، ويعقد اإلهبام كعقد اخلمسني ، واختارها أبو الربكات ، واألول اختيار أيب حممد ) أمحد 
كان رسول اهللا إذا قعد يف التشهد وضع يده اليمىن على ركبته : قال ] رضي اهللا عنهما [ ملا روى ابن عمر  ٥١٢

رواية ثالثة أنه يبسط اجلميع ، ليستقبل ) وعنه ( رواه أمحد ومسلم . الثاً ومخسني ، وأشار بالسبابة اليمىن ، وعقد ث
  ] . واهللا أعلم . [ هبن القبلة كما يف حال السجود 

  . ويشري بالسباحة : قال 



هبا إىل السب ، مسيت مسبحة ألنه يشار هبا للتوحيد ، فهي منزهة مسبحة ، وتسمى سبابة ألهنم كانوا يشريون : ش 
  . واألصل يف اِإلشارة هبا من تقدم ، وموضع اِإلشارة هبا عند ذكر اهللا تعاىل ، للتنبيه على الوحدانية 

واهللا أعلم . [ رواه النسائي ) أّحد أّحد : ( وقد روى أبو هريرة أنه رجلًا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول هللا  ٥١٣
 . [  
 ، والصلوات ، والطيبات ، والسالم عليك أهنا النيب ورمحة اهللا وبركاته ، التحيات هللا: ويتشهد فيقول : قال 

وهو التشهد ) السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
  ] . رضي اهللا عنه [ الذي علمه النيب لعبد اهللا بن مسعود 

] يف الصالة [ كنا إذا جلسنا مع النيب : قال ] رضي اهللا عنه [ ا عن ابن مسعود يف الصحيحني وغريمه: ش  ٥١٤
فسمعنا رسول . السالم على اهللا قبل عباده ، السالم على جربيل ، السالم على ميكائيل ، السالم على فالن : قلنا 

لوات ، والطيبات ، السالم عليك التحيات هللا ، والص: إن اهللا هو السالم ، فإذا جلس أحدكم فليقل : ( اهللا فقال 
أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممداً 

التشهد كفى بني كفيه ، [ ] علمين رسول اهللا : يف لفظ ) مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو . عبده ورسوله 
  .  السورة من القرآن وهذا التشهد هو املختار عند أمحد كما يعلمين

ولو تشهد بغريه مما ثبت عنه ، كتشهد ابن عباس ، وابن عمر ، وأيب موسى األشعري وغريهم جاز ، نص  ٥١٥
عليه ، وإمنا اختار ما تقدم التفاق الشيخني عليه ، واتفاق ألفاظه ، وكون أكثر أهل العلم عليه ، وكون األمر 

ف ذلك يف غريه ، وألنه اختص بأنه أمر بتعليمه ، ففي مسند أمحد أنه أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس وهذا خبال
  . التشهد ، واجللوس لو واجبان ال سنة على املشهور من الروايتني 

. الة إنه لو ترك حرفاً من تشهد ابن مسعود أعاد الص: قال مجاعة من األصحاب منهم ابن حامد وغريه ) تنبيه ( 
واختار القاضي والشيخان أنه مىت ترك شيئاً ثابتا يف مجيع التشهدات أعاد ، وإن ترك شيئاً ساقطاً يف بعضها أجزأه 

اهللا ، سالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا ، سالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، ] التحيات [ فعلى هذا اجملزيء 
امللك هللا ، قاله أبو عمرو ) التحيات ( ومعىن ) . رسول اهللا أو عبده ورسوله  أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً
  . واهللا أعلم . وقيل غري ذلك . ومجاعة من أئمة اللغة ، وقيل البقاء 

  . مث ينهض مكرباً كنهوضه من السجود : قال 
ري يف حديث أيب هريرة وغريه ، يعين قائماً على صدور قدميه ، معتمداً على ركبتيه مكرباً ، وقد تقدم التكب: ش 

  . واهللا أعلم 
  . فإذا جلس للتشهد األخري تورك : قال 
مذهبنا أنه جيلس مفترشاً يف مجيع جلسات الصالة إال يف التشهد األخري من صالة فيها تشهدان أصليان ، فإنه : ش 

فإنه وصف جلسته بني يتورك ، والعمدة يف ذلك حديث أيب محيد يف عشرة من الصحابة رضي اهللا عنهم ، 
  ] . واهللا علم . [ السجدتني ، ويف التشهد األول مفترشاً ، ويف الثاين متوركا 

  . فينصب رجله اليمىن ، وجعل باطن رجله اليسرى حتت فخذه اليمني ، وجعل إليتيه على األرض : قال 
  . هذا اختيار القاضي وأيب الربكات : ش 

ونقل عنه . إذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى حتت فخذه اليمىن وساقه كان : ألن يف حديث ابن الزبري  ٥١٦
األثرم أنه يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمىن ، وخيرجهما من حتته إىل جانب ميينه ، واختاره أبو اخلطاب ألن يف 



ه من ناحية واحدة فإذا كان يف الرابعة أفضى بوركه اليسرى إىل األرض ، وأخرج قدمي: حديث أيب محيد الساعدي 
وهذا التشهد واجللوس من أركان الصالة ، أما األول وجلسته فمن . وأيهما فعل فحسن : قال أبو حممد . 

  . الواجبات ، ال من السنن على الصحيح ، واهللا أعلم 
  . وال يتوك إال يف صالة فيها تشهدان ، يف األخري منها : قال 
  . قد تقدم ذلك ، واهللا أعلم : ش 
  . ويتشهد بالتشهيد األول : قال 
: إذا قعدمت يف كل ركعتني فقولوا : ( روى أمحد والنسائي يف حديث عبتد اهللا بن مسعود أن النيب قال : ش  ٥١٧

وذكره ، والتشهد اآلخري واجللوس له ركنان ، هلذا احلديث ، وملا تقدم أيضاً من حديث ابن ) . التحيات اهللا 
  . مسعود 
: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : عن ابن مسعود قال . إسناده صحيح : قطين وقال وقد روى الدار ٥١٨

ال تقولوا هكذا ، فإن اهللا هو السالم ، : ( السالم على اهللا ، والسالم على جربيل وميكائيل ، فقال رسول اهللا 
  ) . ولكن قولوا التحيات اهللا 

  . بتشهد ، وال يعرف له خمالف ، واهللا أعلم  وروى سعيد عن عمر أنه ال جتزيء صالة إال ٥١٩
  . ويصلي على النيب : قال 
ال إشكال يف مطلوبية الصالة على النيب يف التشهد األخري ، واختلف يف حكمها ، فعنه أهنا فرض ، وعنه أنه : ش 

واهللا أعلم . [ الثانية  سنة ، وعنه أهنا واجبة ، وهي اختيار اخلرقي ، وأيب الربكات ، ونقل عنه أبو زرعة رجوعه عن
 . [  
اللهم صل على حممد ، وعلى آل حممد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد ، وبارك : ( فيقول : قال 

  ) . على حممد ، وعلى آل حممد ، كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد 
  . ش ؛ هذا هو املشهور من الروايتني ، واختيار أكثر األصحاب 

يا رسول اهللا قد علمنا أو عرفنا كيف السالم عليك ؛ فكيف الصالة ؟ : قلنا : ملا روى كعب بن عجرة قال  ٥٢٠
قولوا اللهم صلى على حممد ، وعلى آل حممد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد ، اللهم بارك : ( قال 

) ( وبارك ( متفق عليه ، ويف لفظ ملسلم ) جميد  على حممد ، وآل حممد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك محيد
) كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ( وكذلك ) كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم : ( يقول ) والثانية 

  . اختارها ابن عقيل 
  . وكذلك روي يف حديث كعب ، رواه النسائي وأمحد  ٥٢١

اختاره ابن ) محيد جميد ( ى آله وآل إبراهيم ، وذكر الربكة كذلك ، إىل وقدر اجملزيء من ذلك ، الصالة عليه وعل
حامد ، وأبو اخلطاب ، لظاهر األمر بذلك يف حديث كعب ، واختار القاضي والشيخان أن اجملزيء الصالة عليه 

  . فقط ، ألنه الذي اتفقت عليه أحاديث األمر هبا ، وما عداه سقط يف بعضها 
مسع النيب رجلًا يدعو يف صالته ، ومل يصل عليه ، فقال : حه عن فضالة بن عبيد قال ويف الترمذي وصح ٥٢٢
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اهللا ، والثناء عليه ، مث ليصل : ( مث دعاه فقال له أو لغريه ) عجل هذا : ( النيب 

ه فإن مل يفعل ، بل نكس من غري تغيري والسنة تقدميه على الصالة ، وترتيب) . مث ليدع بعد مبا شاء [ ] على النيب 
  . وال إخالل ففي اِإلجزاء وجهان ، وكذلك يف إبدال لفظة اآلل باألهل وجهان ، واهللا أعلم 



أعوذ باهللا من عذاب جهنم ، وأعوذ باهللا من عذاب القرب ، وأعوذ باهللا : ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول : قال 
  . اهللا من فتنة احمليا واملمات من فتنة املسيح الدجال ، وأعوذ ب

إذا فرغ : ( قال رسول اهللا : يف صحيح مسلم وغريه ، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : ش  ٥٢٣
أحدكم من التشهد االْألخري فليتعوذ باهللا من أربع ، من عذاب جهنم ، ومن عذاب القرب ، ومن فتنة احمليا واملمات 

  ) . ، ومن شر املسيح الدجال 
  . ويف الصحيح أيضاً أنه كان يدعو بذلك  ٥٢٤
  . فإن دعا يف تشهده مبا ذكر يف األخبار فال بأس : قال 
. علمين دعاء أدعو به يف صاليت : حنو ما روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال لرسول اهللا : ش  ٥٢٥
وب إال أنت ، فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين ، قل اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً ، وال يغفر الذن: ( قال 

  . متفق عليه ) إنك أنت الغفور الرحيم 
اللهم اغفر يل ما ( أن النيب هللا كان من رخر ما يقول بني التشهد والتسليم ] رضي اهللا عنه ) [ وعن علي (  ٥٢٦

) قدم ، وأنت املؤخر ، ال إله إال أنت قدمت ، وما أخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مين أنت امل
  . رواه الترمذي وصححه 

إين أوصيك بكلمات تقوهلن يف كل صالة ، : ( قال له [ ] بن جبل رضي اهللا عنه أن النيب ) وعن معاذ (  ٥٢٧
  . رواه أمحد ، والنسائي وأبو داود ) اللهم أعين على ذكرك ، وشكرك ، وحسن عبادتك 

دخلت على النيب وهو يصلي وقد قبض أصابعه : ليب ، عن أبيه ، عن جده قال بن ك) وعن عاصم (  ٥٢٨
  . رواه الترمذي ) يا مقلب القلوب ، ثبت قليب على دينك : ( وبسط السبابة ، وهو يقول 

اللهم إين أسألك الثبات يف : ( بن أوس رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا كان يقول يف صالته ) وعن شداد (  ٥٢٩
والعزمية على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ، وأسألك قبالً سليماً ، ولساناً صادقاً ،  األمر ،

  . رواه النسائي ) وأسألك من خري ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفر ملا تعلم 
ضمن قربة وطاعة ، كالدعاء ما رود به اخلرب ، بل ما يف معناه ، مما يعود إىل أمر اآلخرة ، ويت] غري [ وال يتعني 

بالرزق احلالل ، وحنو ذلك ، نص عليه ، واختاره وذكره القاضي ، واختاره الشيطان ، لتضمنه معىن ما ورد به 
  . األثر 
اللهم إن أسألك : أتشهد مث أقول : ؟ قال ) كيف تقول يف الصالة : ( ويف أيب داود أن النيب قال لرجل  ٥٣٠

وقال أبو ) حوهلا ندندن : ( فقال النيب . أما إين ال حسن دندنتك ، وال دندنة معاذ . ار اجلنة ، وأعوذ بك من الن
إن ظاهر كالم اخلرقي ومجاعة من األصحاب أنه ال جيوز الدعاء بغري مأثور ، وال إشكال أنه ال جيوز على : حممد 

  . ين جارية حسناء ، وحلة خضراء اللهم ارزق: املذهب الدعاء مبا يرجع إىل حمض طلب الدنيا وشهواهتا ، حنو 
إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم اآلدميني ، إمنا هي التكبري ، والتسبيح وقراءة القرآن : ( لقوله  ٥٣١

) وعن أمحد . ( رواه مسلم وغريه ، خرج منه ما ورد ، وما يف معناه ، فيبقى فيما عدا ذلك على مقتضى العموم ) 
وذلك ملا تقدم من حديث ابن مسعود ، واهللا . إذا دعا يف صالته حبوائجه أرجوا أن ال يضره : جواز ذلك ، قال 

  . أعلم 
  . السالم عليكم ورمحة اهللا ، وعن يساره كذلك : مث يسلم عن ميينه ، فيقول : قال 
) يلها التسلمي حترميها التكبري ، وحتل[ ] ( ال نزاع عندنا يف تعيني السالم للخروج من الصالة ، لقوله : ش 



  . وظاهره أن ال حتليل هلا سواه 
صلوا كما : ( وقد قال . وكان خيتم الصالة بالتسليم : ويف الصحيحني من حديث عائشة رضي اهللا عنها  ٥٣٢

  . إذا تقرر هذا فاملشروع أن يسلم كما ذكر اخلرقي ، تسليمة عن ميينه ، وتسليمة عن يساره ) رأيتموين أصل 
السالم عليكم ورمحة ( د اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب كان سلم عن ميينه ، وعن يساره ملا روى عب ٥٣٣

  . وراه اخلمسة ومسلم مبعناه . حىت يرى بياض خده ) اهللا ، السالم عليكم ورمحة اهللا 
ىت يرى كنت أرى النيب يسلم عن ميينه وعن يساره ، ح: بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال ) وعن سعد (  ٥٣٤

حترميها التكبري ، وحتليلها : ( والسالم ركن يف اجلملة ، لقوله . رواه مسلم وأمحد ، والنسائي . بياض خده 
الثانية سنة : ويف أخرى . فإن كان يف فريضة وفيت التسليمتان ، يف رواية اختارها أبو بكر ، والقاضي ) التسلميم 

وهل . رواية واحدة : لنافلة ، فإن الثانية ال جتب فيهما ، قال القاضي أما صالة اجلنازة ، وا. اختارها أبو حممد . 
اختاره أبو اخلطاب ، ) ورمحة اهللا ( اختاره القاضي وأبو الربكات أو ال بد من ذلك من ) السالم عليكم ( يكفي 

سالم (  جيزيء وابن عقيل فيه وجهان ، ونص أمحد على اِإلستجزاء بالسالم يف صالة اجلنازة وفيه احتمال ، وال
  . منكساً ، على أصح الوجهني ) عليكم السالم ( منكراً وال ) عليكم 

ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال يشترط أن ينوي بسالمه اخلروج يف الصالة ، وهو املنصوص ، املشهور ، إذ هو بعض 
رفني على اآلخر ، وعلى قوله لو الصالة ، فشملته نية الصالة كبقية األجزاء ، واشترطه ابن حامد ، قياساً ألحد الط

أتى بنية اخلروج مضيفاً إليه نية السالم على احلفظة واملصلني جاز ، ومل يستحب ، نص عليه ، وحكى ابن حامد 
وجها بالبطالن ، وعلى األول لو ترك نية اخلروج ، ونوى احلاضرين ، بطلت صالته ، وجهاً واحداً عن ابن حامد ، 

  . ت وزعم أنه املنصوص عدم البطالن ، واهللا أعلم والصحيح عند أيب الربكا
  . واملرأة والرجل يف ذلك سواء : قال 
  ] . واهللا أعلم . [ وغريه من العمومات ) صلوا كما رأيتموين أصلي : ( لعموم قوله : ش 
يف جانب  إال أن املرأة جتمع نفسها يف الركوع والسجود ، وجتلس متربعة ، أو تسدل رجليها ، فتجعلهما: قال 

  . ميينها 
إذا سجدمتا فضما بعض : ( مر على امرأتني تصليان فقال [ ] روى يزيد بن أيب حبيب ، أن رسول اهللا : ش  ٥٣٥

  . رواه أبو داود يف مراسيله ) اللحم إىل بعض ، فإن املرأة ليست يف ذلك كالرجل 
  . تقعد املرأة يف الصالة متربعة : وقال ابن عمر  ٥٣٦
والسدل أفضل من التربع ، . إذا سجدت املرأة فلتحتفز ، ولتضم فخذيها ] : رضي اهللا عنه [  وعن علي ٥٣٧

نص عليه ، واختاره اخلالل ، ألنه يروي عن عائشة ، وظاهر كالمه أنه يسن هلا رفع اليدين كالرجل ، وهو إحدى 
  . الروايات 

. ال يسن ) : والثانية . ( الصالة حذو منكبيها  ملا روى سعيد ، عن أم الدرداء ، أهنا كانت ترفع يديها يف ٥٣٨
واهللا . [ وهو أوسط األقوال : ترفع دون رفع الرجل قال أبو الربكات ) : والثالثة . ( ِإلخالله باالنضمام الالئق هبا 

  ] . أعلم 
ا قريء القرآن فاستمعوا له وإذ{ : واملأموم إذا مسع قراءة اِإلمام فال يقرأ باحلمد وال بغريها ، لقول اهللا تعاىل : قال 

فانتهى ) ما يل أنازع القرآن : ( أنه النيب قال ] رضي اهللا عنه [ وملا روى أبو هريرة } وأنصتوا ، لعلكم ترمحون 
  . الناس أن يقرؤا فيما جهر فيه النيب 



  . ن اآلية واحلديث م] رمحه اهللا [ إذا مسع املؤموم قراءة اِإلمام مل يقرأ مطلقاً ، ملا استدل به اخلرقي : ش 
  . كانوا يقرأون خلف اإلِمام ، فنزلت هذه اآلية فتركوا : فقال أبو العالية ، زيد بن أسلم ) أما الآلية (  ٥٣٩
ذ ويروى حنوه عن أيب هريرة ، وابن املسيب ، واحلسن ، والزهري ، والنخعي والقرظي وغريهم ، وقال أمحد  ٤٠

  . أمجع الناس على أن هذه اآلية يف الصالة : يف رواية أيب داود رواية أيب داود 
أن النيب انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة فقال ] رضي اهللا عنه [ فلما روى أبو هريرة ) وأما احلديث ( ذ  ٤١
فانتهى : قال ) مايل أنازع القرآن ؟ : ( فقال . نعم يا رسول اهللا : فقال رجل ) هل قرأ أحد منكم معي آنفاً ؟ : ( 
ورواه مالك يف املوطأ ، واخلمسة إال . ناس عن القراءة معه ، فيما جهر فيه من الصلوات ، حني مسعوا ذلك منه ال

  . فانتهى الناس : وقال أبو هريرة : ابن ماجه وأليب داود 
ل أبو وظاهر املنع يف كالم اخلريف رمحه اهللا التحرمي ، وبه جزم القاضي يف التعليق ، وهو ظاهر كالم أمحد ، وجع

  . اخلطاب يف اهلداية والشيخان املنع للكراهة 
ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال يقرأ وإن مل ميكنه القراءة يف حال ، وعليه األصحاب ، واختار أبو الربكات قراءة 

  . الفاحتة ملن تعذرت عليه القراءة يف السكتات 
إين : ( لت عليه القراءة ، فلما انصرف قال الصبح ، فثق[ ] صلى النيب : ملا روى عبادة بن الصامت قال  ٥٤٢

رواه ) فال تفعلوا إال بأم القرآن ، فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا : ( قال . إي واهللا : قلنا ) أراكم تقرؤن وراء إمامكم 
) فال يقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت به إال بأم القرآن ( أبو داود والترمذي وحسنه ، وأليب داود والنسائي 

  . كلهم ثقات : ورواه الدارقطين وقال 
ومفهوم كالم اخلرقي إن املأموم يقرأ إذا مل يسمع قراءة اإلمام ، وال خيلو من أن يكون ذلك لبعده أو لطرشه ، فإن 

ملا تقدم من . ال يقرأ ) : وعن أمحد ( كان لبعده قرأ على املنصوص ، واملختار لألصحاب ، لظاهر اآلية الكرمية 
فعلى األوىل هل يقرأ من مسع اهلمهمة من غري فهم ؟ على ) ال تقرؤوا بشيء يف القرآن إذا جهرت به ( : قوله 

وإن كان عدم مساعه لطرشه فقد توقف ، فيخرج على وجهني ، ولعل مبنامها على أن علة املنع االستماع . روايتني 
د املنع منهما ، وإذاً يقرأ إن مل يشوش على اِإلمام والذي ينبغي أن يكونا كالمها ، لورو] على اِإلمام [ أو التشويش 

  . ، بل واملأمومني ، واهللا أعلم 
  . واالستحباب أن يقرأ يف سكتات اِإلمام ، وفيما ال جيهر فيه : قال 
  ) . رضي اهللا عنهما ] ( بن الصامت [ لظاهر ما تقدم من حديث أيب هرير ، وعباد : ش 

اقرؤا يف الركعتني األولتني من الظهر والعصر خلف اإلِمام بفاحتة الكتاب  ] :رضي اهللا عنه [ وعن علي  ٥٤٣
  . وسورة ، وراه الدارقطين وصححه 

ومها سكتتان على سبيل االستحباب ، إحدامها : ومقتضى كالم اخلرقي أن لإلِمام سكتات ، قال أبو الربكات 
ءة كلها ، لريد إليه نفسه ، ال لقراءة الفاحتة خلفه ، ختتص بأول ركعة لِإلستفتاح ، والثانية سكتة يسرية بعد القرا

  . على ظاهر كالم أمحد 
وقد روى احلسن عن مسرة ، أن رسول اهللا كانت له سكتتان ، سكتة حني يفتتح الصالة ، وسكتة إذا فرغ  ٥٤٤

: كعب فقال  من السورة الثانية ، قبل أن يركع ، فكتب ذلك لعمران بن حصني فأنكره ، فكتب ذلك إىل أيب بن
غري { سكتة إذا كرب ، وسكتة إذا فرغ من قراءة : صدق مسرة ، رواه أمحد ، وأبو داود ، وابن ماجه ويف رواية هلم 

والصحيح يف الرواية األوىل ، وعلى تقدير ثبوت الثانية فيحمل على سكتة : قال أبو الربكات } املغضوب عليهم 



  ] . واهللا أعلم [ السورة ، وحنو ذلك يسرية لقد البسملة ، وتصوير ما يقرأ من 
  . فإن مل يفعل فصالته تامة ، ألن من كان له إمام فقراءة اِإلمام له قراءة : قال 
هذا تصريح منه بأن القراءة ال جتب على املأمون مطلقاً ، وهو املنصوص ، واملعروف عند األصحاب ، ملا تقدم : ش 

  . من اآلية وحديث أيب هريرة 
رواه ) إمنا جعل اِإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا ، وإذا قرأ فأنصتوا : ( قال [ ] أيضاً أن رسول اهللا )  وعنه(  ٥٤٥

  . اخلمسة إال الترمذي ، وصححه أمحد ومسلم ، فأمر بالقراءة واستماع ، وهو شامل ، وإن مل يسكت اِإلمام 
رواه سعيد ، وأمحد ) ه إمام فقراءة اِإلمام له قراءة من كان ل: ( قال [ ] وروى عبد اهللا بن شداد أيب النيب  ٥٤٦

والصحيح أنه مرسل ، وذلك ال يضر ] ضعاف [ يف مسائل ابنه عبد اهللا ، والدارقطين ، وروي مسنداً من طرق 
ال ( عندنا وحكى ابن الزاغوين رواية بوجوب القراءة على املأموم ، ملا تقدم من حديث عبادة يف الصحيحني عنه 

مل يرفعه : وقال . ال يصح عندنا : ومحال على اِألستحباب ، مع أن األول قال أمحد ) ن مل يقرأ بفاتح الكتاب صالة مل
إذا جهر اِإلمام : إال ابن إسحاق ، وظاهر كالم أمحد يف رواية أيب احلارث وجوب القراءة حال السر فقط ، قال 

  . ث عبادة ، وبه جتتمع األدلة ، واهللا أعلم فأنصت ، وإذا مل جيهر فاقرأ احلمد وسورة ؛ وهو نص حدي
  . ويسر القراءة يف الظهر والعصر ، وجيهر هبا يف األوليني من املغرب والعشاء ويف الصبح كلها : قال 
هذا جممع عليه ، وقد ثبت ذلك عن رسول اهللا بنقل اخللف عن السلف ، وهل اجلهر واِإلخفات يف حمليهما : ش 

هان ، املذهب األول ، ومراد اخلرقي واهللا أعلم اِإلمام ، فال يسن اجلهر للمنفرد ، وهو سنة أو واجب ؟ فيه وج
  . يسن له : املذهب ، إذا املقصود إمساع نفسه ، نعم يباح له ذلك ، وعنه 

وقوة كالمه يقتضي أن هذا يف الصالة املؤداة ، أما املقضية فإن قضى صالة سر أسر وإن قضاها ليلًا ، وإن قضى 
ة جهر ؛ جهر إن قضى ليلًا ، وأسر إن قضى هناراً ، على ما قطع به أبو الربكات ، ويف املغين احتمال باجلهر ، صال

  . إن ظاهر كالم أمحد التخيري ، واهللا أعلم : وقال 
  . ويقرأ يف الصبح بطوال املفصل : قال 
  . وهو الصحيح ) ق : ( ل احلجرات ، وقي: الفتح ، وقيل : وقيل . القتال : املفصل أوله قيل : ش 

: سألت أصحاب رسول اهللا كيف حتزبون القرآن ؟ قالوا : ملا روى أبو داود عن أوس بن حذيفة ، قال  ٥٤٧
ثالث ، ومخس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى ، عشرة ، وثث عشرة وحزب املفصل ، ورواه أمحد ، والطرباين ، ويف 

  . حباب قراءة طواله يف الصبح واألصل يف است) . ق ( وحزب املفصل من : آخره 
وحنوها ، وكانت صالته بعد إىل } والقرآن اجمليد { ملا روى جابر بن مسرة أن النيب كان يقرأ يف الفجر بقاف  ٥٤٨

  . التخفيف ، وراه مسلم وغريه 
ر على النصف وصح عنه أنه كان يقرأ يف الصبح بالستني إىل املائة ، ويف الظهر بنحو الثالثني رية ، ويف العص ٥٤٩

  ] . واهللا أعلم . [ من ذلك 
بنحو من الثالثني آية ، ويف الثانية بأيسر من ذلك ، ويف العصر على النصف ] يف الركعة األوىل [ ويف الظهر : قال 

  . من ذلك 
  . اتباعاً لفعله ، وإمنا استحب أن يقرأ يف الثانية بأيسر من األوىل : ش  ٥٥٠
هبذا ، بل املستحب يف مجيع . ول األوىل ، ويقصر الثانية ، وال اختصاص للظهر ملا ثبت عنه أنه كان يط ٥٥١

  . الصلوات تطويل األوىل ، وتقصري الثانية 



  . ويف املغرب بسور آخر املفصل : قال 
 ٩و ) } قل ي أيها الكافرون { (  ١٩يقرأ يف املغرب ب [ ] كان النيب : عمر قال ) ابن ( روي عن : ش  ٥٥٢

  . رواه ابن ماجه ) } و اهللا أحد قل ه{ ( 
  . وما أشبهها } الشمس وضحاها { ويف العشاء اآلخرة حنو : قال 
وأشباهها من السور ، رواه أمحد } الشمس وضحاها { عن بريدة أن رسول اهللا كان يقرأ يف العشاء ب : ش  ٥٥٣

  . ، والترمذي 
الشمس { و } سبح اسم ربك األعلى {  صليت ب فلوال( ويف الصحيح أنه قال ملعاذ ملا طول يف العشاء  ٥٥٤

  . } وضحاها 
  . ومهما قرأ به بعد أم الكتاب يف ذلك كله أجرأه : قال 
  . يعين أن التفصيل املتقدم على سبيل االستحباب ، ولو زاد على ذلك أو نقص فال بأس : ش 

وقرأ يف الصبح باملعوذتني ، ويف العشاء  فقد صح عنه أنه قرأ يف املغرب بالطور ، وباملرسالت ، وباألعراف ، ٥٥٥
ومقتضى كالمه أن قراءة الفاحتة واجبة ، وقد تقدم ذلك ، وكالمه موهم ، ) التني والزيتون ( وهو مسافر ب 

  . الوهم ما يذكره به يف األركان ال بد له من قراءة شيء بعد الفاحتة ) هذا ( ويدفع 
آلخريني من الظهر ، والعصر ، وعشاء اآلخر ، والركعة اآلخرية من وال يزيد على قراءة أم الكتاب يف ا: قال 

  . املغرب 
أن النيب كان يقرأ يف الظهر والعصر ، ويف الركعتني ] رضي اهللا عنه [ يف الصحيحني عن أيب قتادة : ش  ٥٥٦

كان يأمر بذلك ،  بفاحتة الكتاب ، وعن علي أنه] األخريني [ األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ، ويف الركعتني 
مث هل النفي لعدم االستحباب ، أو للكراهة ؟ فيه روايتان ، . ال أعلمهم خيتلفون يف ذلك : وقال ابن سريين 

  . أصحهما عند أيب الربكات األول ، ألنه قد جاء عنه أنه زاد أحياناً على قراءة الفاحتة يف اآلخريني ، واهللا أعلم 
  . ه ما يستره ما بني سرته وركبته ، أجزأه ذلك ومن كان من الرجال ، وعلي: قال 
  . هذا يتضمن أن عورة الرجل ما بني سرته وركبته ، وهذا املشهورة ، من الروايات ، وعليه العامة : ش 

ال ترب فخذك ، وال تنظر إىل فخذ حي وال [ ] : ( قال رسول اهللا : قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روي عن علي  ٥٥٧
  . داود وابن ماجه  رواه أبو) ميت 
غط فخذك ، فإن : ( مر رسول اهللا وعلي بردة ، وقد انكشف فخذي فقال : وعن جرهد األسلمي قال  ٥٥٨

  . رواه أمحد ، ومالك يف املوطأ ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ) الفخذ عورة 
  . رواه الدارقطين ) ة عورة ما بني السرة إىل الركب: ( وعن عمرو بن شعيب عن أيب عن جده عن النيب قال  ٥٥٩

وإليها ميل أيب الربكات أن العورة الفرجان فقط ) : والثالثة . ( أن السرة والزكبة عورة أيضاً ) : والرواية الثانية ( 
 .  

كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر ، [ ] أن رسول اهللا ] رضي اهللا عنه [ ملا روت عائشة  ٥٦٠
حاله ، مث استأذن عمر ، فأذن له وهو على حاله ، مث استأذن عثمان ، فأرخى عليه ثيابه ، فلما  فأذن له وه وعلى

يا رسول اهللا استأذن أبو بكر وعمر ، فأذنت هلما وأنت على حالك ، فلما استأذن عثمان أرخيت : قاموا قلت 
رواه أمحد ، ومسلم ، ) تحيي منه ؟ يا عائشة أال أستحيي من رجل واهللا إن املالئكة تس: ( فقال . عليك ثيابك 

  . فخذية أو ساقيه ] عن [ كاشفاً : ولكن قال 



رواه . حىت إين ألنظر إىل بياض فخذ النيب : يوم خيرب احنسر اإلزار عن فخذه ، وقال [ ] وعن أنس أن النيب  ٥٦١
  . حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط : أمحد والبخاري ، وقال 
  . قي أن ستر العورة شرط لصحة الصالة وقد تضمن كالم اخلر

  . متفق عليه ، مع تشبيه الطواف بالصالة ) ال يطوفن بالبيت عريان : ( لقوله  ٥٦٢
  ) . ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار : ( وقوله  ٥٦٣
) ظهور قدميها  إذا كان واسعاً يغطي: ( أتصلي املرأة يف درع ومخار ؟ فقال : عليه والسالم ملا سئل ( وقوله  ٥٦٤

 .  
ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال يعفى عن يسري شيء من العورة ، وكالمه بعد يف عورة املرأة ، وأصرح من هذا ، وهو 

إحدى الروايتني عن أمحد ، واملشهور واملختار لألصحاب أنه يعفى عن اليسري يف مجيع الصالة ، كما يعفى عن 
  . مجيعها يف الزمن اليسري 

ال ترين ] جلوساً [ ال ترفعن رؤوسكن حىت يستوي الرجال : ( أنه قال للنساء [ ] عن رسول اهللا ملا صح  ٥٦٥
واملرجع يف اليسري إىل العرف ، ألنه مل يرد فيه تقدير ، والعرف أن املغلظة يفحش ) عورات الرجال من ضيق األزر 

  . منها مالًا يفحش من غري املغلظة ، واهللا أعلم 
  . ى عاتقه شيء من اللباس إذا كان عل: قال 
ال بد للرجل مع ستر عورته من أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس فإجزاء الصالة متوقف على ] أنه [ يعين : ش 

  . كليهما 
ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس : ( قال [ ] أن رسول اهللا ] رضي اهللا عنه [ ملا روى أبو هريرة  ٥٦٦

  . وهذا هني والنهي يقتضي فساد املنهي عنه ] عاتقيه : وقال [ واه البخاري ومسلم ر) على عاتقه منه شيء 
ومقتضى كالم اخلرقي أنه لو ستر أحد املنكبني وأعرى اآلخر أجزأه ، ونص عليه أمحد يف رواية مثىن بن جامع ، 

 صحة الصالة مع وزعم القاضي ومجاعة أنه ال يكفي ستر أحدمها ، وخرج القاضي ومن وافقه من رواية مثىن
  . كشف املنكبني ، وأىب ذلك الشيخان ، إجراء لنص أمحد على ظاهره موافقه للدليل 

ومقتضى كالم اخلرقي أن املشترط أن يضع شيئاً من اللبس ، وال يشترط ستر مجيعه ، وال يكفي وضع حبل وحنوه ، 
على عاتقه منه شيء ، واختار القاضي  وهذا) ليس على عاقته منه شيء : ( وهذا اختيار الشيخني لظاهر قوله 

  . جيزيء ولو حبل أو خيط : وجوب ستر مجيعه ، وعاكسه بعضهم فقال 
وظاهر كالم اخلرقي أنه ال فرق بني الفرض والنفل ، وهو إحدى الروايتني ، لعموم ما تقدم ، والرواية الثانية خيتص 

  . ذلك بالفرض ، وهو املشهور ، واختاره القاضي وغريه 
رواه أبو . صلى يف ثوب واحد بعضه على عاتقه [ ] رأيت رسول اهللا : ألن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٥٦٧

ما مل يسامح يف الفرض ] فيه [ داود والغالب أن الثوب الواحد ال يسع لذلك مع ستر املنكب ، وألن النفل سومح 
  . ، واهللا أعلم 

  . جزأه ذلك ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أ: قال 
  . ال إشكال يف صحة الصالة يف الثوب الواحد إذا ستر العورة ، وكان العاتق منه شيء : ش 

  . متفق عليه ) أولكلكم ثوبان ؟ : ( وقد سأل رجل النيب عن الصالة يف الثوب الواحد فقال  ٥٦٧
إذا كان الثوب واسعاً : ( أن النيب قال ] رضي اهللا عنهما [ ويف الصحيح أيضاً عن جابر بن عبد اهللا  ٥٦٩



  ) . فالتحف به ، وإذا كان ضيقاً فاتزر به 
  . ويف الصحيح عنه أيضاً أن النيب صلى يف ثوب واحد متشحاً به  ٥٧٠

واشعر كالم اخلرقي بأن الثوبني أفضل ، وهو واضع ، ألن سؤال الرجل له عن الصالة يف الثوب الواحد يدل على 
  . ثوبني أنه كان من عادته الصالة يف 

. إذا وسع اهللا فأوسعوا (  ١٦: مث سأل رجل عمر فقال : البخاري ] رواية [ ويف بقية احلديث من  ٥٧١
  . ، واهللا أعلم ) واألفضل من الثوبني ما كان أسبغ 

  ] . يوميء إمياء [ ومن مل يقدر على ستر العورة صلى جالساً : قال 
افع عن ابن عمر يف قوم انكسرت هبم مراكبهم يف البحر ، ملا روى سعيد بن منصور بإسناده عن ن: ش  ٥٧٢

  . ومل ينقل عن صحايب خالفه . فخرجوا عراة قال يصلون جلوساً ، يومئون إميان 
ال يصلون : وظاهر كالم اخلرقي أن اجللوس على طريق الوجوب ، وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية أيب طالب ، قال 

لكن عامة األصحاب على أن اجللوس على سبيل االستحباب ، وهو . عوراهتم  قياماً ، إذا ركعوا أو سجدوا بدت
ظاهر كالم أمحد يف رواية األثرم ، إذ الستر آكد من القيام والركوع والسجود ، بدليل وجوبه على الراحلة ، ويف 

، وألن الركن من ذات النافلة ، وخارج الصالة ، واشتراط دوامه يف مجيعها ، وهذه األركان آكد ، لِإلمجاع عليها 
العبادة ، والشرط خارج عنها وألن احملافظة على ثالثة أركان أوىل من احملافظة على بعض شرط ، وإذا تقرر أن كل 

ومحل الشريازي ] باألدب [ واحد منهما آكد من وجه ، خريناه بينهما ، واستحببنا الستر ، ألنه أحسن وأليق 
بناء على أن الستر كان ملعىن يف غري العورة ، وهو عن أعني الناس ، وأما ما : قال  وجها يف املنفرد أنه يصلي قائماً ،

  . حكاه يف املقنع من وجوب القيام على رواية فمنكر ال نعرفه واهللا أعلم 
  ] . وسطا . [ فإن صلى مجاعة عراة كان اِإلمام معهم يف الصف : قال 
، والسنة أن يقفوا صفاً واحداً ، واِإلمام وسطهم ، ألنه أستر اجلماعة مشروعة للعراة كغريهم ، للعمومات : ش 

  . هلم ، ولذلك كانت إمامة النساء يف وسطهن 
رمحه اهللا رواية [ عن أيب عبد اهللا ] قد روي [ يومئون إمياء ، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم ، و : قال 

  . أهنم يسجدون باألرض ] أخرى 
ن يوميء بالركوع والسجود ملا تقدم ، ويكون السجود أخفض من الركوع ، حماكاة املختار ملن عدم السترة أ: ش 

للبدل باملبدل ، ولو ركعوا وسجدوا جاز ، كما تقدم يف القيام ، وعن أمحد ، أنه يلزمهم الركوع والسجود 
  . باألرض ، اختارها ابن عقيل ، لئال يسقط فرضني بتحصيل واحد ، واهللا أعلم 

  .  ماء وطني أومأ إمياء ومن كان يف: قال 
املعروف من الروايتني ، ألنه إن سجد على املاء فاملاء ال قرار له ، وإن سجد على الطني ] املشهور [ هذا : ش 

( حلقته مشقة وضرر ، وذلك منفي شرعاً ، وقد صلى النيب على راحلته باِإلمياء كذلك كما سيأيت إن شاء اهللا 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه : ( لى منت املاء ، حمافظة على ما أمكن من السجود ، قال أن يسجد ع) والرواية الثانية 

  ) . ما استطعتم 
وقد مشل كالم اخلرقي الراكب ، فإنه يصلي على مركوبه إذا خشي األذى باملطر أو الوحل باِإلمياء ، إن تعذر عليه 

  . الركوع والسجود على ظهر املركوب 
أنه انتهى إىل مضيق ، ومعه أصحابه ، والسماء من فوقهم ، والبلة من [ ] رة عن النيب ملا روى يعلى بن م ٥٧٣



دواهبم ، يومئون إمياء ، جيعلون ] ظهور [ على راحلته ، وأصحابه على [ ] أسفل منهم ، فصل رسول اهللا 
  . املنع ) وعنه ( رواه الترمذي وغريه . السجود أخفض من الركوع 

  . ، وغريه وعلى هذا ينزل باألرض ويصلي كما تقدم ) ماً صل قائ: ( لقوله  ٥٧٤
زعم أبو حممد أن املوميء للمطر ال يترك االستقبال ، وفيه نظر ، بل ينبغي أنه إذا صلى على الراحلة ) : تنبيه ( 

  . فحكمه حكم املتطوع عليها ، واهللا أعلم 
  ] . صالة ال[ وإذا انكشف من املرأة احلرة شيء سوى وجهها أعادت : قال 
القول بأن مجيعها عورة ] رمحة اهللا [ ال خالف أن للمرأة كشف وجهها يف الصالة ملا سيأيت ، وقد أطلق أمحد : ش 

عورة إال يديها ، اختارها أبو ) فعنه ( وهو حممول على ما عدا الوجه ، أو على غري الصالة ، أما ما عدا الوجه ، 
  . } زينتهن إال ما ظهر منها وال يبدين { : الربكات ، لقوله تعاىل 

  . وجهها وكفاها : قال ابن عباس  ٥٧٥
ذكره أمحد يف رواية عبد اهللا ، ورواه ) إذا بلغت املرأة احمليض فال تكشف إال وجهها ويدها [ ] ( وعن النيب  ٥٧٦

  . جهه وكفيه وأشار إىل و) ] وهذا [ إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها إال هذا : ( أبو داود ، ولفظه 
إذا كان : ( عليها إزار ؟ قال ] ليس [ أتصلي املرأة يف درع ومخار ، [ ] : وعن أم سلمة أهنا سألت النيب  ٥٧٧

ويديها أيضاً ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار ) وعنه . ( رواه أبو داود ) الدرع سابغاً ، يغطي ظهور قدميها 
هذا كله يف احلرة البالغة ، أما املراهقة . فها يف اِإلحرام ، أشبها سائر بدهنا القاضي يف التعليق ، ألنه ال يلزم كش

  . واهللا أعلم ) ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار : ( ملفهوم قوله ] تعاىل [ فكاألمة على ما سيأيت إن شاء اهللا 
  . وصالة األمة مكشوفة الرأس جائزة : قال 
اكشفي رأسك ال تتشبهي : قال ألمة رآها مقنعة ] رضي اهللا عنه [ عمر  ثبت أن: قال ابن املنذر : ش  ٥٧٨

أما ما عدا الرأس فقال ابن . لو صلت مغطاة الرأس مل تصح صالهتا : ولقد بالغ بعض األصحاب فقال . باحلرائر 
يت الرجل وظاهره إجراء رواي. عورهتا كعورة الرجل : حامد وابن عقيل ، وأبو اخلطاب ، والشريازي ، وغريهم 

فيها ، وصرح بذلك ابن البناء يف اخلصال يف النكاح ، واحللواين ، وزعم أبو الربكات أن ما بني السرة والركبة 
  . منها عورة إمجاعاً ، وكأنه محل إطالق األصحاب على أهنم فرعوا على املذهب عندهم 

إذا زوج أحدكم : ( قال [ ] النيب  وذلك ملا روى أبو داود عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن ٥٧٩
[ واملراد باخلادم األمة ، وقال القاضي يف ) أجريه ، فال ينظر إىل ما دون السرة وفوق الركبة ] عبده أو [ خادمه 
ما عدا رأسها ، وساقها ، وما يظهر غالباً عورة ، وحكاه أبو احلسني نصاً عن أمحد ، إذ األصل كوهنا ] : اجلامع 

وحنوه ، لكن ترك ذلك فيما يظهر غالباً ، ملشقة احترازها عنه ) ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار ( م كاحلرة لعمو
  . ، وشهد له قصة عمر 

  . رواه األثرم . تصلي األمة كما خترج ] : رضي اهللا عنه [ وعن علي  ٥٨٠
: منني ، أو ما ملكت ميينه ؟ فقالوا إحدى أمهات املؤ: ويف الصحيحني أنه ملا أو مل على صفية قال املسلمون  ٥٨١

إن حجبها فهي إحدى أمهات املؤمنني ، وإن مل حيجبها فهي ما ملكت ميينه ، فلما ارحتل وطأ هلا خلفه ، ومد 
كالم اخلرقي يف أن ما عدا رأسها عورة ال قائل به فالظاهر أن اخلرقي ] ظاهر [ وقد انتضم من هذا أن . احلجاب 

وقد مشل كالم اخلالقي املدبرة ، واملعلق عتقها بصفة ، واملكاتبة ، . نص على الرأس لقصة عمر إمنا ] رمحه اهللا [ 
  . وخرج من كالم املعتق بعضها ، فإهنا كاحلرة على الصحيح من الروايتني ، واهللا أعلم 



] رمحه اهللا [  للخروج من اخلالف ، إذ قد نقل عن أمحد: ويستحب األم الولد أن تغطي رأها يف الصالة ش : قال 
أن حكمها حكم احلرة اختاره أبو بكر ، فيما نقله عنه أبو احلسني ، احتياطاً للعبادة ، إذ ) إحدامها ( فيها روايتان ، 

أن حكمها حكم األمة ، وهي اختيار األكثرين ، اخلرقي ) والثانية ( سبب احلرية وجوداً الزماً ، ] فيها [ قد وجد 
  . ضي وغريهم ، ألهنا رقيقة مل يعتق منها شيء ، أشبهت املكاتبة ، واهللا أعلم ، وابن أيب موسى ، والقا

اليت كان فيها إذا كان ] الصالة [ ومن ذكر أن عليه صالة وهو يف أخرى أمتها وقضى املذكورة ، وأعاد : قال 
  . الوقت مبقى 

  .  قضاء الصلوات جيب عندنا على الفور حسب اإلِمكان ، ما مل تلحقه مشقة: ش 
من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ، ال كفارة هلا إال : ( قال [ ] أن النيب ] رضي اهللا عنه [ ملا روى أنس  ٥٨٢
  . متفق عليه ) ذلك 
من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ، قال اهللا : ( قال [ ] أن رسول اهللا ] رضي اهللا عنه [ وعن أيب هريرة  ٥٨٣
  ) . فوقتها إذا ذكرها ( رواه مسلم وغريه ، ويف لفظ } أقم الصالة لذكري { : تعاىل 
عن أربع صلوات [ ] أن املشركني شغلوا رسول اهللا ] رضي اهللا عنه [ وجيب مرتباً ملا روي عن ابن مسعود  ٥٨٤

أقام يوم اخلندق ، حىت ذهب من الليل ما شاء اهللا ، فأمر باللًا فأذن مث أقام فصلى الظهر ، مث أقام فصلى العصر ، مث 
رواه أمحد ، والنسائي ، وفعله ورد مبيناً للصالة املؤداة وغريها ، ويعضده . فصلى املغرب ، مث أقام فصلى العشاء 

  ) . صلوا كما رأيتموين أصلي : ( قوله 
حىت شرع يف أخرى كأن ترك صالة الظهر مثلًا ، ومل ] مثلًل [ إذا تقرر هذا فإذا نسي أن عليه الصالة فلم يذكرها 

كرها حىت شرع يف صالة العصر فاملشهور الذي عليه اخلرقي ومجهور األصحاب أن الترتيب ال يسقط ، ِإلمكان يذ
واختار أبو الربكات . أمحد يسقط يف املأموم خاصة ، لئال تتفوت اجلماعة يف الفريضة املؤداة ) وعن . ( اعتباره 

  . سقوطه رأساً 
إذا نسي أحدكم صالة ، فذكرها وهو يف : ( قال [ ] أن النيب  ]رضي اهللا عنهما [ ملا روى ابن عباس  ٥٨٥

وألن احلاضرة بالشروع ] رواه الدارقطين ) [ صالة مكتوبة ، فليبدأ باليت هو فيها ، فإذا فرغ منها صلى اليت نسي 
جتزئه ، مث يتم اليت هو فيها و) فعلى هذا . ( فيها صارت كاملضيقة للوقت ، بدليل حترمي اخلروج منها لغري غرض 

ظاهر كالم اخلرقي أنه يتمها ، إماماً كان أو مأموماً ، أو منفرداً ، واملنصوص عن ) وعلى املذهب ( يقضي الفائتة ، 
أمحد أن اِإلمام يقطعها ، معلًا بأهنم مفترضون خلف متنفل ، وإذاً إن صحت صالة املفترض خلف املتنفل أمتها إِمام 

أهنما يتموهنا نفلًا إما ركعتني وإما أربعاً ، حذاراً من بطالن ) : أشهرها ( نفرد روايات وعنه يف املأموم وامل. ( كغريه 
  . يتمها املأموم دون املنفرد ) : والثانية . ( العمل ، ومجعاً بني املصلحتني 

ها إذا نسي أحدكم صالة ، فذكر: ( عن النيب قال ] رضي اهللا عنهما [ ملا روى الدارقطين عن ابن عمر  ٥٨٦
) . ( وهو مع اِإلمام فليصل مع اِإلمام ، فإذا فرغ من صالته فليصل اليت نسي ، مث ليعد صالته اليت صلى مع اِإلمام 

  . يتمها املنفرد دون املأموم ، حكاها أبو حممد : عكس الثانية ) : والثالثة 
يب يسقط كما سيأيت إن شاء هذا كله بشرط سعة الوقت ، كما صرح به اخلرقي ، أما إن ضاق الوقت فإن الترت

مث األصحاب يشترطون بقاء قدر يسع اِإلمتام اليت هو فيها ، وقضاء الفائتة ، مث إعادة احلاضرة ، وأبو ] تعاىل [ اهللا 
إمنا يشترط ما يسع عقب الذكر للقضاء ، مث لفعل احلاضرة ، إذ إمتام األألىل نفل ، فال يسقط : الربكات يقول 

  . يب واجب بضيق الوقت عنه ترت



أنه لو مل يذكر حىت فرغ من الصالة اليت صالها فإهنا تصح وجتزئه ، وهو ] رمحه اهللا [ ومقتضى كالم اخلرقي 
  . املشهور من الروايتني 

ال جتزئه ، مراعاة للترتيب مطلقاً ، حكاها ) : والثانية ( احلديث ) عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان : ( لقوله  ٥٨٧
  . ابن عقيل 

هل علم : ( عام األحزاب صلى املغرب ، فلما فرغ قال [ ] ذ ملا روي عن أيب مجعة حبيب بن سباع أن النيب  ٨٨
فأمر املؤذن فأقام فصلى العصر ، مث أعاد املغرب . يا رسول اهللا ما صليتها : قالوا ) أحد منكم أين صليت العصر ؟ 

  . رواه أمحد وقد ضعف واهللا أعلم . 
  . ت الوقت اعتقد وهو فيها أن ال يعيدها ، وقد أجزأته ، ويقضي اليت عليه فإن خشي فوا: قال 
إذا ضاق الوقت يعتقد أن ال يعيدها ، وإال : كأن اعتقاد صريورهتا نفلًا إذا ذكر وهو فيها صار الزماً ، فقال : ش 

  . مل يكن فالشرط بقاء نيته ، واألصل يف سقوط الترتيب مع ضيق الوقت ، سواء كان يف صالة ، أو 
وألن يف الترتيب تفويتاً ) إمنا التفريط يف اليقظة ، أن يؤخر صالة حىت يدخل وقت األخرى : ( لعموم قوله  ٥٨٩

للصالتني ، ويف تركه حتصيلًا ِإلحدمها ، فكان أوىل ، وألن فعل الصالة يف وقتها فريضة ، وتأخريها عنه حمرم إمجاعاً 
خمتلف يف وجوهبما ، وإذاً عند التزاحم مراعاة اجملمع عليه أوىل ، وعلى هذا وأصل الترتيب يف القضاء على الفور 

رواية ) وعن أمحد . ( أن يبقى متن وقت احلاضرة بقد فعلها ، فإذاً يأيت هبا ، وال تصح منه قبل ذلك ] إىل [ يقضي 
ه حاضرة ما دام عليه فائتة ، ال يسقط الترتيب ، بل تلزمه املواالة يف الفوائت قدر الطاقة ، وال حتسب ل: أخرى 

  ) . من نسي صالة فليصليها إذا ذكرها : ( اختارها اخلالل وصاحبه ، لعموم قوله 
ال أعرفه ؛ وقد أنكر القاضي هذه : إال أن أمحد قال ) ال صالة ملن عليه صالة : ( ويروى عن النيب أنه قال  ٥٩٠

( إما أن يكون قولًا قدمياً أو غلطاً ، : ذلك أبو حفص قال الرواية ، وحكى عن أمحد ما يدل على رجوعه عنها ، وك
إن ضاف وقت احلاضرة عن قضاء كل الفوائت سقط ترتيبهن عليها ، وكان له فعلها يف أول : رواية ثالثة ) وعنه 

.  حكاها أبو حفص إذا التأخري عن أول الوقت ال حتصل به براءة الذمة مبا فيها ، فاغتنام التقدمي أوىل. الوقت 
  . لو خالف وصلى الفائتة إذاً فهل يصح ؟ فيه وجهان : واألول هو املشهور ، اختاره القاضي وغريه ، وعليه 

خشية خروج الوقت االختياري كخشية خروج الوقت بالكلية ، فإذا خشي االصفرار فعل احلاضرة ، ) : تنبيه ( 
  . واهللا أعلم 

  . متت له عشر سنني ويؤدب الغالم على الطهار والصالة إذا : قال 
مروا أبناءكم بالصالة لسبع : ( قال رسول اهللا : ملا روى عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ش  ٥٩١

رواه أمحد ، وأبو داود ، وأمره بذلك واجب ) سنني ، واضربوهم عليها لعشر سنني ، وفرقوا بينهم يف املضاجع 
  . على الويل ، نص عليه لظاهر األمر 

  . ة كالم اخلرقي يقتضي أن الصالة ال جتب عليه ، وهو املشهور ، املختار من الروايتني وقو
  . احلديث ) رقع القلم عن ثالثة : ( لقوله  ٥٩٢

  . وهو دليل الوجوب واهللا أعلم . اختارها أبو بكر ، ألنه معاقب إذاً . جتب على من بلغ عشراً : والثانية 
  ] . سجدة [ وسجود القرآن أربع عشرة : قال 
ويفعلون ما { ويف النحل } وظالهلم بالغدو واآلصال { األعراف آخرها ، ويف الرعد عند ] يف [ سجدة : ش 

يفعل ما يشاء { احلج ] أول [ ويف } خروا سجدا وبكيا { ويف مرمي } ويزيدهم خشوعا { ويف سبحان } يؤمرون 



وهم ال { السجدة } تنزيل { ] امل [ ويف } ش العظيم رب العر{ ويف النمل } وزادهم نفورا { ويف الفرقان } 
} وعم ال يسأمون { اختاره ابن أيب موسى ، وقيل عند } إن كنتم إياه تعبدون { ويف حم السجدة } يستكربون 

ويف احلجم } وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون { اختاره األكثرون ، فظاهر كالم أمحد التخيري بينهما ، ويف آخر احلج 
} اقرأ باسم ربك { ويف } وإذا قريء عليهم القرآن ال يسجدون { ويف اِإلنشقاق } ستجدوا هللا واعبدوا فا{ 

  . فأما العشر األول فباِإلمجاع ، وأما ثانية احلج . آخرها 
يا رسول اهللا أفضلت سورة احلج بأن فيها سجدتني ؟ : قلت : فلما روى عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال  ٥٩٣
وأما سجدة . رواه أمحد وأبو داود ، واحتج به أمحد يف رواية عبد اهللا ) نعم ومن مل يسجدمها فال يقرأمها  : (قال 

  . النجم 
فلما روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب سجد بالنجم ، وسجد معه املسلمون واملشركون ، واجلن  ٥٩٤

  . رواه البخاري وغريه . واِإلنس 
فسجد فيها ، وسجد من كان معه ، غري أن شيخاً أخذ كفا من ) والنجم ( النيب قرأ  وعن ابن مسعود أن ٥٩٥

. متفق عليه . فلقد رأيته بعد قتل كافرا : قال عبد اهللا . يكفيين هذا : حصباء أو تراب ، فرفعه إىل جبهته وقال 
  . } اقرأ باسم ربك { وأما سجدة اِإلنشقاق ، و 

اقرأ باسم { و } إذا السماء انشقت { سجدنا مع رسول اهللا يف :  عنه قال فلما روى أبو هريرة رضي اهللا ٥٩٦
  . رواه مسلم وغريه . } ربك 

ليست من عزائم السجود ، وهو املشهور } وخر راكعاً وأناب { وهي عند ) ص ( وظاهر كالم اخلرقي أن سجدة 
  . ، املختار من الروايتني 

من عزائم السجود ، وقد رأيت النيب يسجد ) ص ( ليست : ا أنه قال ملا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهم ٥٩٧
  . رواه البخاري وغريه . فيها 
رواه النسائي ، وعلى هذا ) سجدها داود توبة ، وسجدناها شكراً : ( وقال ) ص ( وعنه أن النيب سجد يف  ٥٩٨

هي من عزائم ) والرواية الثانية . ( إن سجد خارج الصالة سجد تأسياً ، وإن سجد يف الصالة ففي اجلواز وجهان 
  . السجود ، يسجد هلا يف الصالة وغريها 

ملا روى عمرو بن العاص أن النيب قرأ مخس عشرة سجدة يف القرآن ، منها ثالث يف املفصل ، ويف احلج  ٥٩٩
  . رواه أبو داود وفيه ضعف ، مع أنا نقول مبوجبه ألنا نسميها سجدة ، واهللا أعلم . سجدتان 

  . يف احلج منها أثنتان : ال ق
  ] . واهللا أعلم [ قد تقدم هذا : ش 
  . وال يسجد إال وهو ظاهر : قال 
[ ألنه صالة ، فيدخل يف عموم األدلة املقتضية لذلك ، وألنه سجود أشبه سجود السهو ، وحكمه يف بقية : ش 

  .  أعلم الصالة من الستارة ، واستقبال القبلة حكم صالة التطوع ، واهللا] شرائط 
  . ويكرب إذا سجد : قال 
  ) . حترميها التكبري ( يكرب إذا سجد ، يف صالة كان أو غريها ، لعموم ، : ش 

كان رسول اهللا يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كرب وسجد : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٦٠٠
  . وسجدنا معه ؛ رواه أبو داود 



يكرب إذا رفع ، قياساف على :  يزيد على ذلك ، لظاهر حديث ابن عمر ، وقال غريه وظاهر كالم اخلرقي أنه ال
  . يكرب لِإلحرام أيضاً : سجود السهو والصلب ، وغاىل أبو اخلطاب فقال 

  . ويسلم إذا رقع : قال 
ال يسلم فيه ، ) : والثانية ( ، ) حتليها التسليم ( جيلس ويسلم على املشهور ، املختار من الروايتني ، لعموم : ش 

  . بل اثنتان : ألنه مل يثبت عن النيب ، ويكتفي بتسلميه واحدة عن ميينه ، ونص عليه ، وعنه 
  . وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه روايتان  ٦٠١
  . وال يسجد يف األوقات اليت ال جيوز أن يصلي فيها تطوعاً : قال 
  . وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل  هذه فرع أن ذات السبب ال تفعل يف وقت النهي ،: ش 
  . ومن سجد فحسن ، ومن ترك فال شيء عليه : قال 
  . السجود للتالوة سنة ، ال يأمث تاركه على املشهور : ش 

رواه اجلماعة ، ويف لفظ . فلم يسجد فيها ) والنجم : ( قرأت على النيب : ملا روى زيد بن ثابت قال  ٦٠٢
  . نا أحد فلم يسجد م: للدارقطين 

وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قرأ يوم اجلمعة يف املنربة سورة النحل ، حىت إذا جاء السجدة نزل فسجد ،  ٦٠٣
يا أيها الناس إمنا منر بالسجود ، : وسجد الناس ، حىت إذا كانت اجلمعة القابلة قرأ هبا ، حىت إذا جاء السجدة قال 

عليه ، ومل يسجد عمر رضي اهللا عنه ، ورواه البخاري ، ومالك يف  فمن سجد فقد أصاب ، ومن مل يسجد فال إمثا
وهذا الذي قاله مبحضر من الصحابة ، ومل ينكره . إن اهللا مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء : املوطأ ، وقال فيه 

  . أحد ، فصار إمجاعاً ، وعن أمحد ما يدل على وجوبه يف الصالة ، واهللا أعلم 
  . الصالة والعشاء بدئ بالعشاء  وإذا حضرا: قال 
) إذا أقيمت الصالة وحضر العشاء فابدؤا بالعشاء : ( ملا روت عائشة رضي اهللا عنها أن النيب قال : ش  ٦٠٤

  . متفق عليه 
واملنع على ) ال صالة حبضرة الطعام ، وال هو يدافعه األخبثان : ( وعنها أيضاً قالت مسعت رسول اهللا يقول  ٦٠٥

اهة عند األصحاب ، فلو خالف وصلى صحت صالته إمجاعاً ، وال بد من الكراهة أن تطلبه نفسه ، أما سبيل الكر
  . إن مل تطلبه فال كراهة ، واهللا أعلم 

  ] . واهللا أعلم [ وإذا حضرت الصالة وهو حمتاج إىل اخلالء بدأ باخلالء : قال 
  . حلديث عائشة املتقدم : ش 

) إذا أقيمت الصالة ووجد أحدكم اخلالء فليبدأ باخلالء : ( قال رسول اهللا : قال وعن عبد اهللا بن األرقم  ٦٠٦
رواه أبو داود ، والسنائي ، والترمذي وصححه ، فإن خالف وصلى صحت صالته ، على املنصوص ، واملختار 

وحنو ذلك ، ومحلًا  اشتغال سره ، وهذا ال مينع الصحة ، كما لو كان له مال خشي تلفه ،] إذا غايته [ لألكثرين ، 
للنص على الكراهة ، ونقل عنه حرب يعيد ، عملًا بظاهر النص ، وقال ابن أيب موسى إن أشغل عن الصالة ، أو 

عن إمتامها أعاد يف الظاهر من قوله ، وظاهر كالم اخلرقي أنه يبدأ بالعشاء واخلالء وإن خشي فوات اجلماعة ، وهو 
  . لم صحيح ، ولعموم ما تقدم ، واهللا أع

  : قال 
  ) باب ما يبطل الصالة إذا ترك عامداً أو ساهياً ( 



  ] . واهللا أعلم . [ يعرف من هذا الباب أركان الصالة ، وواجباهتا ، وسننها : ش 
ومن ترك تكبرية اِإلحرام ، أو قراءة الفاحتة وهو إمام أو منفرد ، أو الركوع ، أو االعتدال بعد الركوع ، أو : قال 

  . أو االعتدال بعد السجود ، أو التشهد األخري ، أو السالم ، بطلت صالته ، عامداً كان أو ساهياً السجود ، 
بذكر األركان ألهنا ] رمحه اهللا [ الصالة تشتمل على ثالثة أشياء ، أركان ، وواجبات ، وسنن ، وبدأ اخلرقي : ش 

ركوع ، واالعتدال بعده ، والسجود ، واالعتدال بعده ، أهم ، وعدها مثانية ، تكربة اِإلحرام ، وقراءة الفاحتة ، وال
  . والتشهد األخري ، والسالم ، وقد تقدم ذكر ذلك ، والدليل عليه 

[ ويدل على أكثرها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجلًا دخل املسجد فصلى ، مث جاء فسلم على النيب  ٦٠٧
ارجع فصل : ( فقال [ ] كما صلى ، مث جاء فسلم على النيب فرجع فصلى ) ارجع فصل فإنك مل تصل : ( فقال ] 

الصالة ] إىل [ إذا قمت : ( قال . والذي بعثك باحلق نبياً ال أحسن غريه فعلمين : ثالثاً ، فقال ) فإنك مل تصل 
اسجد حىت فكرب ، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، مث اركع حىت تطمئن راكعاً ، مث ارفع حىت تعتدل قائماً ، مث 

  . متفق عليه ) تطمئن ساجداً ، مث ارفع حىت تطمئن جالساً ، وافعل ذلك يف صالتك كلها 
صل قائماً ( القيام يف الفريضة مع عدم العذر ، فإنه ركن ، لقوله لعمران بن حصني ] رمحه اهللا [ وبقي على اخلرقي 

أيضاً اجللوس للتشهد ) وبقي عليه . ( ريض احلديث رواه البخاري وغريه ، وقد يؤخذ من كالمه يف صالة امل) 
أيضاً الطمأنينة يف هذه األفعال ، الركوع ، واالعتدال عنه ، والسجود ، واالعتدال عنه ، ) وبقي عليه ( األخري ، 

فإهنا فرض بال نزاع ، حلديث األعرايب وقد تقدم ، وقدر الطمأنينة أدىن سكون بني اخلفض والرفع يف وجه ، ويف 
اه أبو الربكات بقدر الذكر الواجب فيه ، وفائدة اخلالف لو نسي تسبيح الركوع والسجود ، وحنو ذلك آخر وقو

، واطمأن قدراً ال يتسع له ، صحت صالته على األول دون الثاين ، وال بد من مراعاة ترتيب األركان ، بأن يأيت 
هو مقوم لألركان ، ال تعترب إال به ، كما : يقول بالقيام ، مث الركوع ، على ما تقدم فبعضهم يعده ركناً ، وبعضهم 

  . أن قراءة الفاحتة ركن ، وال يعترب إال بترتيبها ، والسجود وال يعترب إال على األعضاء السبعة ، كما تقدم 
وقوله  احترازاً من املؤمت ، فإن القراءة ال جتب عليه كما تقدم ،. أو قراءة الفاحتة وهو إمام أو منفرد : وقول اخلرقي 

أما إذا ترك ذلك عمداً فواضح ، وأما سهواً فإن ذكره يف الصالة قبل أن . بطلت صالته عامداً كان أو ساهياً : 
يشرع يف قراءة ركعة أخرى أتى به ومبا بعده ، ألنه مرتب عليه ، وبعد األخذ يف قراءة أخرى تصري عوضاً عن 

ت الصالة على رأي أيب اخلطاب ، ومن كالم ابن أيب موسى الفائت ركنها ، وتبطل تلك ، وإن ذكره وقد سلم بطل
واملذهب وهو املنصوص يف رواية اجلماعة اختصاص البطالن بطول الفصل ، مث إن كان املتروك سالماً أتى به : 

  . وسلم ، وإن كان غريمها أتى بركعة تامة ، واهللا أعلم ] به [ فحسب ، وإن كان تشهداً أتى 
: من التكبري غري تكبرية اِإلحرام ، أو التسبيح يف الركوع ، أو التسبيح يف السجود ، أو قول  ومن ترك شيئاً: قال 

أو قول رب اغفر يل أو التشهد األول ، أو الصالة على النيب يف . ربنا ولك احلمد : مسع اهللا ملن محده ، أو قول 
واهللا [ أتى بسجديت السهو قد صحت صالته التشهد األخري ، عامداً بطلت صالته ، ومن ترك شيئاً منها ساهياً 

  ] . أعلم 
هذا النوع الثاين مما اشتملت الصالة عليه ، وهو الواجبات ، وهو عبارة هنا عما أبطل الصالة عمده دون : ش 

عندنا بني الفرض ] بينا [ فرق ] فال [ سهوه ، وهذا لدليل خاص دال عليه ، كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل وإال 
اجب على الصحيح ، وقد تقدم ذكر هذه الواجبات ، واخلالف فيها ، ونشري هنا إىل دليل املذهب ، أما والو

  . التكبري غري التحرمي 



فإذا كرب اِإلمام وركع فكربوا واركعوا : ( قال [ ] فلما روى أبو موسى األشعري ، يف حديث له عن النيب  ٦٠٨
  . لم وغريه وظاهر األمر الوجوب رواه مس) ، وإذا كرب وسجد فكربوا واسجدوا 

إهنا لن تتم صالة أحدكم ( قال يف قصة الرجل الذي أمره بإعادة الصالة [ ] وروى رفاعة بن رافع أن النيب  ٦٠٩
حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهللا ، مث يكرب اهللا ، وحيمده وميجده ، ويقرأ ما تيسر من القرآن ، مث يكرب ويركع ، 

مث يستوي قائماً ، حىت يقيم صليه ، مث يكرب ويسجد . مسع اهللا ملن محده : تسترخي ، مث يقول حىت تطمئن مفاصله و
جبهته ، حىت تطمئن مفاصله وتسترخي ، ويكرب فريفع ، حىت يستوي قاعداً على : ، حىت ميكن وجهه ، أو قال 

) ا مل يفعل هكذا مل تتم صالته مقعدته ، ويقيم صلبه ، مث يكرب فيسجد حىت ميكن وجهه ، ويسترخي ويطمئن ، فإذ
والظاهر أن املراد بنفي التمام نفي الصحة ، ألنه ذكره بيان ملا تعاد منه الصالة ، وإمنا . رواه النسائي وأبو داود 

  . سقط بالسهو 
مع  ملا احتج به أمحد من أنه عنه أنه قام إىل ثالثة ناسياً ، وسجد للسهو ومل يعد ، وقد ترك بسهوة تكبرية ، ٦١٠

  . التشهد ، وجلسته 
إمنا يؤمن { (  ١٩: وأما التسبيح يف الركوع والسجود فلألمر به يف حديث عقبة بن عامر املتقدم ، ولقوله تعاىل 

فأخرب أنه ال يؤمن إال من سجد إذا ذكر باآليات ) } بآياتنا الذين إذا ذكروا هبا خروا سجدا ، وسبحوا حبمد رهبم 
وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب { (  ١٩: ل لذلك أيضاً بقوله تعاىل ، وسبح حبمد ربه ، واستد

فإنه يدل على ) } قم الليل { (  ١٩: واملراد الصالة ، وذلك يدل على لزوم التسبيح فيها ، كما يف قوله تعاىل ) } 
ظر ، وإمنا سقط بالسهو يدل على وجوب القراءة ، وفيه ن) } وقرآن الفجر { (  ١٩: وجوب القيام ، وقوله 

فألن . رب اغفر يل : مسع اهللا ملن محده ، ربنا ولك احلمد ، وقول : قول ) وأما . ( قياساً على تكبريات اخلفض 
مسع اهللا ملن محده : إذا قال اِإلمام : ( وقال ) صلوا كما رأيتموين أصلي : ( النيب قال ذلك ، وواظب عليه ، وقال 

التشهد األول فلما تقدم يف التشهد ) وأما . ( وسقط بالسهو قياساً على التكبريات ) مد ربنا ولك احل: فقولوا . 
  . األخري ، وإمنا قلنا بسقوطه هنا ألنه ثبت أن النيب تركه ، ومل يعد له ، وحكم جلسته حكمه 

اهللا ومالئكته إن { (  ١٩: وأما الصالة على النيب فلما تقدم من حديث كعب ابن عجرة ، ولظاهر قوله تعاىل 
  ) . } يصلون على النيب ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 

  . رواه ابن ماجه والدارقطين [ ] ال صالة ملن مل يصل على نبيه : ( وروي عن النيب أنه قال  ٦١١
ومل يصل عليه ، فقال مسع النيب رجلًا يدعو يف صالته ، : وإمنا سقط بالسهو ملا روى فضالة بن عبيد ، قال  ٦١٢
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اهللا ، والثناء عليه ، مث ليصل : ( مث دعاه فقال له أو لغريه ) عجل هذا : ( النيب 

رواه الترمذي وصححه ، ومل يأمره باِإلعادة ، وكان جاهلًا ، واجلاهل والناسي ) على النيب ، مث ليدع بعد مبا شاء 
  . فيه سواء 
وعد غري اخلرقي مع ذلك نية اخلروج ، وبعضهم التعوذ واالستفتاح ، وقد تقدم ذلك ، وعد : ربكات قال أبو ال

أبو حممد يف املقنع واملغين التسليمة الثانية ، يف إحدى الروايتني ، ويف األخرى أهنا سنة ، وأبو اخلطاب ، وأبو 
ند أيب بكر ، والقاضي واألكثرين أهنا ركن ، الربكات وغريمها على اخلالف هل الثانية ركن أو سنة بل املذهب ع
  . وقد أُشعر كالم اخلرقي بأن ما عدا ذلك سنة ، واهللا سبحانه أعلم 

  : قال 

  باب سجديت السهو



  
  . ال إشكال يف مشروعية ذلك يف اجلملة واألحاديث مستفيضة بذلك : ش 
سجد سجديت ] كربو [ ته وسلم ، مث ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صالته أتى مبا بقي عليه من صال: قال 

  . السهو ، مث تشهد وسلم ، ملا روى أبو هريرة ، وعمران بن احلصني رضي اهللا عنهم عن النيب أنه فعل ذلك 
  . قد ذكر اخلرقي رمحه اهللا احلكم ودليله ، وهو حديث أيب هريرة ، وحديث عمران بن حصني : ش 

إحدى صاليت [ ] صلى بنا رسول اهللا : ابن سريين عنه قال  أما حديث أيب هريرة ففي الصحيحني عن ٦١٣
العشي ، فصلى بنا ركعتني ، مث سلم ، فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد ، فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده 

اليمىن على اليسرى ، وشبك بني أصابعه ، ووضع يده اليمىن على اليسرى ، وشبك بني أصابعه ، ووضع خده 
أقصرت الصالة ؟ ويف القوم أبو : على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان من أبواب املسجد ، فقالوا  األمين

يا رسول اهللا أنسيت ، أم قصرت : ذو اليدين ، فقال : بكر وعمر ، فهاباه أن يكلماه ، ويف القوم رجل يقال له 
فتقدم فصلى ما ترك ، مث . نعم : فقالوا ) ن ؟ أكما يقول ذو اليدي: ( فقال ) مل أنس ، ومل تقصر ( الصالة ؟ قال 

سلم ، مث كرب وسجد مثل سجوده أو أطول ، مث رفع رأسه فكرب ، مث كرب وسجد مثل سجوده أو أطول ، مث رفع 
  . مث سلم : نبئت أن عمران بن حصني قال : مث سلم ؟ فيقول : رأسه وكرب ، فرمبا سألوه 

صلى العصر ، فسلم يف ثالث ركعات [ ] أن رسول اهللا : ه ، ولفظه وأما حديث عمران فرواه مسلم وغري ٦١٤
يا : وكن يف يده طول ، فقال ) اخلرباق : ( ، مث دخل منزله ويف لفظ فدخل احلجرة ، فقام إليه رجل يقال له 

: قالوا  )أصدق هذا ؟ : ( فذكر له صنيعه ، فخرج غضبان ، جير رداءه ، حىت انتهى إىل الناس ، فقال . رسول اهللا 
  . فصلى ركعة ، مث سلم ، مث سجد سجدتني مث سلم . نعم 
رواه . صلى هبم فسهى ، فسجد سجدتني ، مث تشهد ، مث سلم [ ] وعن عمران بن حصني أيضاً ، أن النيب  ٦١٥

  . أبو داود والترمذي 
وقد : بطلت صالته ، وقوله أي ساهياً ، إذ كالمه يف السهو ، ألنه لو فعل ذلك عامداً . ومن سلم : وقول اخلرقي 

يشمل القليل والكثري ، وكذا أطلق أبو اخلطاب ، وأبو حممد ، وغريمها ، وشرط أبو الربكات أن . بقي عليه شيء 
يكون ذلك من نقص ركعة تامة فأكثر ، أما لو كان النقص سجدة وحنوها فإنه يسجد له قبل السالم ، وقد نص 

موجب الدليل ، ألن قاعدة أمحد أن السجود كله قبل السالم ، إال يف  أمحد على ذلك ، يف رواية حرب ، وهو
هذين املوضعني لورود النص هبما ، والنص إمنا ورد يف نقص ركعة تامة أو ركعتني ، فإن كان اخلرقي أراد اإلِطالق 

  . ال فرق بني نقص ركعة وسجدة ، فهو من باب ال فارق : فلعله يقول 
مشعر بأن صالته ال تبطل بالسالم ، وهو صحيح إن كان سالمه ظناً منه أن صالته قد .  أتى مبا بقي عليه: وقوله 

أهنا التراويح ، أو من الظهر يظن أهنا مجعة ، أو فجر فائتة ، فإن ] يظن [ انقضت ، أما لو كان السالم من العشاء 
  . وقد زالت باعتقاد صالة أخرى األوىل تبطل ، وال بناء ، نص عليه ، الشتراط دوام النية ذكراً أو حكمه ، 

شرطه أن ال يطول الفصل ، وال يشترط البقاء يف املسجد ، نص أمحد على ذلك يف . أتلى مبا بقي عليه : وقوله 
رواية ابن منصور ، حمتجاً حبديث عمران بن حصني املتقدم ، وشرط أبو حممد أيضاً أن ال ينتقض وضوءه ، والذي 

نا حكم احلدث يف الصالة هل يبين معه ، أو يستأنف ، أو يفرق بني حدث البول ينبغي أن يكون حكم احلدث ه
والغائط ، وغريمها ؟ على اخلالف ، وقول اخلرقي يشمل وإن دخل يف صالة أخرى ، وهو املشهور عنه ، فعلى هذا 

تصاص الرواية مبا إذا يستأنفها ، كذا أطلق الرواية أبو الربكات ، ويف املغين اخ: يبين ما مل يطل الفصل ، وعنه 



  . جيعل ما عمل يف الثانية متاماً لألوىل : كانت الثانية تطوعاً ، وقال الشريازي 
  . يتشهد كالتشهد األخري ، قاله السامري ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 

سالم ، بعد ال] أيضاً [ ومن كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى ، حترى ، فبىن على أكثر ومهه ، مث سجد : قال 
  . كما روى عبد اهللا بن مسعود عن النيب 

إذا شك اِإلمام أو املنفرد يف عدد الركعات ، بنيا على اليقني ، على إحدى الروايات ، اختارها أبو بكر ، : ش 
  . والقاضي ، وأبو اخلطاب ، وأبو الربكات 

: حدكم يف صالته ، فلم يدر إذا شك أ: ( يقول [ ] مسعت النيب : ملا روى عبد الرمحن بن عوف قال  ٦١٦
ثالثاً : فليجعلها اثنتني ، وإن مل يدر . ثنتني صلى أو ثالثاً : واحدة صلى أم اثنتني ؟ فليجعلها واحدة ، وإن مل يدر 

رواه أمحد ) فليجعلها ثالثاً ، مث يسجد إذا فرغ من صالته وهو جالس ، قبل أن يسلم سجدتني . صلى أم أربعاً 
وروى ذلك من حديث أيب سعيد ، رواه مسلم وغريه ، وحيمل حتري الصواب يف خرب عبد . والترمذي وصححه 

يبنيان على غلبة ) والرواية الثانية ( اهللا بن مسعود على استعمال اليقني ، ألنه أحوط ، فهو أقرب إىل الصواب 
  . ظنهما 
حدكم يف صالته فليتحر الصواب ، إذا شك أ: ( قال [ ] أن النيب ] رضي اهللا عنه [ ملا روى ابن مسعود  ٦١٧

متفق عليه ، وحيمل ما تقدم على استواء األمرين ، فإنه ال خالف إذاً ) فليتم عليه ، مث ليسلم ، مث ليسجد سجدتني 
  . يف البناء على اليقني 

عليه السهو يف  يبين اِإلمام على غالب ظنه ، واملنفرد على اليقني ، ألنه أمر بالتحري ملا جرى) والرواية الثانية ( 
حال إمامته ، فحملناه على من كان مثل حاله ، ومحلنا النص باليقني على املنفرد ، مجعاً بني األحاديث ، واملعىن يف 
ذلك أن اِإلمام يبعد غلطه ، إذ وراءه من ينبهه ، فمىت سكتوا عنه علم أنه على الصواب ، خبالف املنفرد ، وهذه 

أما املأموم فإنه يرجع إىل فعل اإلِمام واملأمومني ، بناء . إهنا املشهورة : حممد ، وقال  الرواية اختيار اخلرقي ، وأيب
اِإلمام إذا سبح به املأمومون أنه يرجع إليهم ، كذلك املأموم ، وحيث قلنا بالبناء على غلبة الظن ، فإن ] أن [ على 

  . م السجود له بعد السالم ، لنص حديث عبد اهللا بن مسعود واهللا أعل
وما عدا ذلك من السهو فسجوده قبل السالم ، مثل املنفرد إذا شك يف صالته فلم يدر كم صلى فبىن على : قال 

اليقني ، أو قام يف موضع جلوس ، أو جلس يف موضع قيام ، أو جهر يف موضع ختافت ، أو خافت يف موضع جهر ، 
  . السالم  أو صلى مخساً ، أو ما عداه من السهو فكل ذلك يسجد له قبل

ما عدا الصورتني املتقدمتني وهو ما إذا سلم وقد بقي عليه شيء من صالته ، وما إذا كان إماماً فبىن على غلبة : ش 
ظنه ، وقد تقدما مع دليلهما من صور سجود السهو ، فإن السجود له قبل السالم ، ملا تقدم من حديث عبد 

  . الرمحن ابن عوف ، وعن أيب سعيد حنوه 
  . صح عنه أنه ملا ترك التشهد األول سجد له قبل أن يسلم و ٦١٨
إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص ، فليسجد : ( عن النيب قال ] رضي اهللا عنه [ وعن أيب هريرة  ٦١٩

وهذا يشمل كل سهو ، وهو مقتضى القياس ، خرج مهه الصورتان ) سجدتني وهو جالس ، قبل أن يسلم 
لوال ما جاء عنه يعين النيب لكان السجود كله قبل : يب هريرة ، وعمران بن حصني ، قال أمحد املتقدمتان ، حلديث أ

رواية أخرى أن السجود كله قبل السالم ، ملا تقدم من حديث أيب ) وعن أمحد ( الالسم ، ألنه من متام الصالة 
و قبله ، واألول هو املذهب ، وعلى ما كان من زيادة فهو بعد السالم ، وما كان من نقص فه) : وعنه ( هريرة ، 



  . رواية أن اإلِمام يبين على اليقني ، فالسجود كله قبل السالم إال يف صورة ، فيكون يف املسألة أربع روايات 
قد تقدم ذلك ، وأن املنفرد يبين على اليقني ، على الصحيح . مثل املنفرد إذا شك فبىن على اليقني : وقول اخلرقي 

  . بال نزاع 
كما إذا قام عن التشهد األول ، أو عن األخري ، أو عن جلسة الفصل بني . أو قام يف موضع جلوس : قوله و

كما إذا جلس عقب األوىل أو الثالثة يف الرباعية ، نعم إن كان . أو جلس يف موضع قيام : السجدتني ، وقوله 
كاجلهر يف الظهر وحنوها ، أو خافت يف .  أو جهز يف موضع ختافت: وقوله ] . سجود عليه [ جلوسه يسرياً فال 

هل يسن السجود ] رمحه اهللا [ موضع جهر ، كأن خافت يف الصبح وهو إمام ، وحنو ذلك ، وقد اختلف عن أمحد 
  . هلاتني الصورتني وما يف معنامها من السنن 

  . أم األوىل تركه ) لكل سهو سجدتان : ( لعموم قوله  ٦٢٠
مث أبو حممد خيص الروايتني ( .  ٦جهر يف موضع ختافت فلم يسجد (  ١٦]  عنه رضي اهللا[ ألن أنساً  ٦٢١

  . بالسنن القولية دون الفعلية ، وأبو اخلطاب وأبو الربكات جيرياهنما يف مجيع السنن 
ية ، وهلذه يعين إذا كان يف رباعية ، وكذا أربعاً إذا كان يف ثالثية ، وثالثاً إذا كان يف ثنائ. أو صلى مخساً : وقوله 

  . تفاريع وتقاسيم حتتاج إىل بسط وتطويل ] رمحه اهللا [ الصور اليت ذكره اخلرقي 
اخلالف يف حمل السجود ، وهل هو قبل السالم أو بعده يف االستحباب ، أما اجلواز : قال أبو الربكات ) : تنبيه ( 

كالم أيب حممد وأكثر األصحاب خالف  فإنه ال خالف فيه ، ذكره القاضي ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وظاهر
وكل السهو يوجب السجود قبل السالم ، إال يف موضعني ، وقد حكى : هذا ، ويف املستوعب فيما أظن أو غريه 
  . ابن متيم املسألة على وجهني واهللا أعلم 

، وتلخص أربعة  كالم اخلرقي ، ملا تقدم من حديث عمران بن حصني ، فإن النيب سجد للسهو بعد أن دخل احلجرة
  . أقوال ، اشتراط املسجدية ، وقرب الفصل ، وإلغاؤمها ، واشتراط األول دون الثاين ، وعكسه 

كرب وسجد مثل سجود : وكذلك يكرب يف الرفع من السجدتني ، ألن يف حديث أيب هريرة . كرب : وقول اخلرقي 
  ] . مث رفع رأسه مث سجد مثل سجوده أو أطول [ أو أطول ، 

قد تقدم التشهد يف حديث عمران ابن احلصني ، وتقدم السالم يف ما تقدم من األحاديث ، . وتشهد وسلم : ه وقول
  . ويسلم تسليمتني ، واهللا أعلم 

وإذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، وذكر وهو يف التشهد ، سجد سجدة تصح له ركعة ، ويأيت : قال 
(  ١٦(  ١٦: ) ) الروايتني عن أيب عبد اهللا ، والرواية األخرى قال بثالث ركعات ، ويسجد للسهو ، يف إحدى 

  . كأن هذا يلعب ، يبتدىء الصالة من أوهلا 
وإذا نسي أن عليه سجود سهو وسلم ، كرب : الرواية األوىل هي املشهورة ، وهي مبنية على أصل لنا ، قال : ش 

  . تكلم ، ألن النيب سجد بعد السالم والكالم وسجد سجديت السهو وتشهد وسلم ، ما كان يف املسجد وإن 
إذا نسي سجود السهو ، فلم يذكر حىت سلم فإنه يسجد لذلك بعد السالم ، ملا سيأيت من األحاديث ، لكن : ش 

بشرط بقائه يف املسجد ، إذ حكم املسجد حكم البقعة الواحدة ، فكأنه باق يف مصاله ، وهلذا لو اقتدى باِإلمام يف 
  . ز ، وإن مل تتصل الصفوف ، واخلارج عنه خبالفه ، وال يشترط ترك الكالم املسجد جا

. أن النيب سجد بعد السالم والكالم ] رضي اهللا عنه [ ملا استدل به اخلرقي ، وهو لفظ رواية ابن مسعود  ٦٢٢
  . رواه أمحد ومسلم 



ن سجود السهو تكملة للصالة ، فلم وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط عدم طول الفصل ، واملذهب اشتراطه ، أل
جيز بناؤه عليها مع طول الفصل ، كسائر أفعاهلا بعضها على بعض ، وكما لو سلم من نقص ركعة ، ومل يذكر حىت 

أنه يسجد وإن خرج وبعد ، ألنه جربان بعد التحلل من ) وعن أمحد ( طال الزمان ، فإنه ال يبين ، كذلك هنا 
الزمان كجربان احلج ، واختار أبو الربكات اعتبار قرب الفصل ، وإلغاء البقاء يف املسجد العباداة ، فجاز وإن طال 

، عكس ظاهر وهو أن من ترك ركناً من ركعة ، فلم يذكره حىت شرع يف قراءة ركعة أخرى ، فإن املنسي ركنها 
ىل ، فبشروعه يف قراءة الثانية تلغو ، وتصري اليت شرع يف قراءهتا أواله ، ففي هذه الصورة إذا ترك سجدة من األو

بطلت ، وصارت الثانية أواله ، مث ملا ترك من الثانية سجدة ، وشرع يف قراءة الثالثة ، بطلت الثانية أيضاً ، 
وصارت الثالثة أواله ، مث ملا ترك من الثالثة سجدة ، وشرع يف قراءة الرابعة بطلت الثالثة أيضاً ، وصارت الرابعة 

يف التشهد ، فإنه يسجد سجدة ، لعدم املقتضي لبطالن الرابعة ] وهو [ ترك من الرابعة سجدة وذكر أواله ، مث ملا 
تبطل الصالة رأساً ، وقد علله أمحد بأن هذا كان يلعب ، ) والرواية الثانية ( ، وإذاً تصح له ركعة ، ويأيت بثالث 
  . حلصول عمل كثري ملغى يف صالته 

وكذلك . تبطل صالته : خيرج ما إذا ذكر بعد السالم ، فإن ابن عقيل قال . التشهد وذكر وهو يف : وقول اخلرقي 
إمنا يستقيم قول ابن عقيل : قال أبو حممد ، زاعماً أن أمحد نص على ذلك ، يف رواية األثرم ، وقال أبو الربكات 
على منصوص أمحد يف البناء على قول أيب اخلطاب فيمن ترك ركناً فلم يذكره حىت سلم ، أن صالته تبطل ، فأما 

وقياس ) : قلت . ( فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر يف التشهد (  ١٦(  ١٦) ) إذا ذكر قبل أن يطول الفصل ، 
املذهب قول ابن عقيل ، ألن من أصلنا أن من ترك ركناً من ركعة فلم يذكره حىت سلم ، أنه كمن ترك ركعة ، 

م ، وإذاً كان كمن ترك ركعة ، واحلاصل له من الصالة ركعة ، فتبطل وهنا الفرض أنه مل يذكر إال بعد السال
  . الصالة رأساً ، واهللا أعلم 

  . وليس على املأموم سجود سهو إال أن يسهو إمامه فيسجد معه : قال 
  . هذا إمجاع حكاه إسحاق بن راهويه : ش 

) ليه ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا إمنا جعل اِإلمام ليؤمت به ، فال ختتلفوا ع: ( ويشهد له قوله  ٦٢٣
  . وصح عنه أنه ملا سجد لترك التشهد األول سجد الناس معه 

  . وملا تكلم معاوية بن احلكم خلفه جاهلًا مل يأمره بسجود  ٦٢٤
 ليس على من خلف اِإلمام سهو ، فإن سهى فعليه وعلى: ( وقد روى الدارقطين عن ابن عمر عن النيب قال  ٦٢٥

  . إال أن إسناده ضعيف ) من خلفه السهو 
وظاهر كالم اخلرقي أن املسبوق يسجد لسهو إمامه ، وإن كان سهوه يف غري ما أدركه فيه ، وهو صحيح ، لعموم 

  . ما تقدم ، وألن صالته تنقص مبتابعة إمام يف صالة ناقصة 
، وهو إحدى الروايتني واختاره أبو بكر وأبو ومقتضى كالم اخلرقي أن اِإلمام سهى ومل يسجد أن املأموم ال يسجد 

والرواية . ( الربكات ، ألن املأموم إمنا سجد تبعاً لِإلمام ، فإذا مل يسجد اإلِمام مل يسجد املأموم ، لعدم املقتضي 
إذ  يسجد إن يئس ظاهراً من سجود إمامه ، اختارها القاضي يف التعليق ، ويف الروايتني ، وابن عقيل ،) : الثانية 

وحمل : صالته نقصت بنقص صالة إمامه ، فلزمه جرباهنا ، كما لو انفرد عن إمامه لعذر ، قال أبو الربكات 
الروايتني إذا ترك اِإلمام السجود سهواً ، أما إن تركه عمداً ، وهو مما حمله قبل السالم ، فإن صالته تبطل ، على 

، نعم إن تركه عمداً العتقاده عدم وجوبه ، فهو كتركه  ظاهر املذهب ، وهل تبطل صالة من خلفه على روايتني



  ] . واهللا أعلم [ سهواً عند أيب حممد ، والظاهر أنه خيرج على ترك اِإلمام ما يعتقد املأموم وجوبه ، 
 [ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صالته ، إال اِإلمام خاصة ، فإنه إذا تكلم ملصلحة الصالة مل تبطل صالته : قال 

  ] . واهللا أعلم 
إذا تكلم عمداً وهو من يعلم أنه يف صالة ، وأن الكالم حمرم لغري مصلحة الصالة بطلت صالته باِإلمجاع ، : ش 

وصاحبه ، (  ١٦(  ١٦) ) قاله ابن املنذر ، وإن تكلم عمداً ملصلحتها فروايات ، أشهرها واختارها اخلالل ، 
  . طالن مطلقاً والقاضي ، وأبو احلسني ، واألكثرون الب

كنا نتكلم يف الصالة ، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إىل جنبه يف الصالة ، حىت : ملا روى زيد بن أرقم قال  ٦٢٦
] قال [ متفق عليه وللترمذي فيه . فأمرنا بالسكوت ، وهنينا عن الكالم ) } وقوموا هللا قانتني { (  ١٩: نزلت 
وزيد مدين ، وهو يدل على أن نسخ الكالم كان باملدينة ، وقال ) . صالة كنا نتكلم خلف رسول اهللا يف ال( :  ١٦
عدم البطالن مطلقاً ، ملا تقدم يف حديث أيب ) : والثانية ) . ( إن صالتنا ال يصلح فيها شيء من كالم الناس : ( 

بلى قد نسيت : قال ) قصر مل أنس ، ومل ت: ( رواية متفق عليها ، ملا قال ] يف [ هريرة من قصة ذي اليدين ، وفيها 
بينما أنا : قال : فتكلم ذو اليدين بعد ماعلم النسخ ، بكالم ليس جبواب سؤال ، ويف رواية ملسلم . يا رسول اهللا 

كان عام فتح خيرب ، وحترمي الكالم ] وإسالمه [ وهذا يدل على أن القصة كانت حبضرته ، بعد إسالمه ، . أصلي 
ا ، يف قول أيب حامت بن حبان أو بعدها بقليل ، وأميا كان فإسالم أيب هريرة بعد ذلك كان قريباً من اهلجرة قبله

تبطل إال صالة اِإلمام خاصة ، اختارها اخلرقي ، ألن النيب تكلم وكان إماماً ، فتأسينا به ، ) والثالثة . ( بسنني 
ظنه النسخ يف وقت حيتمله ، وغريه تكلم وبقينا يف املأموم على عمومات النهي ، إذ إحلاقه بذي اليدين متعذر ، ل

  . وإجابته واجبة حىت يف الصالة ] عليه السالم [ جميباً له 
كنت أصلي يف املسجد ، فدعاين رسول اهللا فلم أجبه ، مث : وروى البخاري عن أيب سعيد بن املعلى ، قال  ٦٢٧

استجيبوا هللا وللرسول إذا { (  ١٩] : حانه سب[ أمل يقل اهللا : ( فقال . يا رسول اهللا كنت أصلي : أتيته وقلت 
مث بعض األصحاب خيص البطالن مبن ظن متام صالته ، كمن سلم عن نقصان ، مث تكلم يف شأن الصالة ) } دعاكم 

، ملورد النص ، وهو اختيار أيب حممد ، والقاضي جيعل اخلالف مطلقاً ، وهو اختيار أيب الربكات ، ألن احلاجة إىل 
  . قد تكون أشد ، كإمام نسي القراءة وحنوها ، فإنه حيتاج أن يأيت بركعة ، فال بد له من إعالم املأمومني الكالم هنا 
فروايات أيضاً ، أشهرها وهو اختيار ابن أيب موسى ، والقاضي وغريمها البطالن لعمومات ] سهواً [ وإن تكلم 

عدم ) : والثانية ( ة ونكاح املرأة على عمتها ، وحنو ذلك النهي ، وكما يف العقود املنهي عنها ، املالمسة ، واملنابذ
وكذلك أصحابه ، لظنهم النسخ ، فكان كالمهم (  ١٦(  ١٦) ) البطالن ، ألنه تكلم معتقداً أنه ليس يف صالة ، 

ت ، اختاره إن كان ملصلحة الصالة مل تبطل ، وإال بطل) : والثالثة ( اعتقاداً منهم ِإلباحته وإال ملا أقرهم على ذلك 
ألن كالمه ، وكالم أصحابه مجع األمرين ، فيبقى فيما سواه على قضية عموم التحرمي والفساد ، ] أبو الربكات [ 

مث هل شرط ماال يبطل كونه يسرياً ، وهو اختيار الشيخني ، والقاضي يف اجملرد ، زاعماً أنه رواية واحدة ، أو ال 
  ] . واهللا أعلم [ إنه ظاهر كالم أمحد ؟ وجهان ، : الكبري ، وقال يشترط ، وهو اختيار القاضي يف اجلامع 

  باب الصالة بالنجاسة وغري ذلك

  
  . وإذا مل تكن ثيابه طاهرة ، وموضع صالته طاهراً أعاد : قال 



  . اجتناب النجاسة شرط لصحة الصالة يف اجلملة : ش 
  ) . مث اغسليه مث صلي فيه : (  وقوله يف حديث أمساء) تنزهوا من البول : ( لعموم قوله  ٦٢٨
  ) . فإن رأى فيهما خبثاً فليمسحه ، مث ليصل فيهما : ( ويف حديث النعلني  ٦٢٩
نعم إال : ( أصلي يف الثوب الذي آيت فيه أهلي ؟ فقال : مسعت رجلًا يسأل النيب : وعن جابر بن مسرة قال  ٦٣٠

جعلت يل كل أرض طيبة : ( ثبت أن النيب قال : ل ابن املنذر رواه أمحد وابن ماجه وقا) أن ترى فيه شيئاً فتغسله 
وثيابك فطهر { (  ١٩: والطيبة الطاهرة ، والتقييد يقتضي اِإلختصاص ، وقد قيل يف قوله تعاىل ) مسجداً وطهوراً 

  . أي أغسل ) } 
، وكذلك جيتنب محلها  إذا تقرر هذا فيجب اجتناب النجاسة يف ثوبه ، وموضع صالته ، وكذلك بدنه بطريق األوىل

ال تبطل صالته : ألصق ثوبه إىل جناسة يابسة ، على ثوب إنسان جبنبه [ ، أو محل ما يالقيها ، وقال ابن عقيل فيمن 
والصحيح البطالن ، على ظاهر كالم القاضي ، وأيب : القاها ثوبه إذا سجد فاحتماالن ، قال أبو الربكات ] ، وإن 

  . اخلطاب واهللا أعلم 
  . وكذلك إن صلى باملقربة ، أو احلش ، أو احلمام ، أو أعطان اِإلبل أعاد :  قال
  . املشهور من املذهب أن الصالة يف هذه املواضع حمرمة ، فال جتزئه : ش 

) األرض كلها مسجد إال املقربة ، واحلمام : ( أن النيب قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روى أبو سعيد اخلدري  ٦٣١
  . ال النسائي رواه اخلمسة إ

صلوا يف مرابض الغنم ، وال تصلوا يف أعطان : ( قال رسول اهللا : قال ] رضي اهللا عنه [ وعن أيب هريرة  ٦٣٢
  . رواه أمحد ، والترمذي ، وصححه ) اإلبل 
هنا صلوا يف مرابض الغنم ، وال تصلوا يف أعطان اإلبل ، فإ: ( قال رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن املغفل قال  ٦٣٣

رواه أمحد وغريه ، وإذا منع من الصالة يف املقربة فاحلش أوىل ، ألن كونه مظنة للنجاسة ) خلقت من الشياطني 
  . أظهر 
  . تكره وتصح ) : وعن أمحد . ( وقد صح عن الصحابة كراهة الصالة إليه ، فالصالة فيه أوىل باملنع  ٦٣٤
ض مسجداً وطهوراً ، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة جعلت يل األر: ( ملا روى جابر عن النيب قال  ٦٣٥

  . متفق عليه ) فليصل حيث أدركته 
، ذكره البخاري يف صحيحه ) ومل يأمره باإلعادة . القرب القرب (  ١٦: ورأى عمر أنساً يصلي عند قرب فقال  ٦٣٦

صحاب هبذه املواضع اجملزرة واملزبلة إن علم النهي مل تصح ، وإال صحت ، إناطة بالعذر ، وأحلق عامة األ) وعنه ( 
  . ، وحمجة الطريق 

سبع مواطن ال جتوز الصالة فيها ، ظاهر بيت اهللا : ( أن رسول اهللا قال ] رضي اهللا عنه [ ملا روي عن عمر  ٦٣٧
عن ابن  رواه ابن ماجه ، وروى أيضاً) واملزبلة ، واجملزرة ، واحلمام ، وعطن اِإلبل ، وحمجة الطريق ] واملقربة [ 

  . إنه أشبه وأُصح : عمر ، عن النيب وقال الترمذي 
  . وظاهر كالم اخلرقي صحة الصالة يف هذه املواضع ، وهو اختيار أيب حممد 

ال فرق يف املقربة بني احلديثة والعتيقة ، وبني املنبوشة وغريها ، وشرط أبو حممد أن يكون فيها ثالثة قبور ) : تنبيه ( 
املرحاض ، وال فرق فيه بني موضع ) واحلش ( ان فيها قرب أو قربان فإن الصالة تصح فيها ، وأزيد ، أما لو ك
  . هي اليت تقيم فيها ، وتأوي إليها ، نص عليه أمحد ) وأعطان اِإلبل ( التغوط وغريه ، 



املنهل ، وال مواضع اجتماعها عند املصدر من : أنصلي يف مبارك اإلبل ؟ وقيل : ألن يف بعض ألفاظ احلديث  ٦٣٨
) واجملزرة . ( فرق يف احلمام بني مسلخه وجوانبه ، لشمول االسم لذلك ، أما األتون فال يصلى فيه ، لكونه مزبلة 
زبالة ] فيها [ املوضع املعد للذبح ، وال فرق بني البقعة الطاهرة منه والنجسة ، وكذلك ال فرق يف املزبلة أن يرمي 

هو الطريق الذي تسلكه املارة ، نعم إن كثر اجلمع ، واتصلت الصفوف ، ) يق وحمجة الطر. ( طاهرة أو جنسة 
للحاجة [ صحت الصالة فيه للحاجة ، أما الصالة على ما عال عن جادة املسافر مينة أو يسرة ، فتصح الصالة فيه 

  . وال تكره ، ألنه ليس مبحجة ] 
بل معلل بكوهنا مظنة للنجاسات والقاذورات ، : وقيل والنهي عن الصالة يف هذه املواضع تعبدي عند األكثرين ، 

لعدم صيانتها عن ذلك غالباً ، فعلى األول ال تصح الصالة يف أسطحة هذه املواضع ، إذ اهلواء يتبع القرار ، بدليل 
  . تبعه له يف مطلق البيع ، وتصح على الثاين ، واهللا أعلم 

  . وإن صلى ويف ثوبه جناسة وإن قلت أعاد : قال 
على هذه املسألة ، لينبه على خمالفة مذهب الغري ، وملا يستثىن ] رمحه اهللا [ لعموم ما تقدم ، وإمنا نص اخلرقي : ش 

  : منه ، وهو قوله 
  . إال أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسرياً ، مما ال يفحش يف القلب 

  . لصحابة تكلموا فيه مجاعة من ا: ألن ذلك يروى عن مجاعة من الصحابة ، قال أمحد : ش  ٦٣٩
قد كان يكون ِإلحدانا الدرع فيه حتيض ، فإن أصاهبا شيء من دمها بلته : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٦٤٠

رواه أبو داود ، والريق ال يطهره ، ومثل هذا ال خيفى على النيب ، والقيح وحنوه مبنزلة . بريقها ، مث قصعته بريقها 
  . ل من الدم هو أسه: الدم ، قال أمحد 

ما ] أنه [ واختلف يف حد اليسري اختالفاً كثرياً ، واملشهور أنه ما يفحش يف القلب ، والظاهر من قول اخلرقي 
إنه الذي استقر عليه قوله ، وإليه ميل الشيخني يف : يفحش يف قلب كل إنسان حبسبه ، وهو اختيار اخلالل ، وقال 

إنه ما يفحش يف نفوس متوسطي الناس ، فال عربة : بو الربكات يف حمرره كتابيهما الكبريين ، وقال ابن عقيل وأ
  . بالقصابني ، وال املتوسوسني 

وكالم اخلرقي يشمل كل دم ، والعفو خمتص بدم الطاهر ، وهو واضح ، وكالمه شامل لدم احليض ، وهو أحد 
قاً ، اختاره أبو الربكات ، وكذلك ال يعفى عن دم احليض مطل) : والثاين ( الوجهني ، وبه قطع أبو حممد ، 

  . الوجهان يف الدم اخلارج من السبيل ، واهللا أعلم 
  . موضع النجاسة من الثوب استطهر ، حىت يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة ] عليه [ وإذا خفي : قال 
 يزيله إال يقني مثله ، وصار ألنه قد تيقن جناسة الثوب ، فال بد من غسل ما يتقني معه طهارته ، إذ اليقني ال: ش 

هذا كمن تيقن الطهارة ، وشك يف احلدث ، أو بالعكس ، فلو وقعت النجاسة يف أحد الكمني ، أو أحد الثوبني ، 
  . وحنو ذلك ، ومل يعلم عينه ، مل حيكم بطهارهتما إال بغسلهما 

ة بفضاء واسع ، وحنو ذلك ، فإنه يتحرى ، بالثوب احترازاً مما إذا خفي موضع النجاس] رمحه اهللا [ وتقييد اخلرقي 
  ] . واهللا أعلم [ ويصلي حيث شاء ، دفعاً للحرج واملشقة ، 

  . وما خرج من اِإلنسان أو البهيمة اليت ال يؤكل حلمها ، من بول أو غريه فهو جنس : قال 
  . والريق واملخاط ، والبصاق  بال نزاع ، وهو الدمع ، والعرق) طاهر ] ( أقسام [ اخلارج من اِإلنسان ثالثة : ش 

ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه ، : ( ويف الصحيح أنه رأى خنامة يف قبلة املسجد ، فأقبل على الناس فقال  ٦٤١



يف وجهه ، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره ، أو حتت قدمه ، ] أمامه ؟ أحيب أن يستقبل فيتنخع [ فيتنخع 
بال نزاع ، وهو البول ) وجنس . ( وصف القاسم فتفل يف ثوبه ، مث مسح بعضه ببعض و) فإن مل جيد فليقل هكذا 

صبوا على بول األعرايب ذنوباً من : ( وقال ) تنزهوا من البول : ( والودي والدم وما يف معناه ، والقيء ، وقد قال 
عضهم اِإلمجاع على جناسة وقد حكى ب) إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذه القاذورات : ( ، وقال ) ماء 

وهو املين ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، واملذي لتردده بني البول لكونه ال خيلق منه آدمي ) وخمتلف فيه . ( البول 
  ] . لكونه ناشياً عن الشهوة ، وبلغم املعدة ، لتردده بني القيء وخنامة الرأس [ واملين 

بوله وروثه طاهر ، على الصحيح املشهور من الروايتني ، ) فاملأكول ( وما عدا اآلدمي على ضربني مأكول وغريه ، 
  . وهو ظاهر كالم اخلرقي 

) وعنه . ( ألنه أمر العرنيني بشرب أبوال اإلِبل ومل يأمرهم بغسل أفواههم ، وأباح الصالة يف مرابض الغنم  ٦٤٢
بوله ، أما عرقه ، ودمعه ، وريقه ، ولبنه وحنوه ، وحكم منيه ، وقيئه حكم ) تنزهوا من البول ( جنس ، لعموم 

بال نزاع ، ) جنس ( على ثالثة أضرب ) فطاهر بال نزاع ، وعكسه دمه ، وما تولد منه جنس بال نزاع وغري املأكول 
وهو ) وخمتلف فيه . ( واخلنزير ، وما تولد منهما ، أو من أحدمها ، فجميع فضالته جنسة بال ريب . وهو الكلب ، 

واحلمار ، وسباع البهائم وجوارح الطري ، فإن حكم بنجاستها فهي كالكلب واخلنزير ، وإن حكم بطهارهتا البغل ، 
وما ال نفس له سائلة ، فاهلر وما دوهنا يف اخللقة . بال نزاع ، وهو اهلر وما دوهنا يف اخللقة ) وطاهر . ( فكاآلدمي 

  . ه فإنه حنبس ، وما ال نفس له سائلة اخلارج منه طاهر من اآلدمي ، إال مني] منها حكم اخلارج [ حكم اخلارج 
وإذ قد علمت هذا فكالم اخلرقي إن محل على عمومه يف أن كل خارج من اِإلنسان أو البهيمة اليت ال يؤكل حلمها 
جنس ، وردت عليه صور كثرية قد تقدمت ، وإن محل على أنه عىن باخلارج من السبيلني كما فسره أبو حممد فاتته 

مراده العموم ، وسلم له يف : أحكام كثرية مع أنه يرد عليه اخلارج من سبيل ما ال نفس له سائلة ، وقد يقال 
وأما اهلرة فهو قد . الكلب واخلنزير ، وما تولد منهما ، والبغل واحلمار ، وسباع البهائم والطري ، على املذهب 

فأظن يف جناسته خالف ، فلعله اختار النجاسة ، وأما اآلدمي استثىن سؤرها ، وال شك أن عرقها يف معناه أما لبنها 
  . فريد عليه سؤره ، وعرقه ، ولبنه ، وخماطه ولعله ترك التنبيه على طهارة ذلك لوضوحه ، واهللا أعلم 

  . إال بول الغالم الذي مل يأكل الطعام ، فإنه يرش عليه املاء : قال 
يرش عليه املاء تعبداً وحكي هذا عن أيب إسحاق بن شاقال ، واملشهور ظاهر هذا أن بول الغالم طاهر ، وأنه : ش 

املعروف يف املذهب جناسته لعموم األدلة الدالة على جناسة البول ، وإمنا اكتفي برشه وهو نضحه ، حبيث يغمر ، وال 
  . يشترط انفصال املاء عنه ، وال جتفيفه 

رسول اهللا بصيب فبال على ثوبه ، فدعا مباء فأتبعه بوله وملسلم  أيت: قالت ] رضي اهللا عنها [ ملا روت عائشة  ٦٤٣
  . فأتبعه بوله ، ومل يغسله 

: واألحسن أنه استثناء من مقدر ، والتقدير ) لكن ( مبعىن ] قيل : [ قال أبو حممد ] يف كالم اخلرقي [ واِإلستثناء 
وقرينة هذا التقدير قوله بالرش . جيب غسله : قوله وما خرج من اِإلنسان جيب غسله إال بول الغالم فاِإلستثناء من 

  ] . يف بول الغالم 
وتقييد اخلرقي بالغالم ليخرج اخلنثى واألنثى ، إذ الرخصة إمنا وردت يف الغالم ، واحلكمة فيه أن العرب كانوا 

كونوا يعتادون يكثرون محل الذكر ، فلو كلفوا بالغسل ألفضى ذلك إىل حرج ومشقة ، خبالف األنثى فإهنم مل ي
  . محلها ، أو أن بول الغالم يظهر بقوة فينتشر ويعم احلاضرين ، خبالف بول األنثى ، فإنه ال يتجاوز حمله 



بول الغالم الرضيع : ( قال رسول اهللا : قال ] رضي اهللا عنه [ ويف املسند ، والترمذي وحسنه ، عن علي  ٦٤٤
  . ما مل يطعما ، فإذا طعما غسل بوهلما  هذا: قال قتادة ) ينضح ، وبول اجلارية يغسل 

احترازاً مما إذا أكل الطعام ، والطعام الذي يترتب عليه الغسل الذي يأكله تغذياً واشتهاء . مل يأكل الطعام : وقوله 
  . ، فال عربة بلعقة العسل ، وحنو ذلك ، واهللا أعلم 

  . ى أنه كالدم واملين طاهر ، وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخر: قال 
  . املشهور املعروف يف املذهب أن املين طاهر : ش 

فيصلي فيه ، ولو كان ] فركاً [ كنت أفرك املين من ثوب رسول اهللا : ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٦٤٥
  . جنساً ملا أجزأ فركه ، كالودي ، واملذي 

وبه بعرق اإلِذخر ، مث يصلي فيه ، وحيته من ثوبه يابساً كان رسول اهللا يسلت املين من ث: وألمحد عنها قالت  ٦٤٦
  . مث يصلي فيه 

إمنا هو مبنزلة املخاط : ( سئل رسول اهللا عن املين يصيب الثوب ، فقال : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٦٤٧
) وعن أمحد ( عباس  رواه الدارقطين ، وروي موقوفاً على ابن) والبصاق ، وإمنا يكفيك أن متسحه خبرقة أو بإذخرة 

  . رواية أخرى أنه جنس ، ألنه يشترك مع البول يف خمرجه ، وعلى هذا فيجزيء فرك يابسه ملكان النص 
كنت أفرك املين من ثوب رسول اهللا إذا كان يابساً ، (  ١٦: ويف الدارقطين عن عائشة رضي اهللا عنها  ٦٤٨

يء الفرك يف الرجل دون املرأة ، ألن النص إمنا ورد فيه ، وال إمنا جيز: ، لكن قال أمحد ) وأغسله إذا كان رطباً 
حيسن إحلاق املرأة به ، إذ مين الرجل يذهب غالبه بالفرك لغلظه ، خبالف مين املرأة لرقته ، وهل يعفى عن يسريه ؟ 

  . فيه روايتان ، والعفو اختيار اخلرقي رمحه اهللا جلعله كالدم ، وهو ظاهر النص واهللا أعلم 
  والبولة على األرض يطهرها دلو من املاء :  قال
املذهب املشهور املختار للشيخني وغريمها أن األرض تطهر إذا عمت باملاء ، ومل يبق للنجاسة أثر ، وإن مل : ش 

  . ينفصل املاء 
 ، فقام بينما حنن يف املسجد ، مع رسول اهللا ، إذ جاء أعرايب: قال ] بن مالك رضي اهللا عنه [ ملا روى أنس  ٦٤٩

فتركوه ] ) دعوه [ ال تزرموه : ( فقال رسول اهللا : قال . مه مه : يبول يف املسجد ، فقال أصحاب رسول اهللا 
إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول ، وال القذر ، إمنا : ( حىت بال ، مث إن رسول اهللا دعاه مث قال له 

فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو : أو كما قال رسول اهللا ، قال ) قرآن هي لذكر اهللا عز وجل ، والصالة ، وقراءة ال
رواية أخرى أن النجاسة إذا كانت قائمة ، مل تنشفها ) وعن أمحد . ( من ماء فشنه عليه ، متفق عليه واللفظ ملسلم 

ظاهر اخلرب خالف األرض مل تطهر إال بشرط االنفصال ، ويكون املنفصل جنساً ، اختاره أبو بكر ، والقاضي ، و
  . ذلك 

اتبع فيه احلديث ، وإال فاملقصود ذهاب النجاسة ، وكذلك تقييده بالبول ، وخرج . دلو من ماء : وقول اخلرقي 
  . بذكر املاء الشمس والريح ، واالستحالة ، فإهنا ال تطهر ، واهللا أعلم 

  ] . واهللا أعلم . [ وإذا نسي فصلى هبم أعاد وحده : قال 
أنه صلى بالناس الصبح ، مث خرج إىل اجلرف ، (  ١٦ا روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مل: ش  ٦٥٠

  . ، رواه مالك يف املوطأ وغريه ) فأهراق املاء فوجد يف ثوبه احتالماً ، فأعاد ومل يعد الناس 
  . عن عثمان رضي اهللا عنه ] روي [ وكذلك  ٦٥١



إذا صلى اجلنب بالقوم فأمت هبم الصالة آمره أن يغتسل ويعيد ، وال  ( ١٦: وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال  ٦٥٢
وهذه قضايا اشتهرت ومل تنكر فتنزل منزلة اإلِمجاع ، واملعىن يف ذلك أن اجلنابة مما خيفى على ) . آمرهم أن يعيدوا 

وها لظهورها ، وخبالف املأمومني ، ويتعذر عليهم معرفتها ، ويقع كثرياً فصح االقتداء معها ، خبالف الستارة وحن
بإعادة املأمومني كاِإلمام ، ] أخرى [ ترك القراءة وحنوها سهواً لندرة ذلك ، وحكى أبو اخلطاب يف االنتصار رواية 

إال بعد ] باحلدث [ وشرط املسألة أن ال يعلم اِإلمام وال املأمومون . قياساً على بقية الشروط ، واألول املذهب 
مام واملأمومون يف الصالة بطلت وفسدت صالهتم ، واستأنفوا ، نص عيه ، وقيل عنه فيما إذا الفراغ ، فإن علم اِإل

[ علم املأمومون أهنم يبنون ، ولو علم بعض املأمومني دون بعض ، اختص البطالن بالعامل عند أيب حممد ، واملنصوص 
  . البطالن يعم اجلميع ] أن 

تصاص احلكم به ، وحيتمل ألن قضاء الصحابة ورد به ، وقد أحلق حيتمل الخ[ وتقييد اخلرقي احلكم باجلنب 
  . احملدث احلدث األصغر ] األصحاب باجلنب 

وروي ذلك عن ابن عمر رضي اهللا عنهما وأحلق أبو حممد النجاسة بذلك ، إن قيل ببطالن الصالة هبا مع  ٦٥٣
   .السهو ، نظراً إىل أن مجيع ذلك خيفى على املأمومني واهللا أعلم 

  باب الساعات اليت هني عن الصالة فيها

  
ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ، ويركع للطواف ، ويصلي على اجلنائز ، ويصلي إذا كان يف املسجد : قال 

وأقيمت الصالة وقد كان صلى ، يف كل وقت هنى عن الصالة فيه ، وهو ما بعده الفجر حىت تطلع الشمس ، وبعد 
  . العصر حىت تغرب الشمس 

املعروف املشهور يف املذهب أن أوقات النهي مخسة ، بعد طلوع الفجر ، حىت تطلع الشمس ، وبعد الطلوع ، : ش 
] يف الغروب [ حىت ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حىت تزول ، وبعد العصر حىت تشرع يف الغروب ، وإذا شرعت 

  . ، حىت تتكامل 
أن النّيب هنى عن الصالة بعد الفجر ، حىت تطلع الشمس ، وبعد  ملا روى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ٦٥٤

  . العصر ، حىت تغرب الشمس 
  . وعن أيب هريرة مثله  ٦٥٥
ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس ، وال صالة : ( وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٦٥٦
  . متفق عليهن ] الصبح حىت تطلع الشمس ] صالة [ بعد 
صل صالة الصبح ، مث أقصر : ( يا رسول اهللا أخربين عن الصالة ، قال : قلت : وعن عمرو بن عبسة قال  ٦٥٧

عن الصالة حىت تطلع الشمس ، وترتفع ، فإهنا تطلع حني تطلع بني قرين الشيطان ، وحينئذ يسجد هلا الكفار ، مث 
مث أقصر عن الصالة ، فإنه حينئذ تسجر جهنم ،  صل فإن الصالة مشهودة حمضورة ، حىت يستقل الظل بالرمح ،

فإن الصالة مشهودة حمضورة ، حىت تصلي العصر ، مث أقصر عن الصالة حىت تغرب ] فصل [ فإذا أقبل الفيء 
  . رواه أمحد ومسلم ) الشمس فإهنا تغرب بني قرين الشيطان ، وحينئذ يسجد هلا الكفار 

: سألت رسول اهللا أي الليل أمسع قال : ة بن كعب السلمي ، قال وألمحد من حديث كعب بن مرة ، أو مر ٦٥٨
جوف الليل اآلخر ، مث الصالة مقبولة حىت يصبح الصبح ، مث ال صالة حىت تطلع الشمس ، وترتفع قيد رمح أو ( 



  . خمتصر ) رحمني 
ن موتانا ، حني تطلع ثالث ساعات هنانا رسول اهللا أن نصلي فيهن ، أو نقرب فيه: وعن عقبة بن عامر قال  ٦٥٩

  . الشمس بازغة ، حىت ترتفع ، وحني يقوم قائم الظهرية ، وحني تضيف للغروب حىت تغرب ، رواه مسلم وغريه 
وظاهر كالم اخلرقي رضي اهللا عنه أن أوقات النهي ثالثة ، بعد الفجر حىت تطلع الشمس ، وبعد العصر حىت تغرب 

 كما تقدم ، ولعله اعتمد يف ذلك على أحاديث عمر ، وأيب هريرة ، ، وهذا الوقت يشتمل على وقتني] الشمس [ 
وأيب سعيد املتفق عليهن ، فإن املذكور فيهن ذلك ، لكن قد صح النهي من رواية مسلم وغريه عن الصالة بعد 
تصاله الطلوع حىت ترتفع ، ومن رواية عمرو بن عبسة ، وعقبة بن عامر ، وحيتمل أنه عرب عن االرتفاع بالطلوع ال

  . به ، فإذاً أسقط وقت الزوال حلديث ابن عمر 
ال أهنى أحداً يصلي بليل أو . أصلي كما رأيت أصحايب يصلون (  ١٦: قال ] رضي اهللا عنه [ ألن ابن عمر  ٦٦٠

  . رواه البخاري ) . هنار ما شاء ، غري أن ال يتحرى طلوع الشمس وال غروهبا 
  ] . رضي اهللا عنه [ ث عقبة واملذهب املعمول عليه األول ، حلدي

قضاء ما عليه من الفوائت املفروضات ) منها . ( إذا تقرر هذا فيستثىن من النهي عن الصالة يف هذه األوقات أمور 
  ] . بال نزاع [ 

وهذا وإن ) } أقم الصالة لذكري { (  ١٩مث تال ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها : ( لقوله  ٦٦١
كما أن أحاديث النهي ، كذلك ، لكن يرجح عليها ، ملا فيه من االحتياط ] من وجه [ ماً من وجه ، خاصاً كان عا

) ومنها ( ألداء الواجب ، وبراءة الذمة ، ويلحق بذلك املنذورات ، على أشهر الروايتني الشتراكهما يف الوجوب 
  . ركعتا الطواف 

يا بين عبد املطلب أو يا بين عبد مناف ال متنعوا : ( أن النيب قال ] رضي اهللا عنهما [ ملا روي عن ابن عباس  ٦٦٢
أحداً يطوف بالبيت أو يصلي ، فإنه ال صالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس ، وال بعد العصر حىت تغرب الشمس ، 

كما [ ة رواه الدارقطين وألن الطواف جائز يف كل وقت ، مع كونه صال) إال عند هذا البيت ، يطوفون ويصلون 
الصالة على اجلنائز ، باإلِمجاع فيما بعد الفجر والعصر ، قاله ابن ) ومنها . ( ورد فكذلك ركعتاه ، ألهنما تبع له ] 

  . املنذر ، وألهنا فرض يف اجلملة أشبهت قضاء الفوائت 
، واألّيم إذا ثالث يا علي ال تؤخرهن ، الصالة إذا أتت ، واجلنازة إذا حضرت : ( وعن النيب أنه قال  ٦٦٣

  . إعادة اجلماعة ، إذا أقيمت وهو يف املسجد ) ومنها ) . ( وجدت هلا كفؤاً 
شهدت مع النيب حجته ، فصليت معه صالة الفجر يف أول مسجد : ملا روى يزيد بن األسود العامري قال  ٦٦٤

فجيء هبما ) علّي هبما : ( ل ، قا] معنا [ اخليف ، فلما قضى صالته ، إذا هو برجلني يف آخر املسجد مل يصليا 
فال : ( فقال . يا رسول اهللا إنا قد صلينا يف رحالنا : ؟ قاال ) ما منعكما أن تصليا معنا : ( ترعد فرائصهما ، فقال 

رواه أمحد ، وأبو داود ، ) تفعال ، إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم ، فإهنا لكما نافلة 
  . والترمذي وصححه  والنسائي ،

وشرط اخلرقي وكذلك غريه ِإلعادة اجلماعة يف وقت النهي أن يكون يف املسجد ، وشرط القاضي ، وأبو الربكات 
وغريمها أن يكون املقيم إمام احلي ، إذ قضية النص وردت يف ذلك ، ومل يشترط ذلك أبو حممد ، وزعم أنه ظاهر 

وهذا إذا منعنا التنفل مبا له سبب يف وقت النهي ، أما إن : أبو الربكات كالم أمحد ، وكالم اخلرقي حمتمل ، قال 
جوزناه فإنه جيوز إعادة الفجر والعصر ، مع إمام احلي وغريه ، وال يكره له الدخول إذا كان خارج املسجد ، ألنه 



  . نفل له سبب ، أشبه حتية املسجد 
نازة ، وإعادة اجلماعة بال نزاع هو ما بعد الفجر والعصر ، واعلم أن املوضع الذي جيوز فيه صالتا الطواف ، واجل

  . أما عند طلوع الشمس وقيامها ، وغروهبا ، ففيه روايتان 
  . أول وقت النهي املتعلق بالفجر طلوعه ، على املشهور من الروايتني ) : تنبيه ( 

أبو داود ] هو و [ اية صاحل ، ورواه احتج به يف رو) إذا طلع الفجر فال صالة إال ركعيت الفجر : ( لقوله  ٦٦٥
واختارها أبو حممد التميمي نفس الصالة ، ألن النهي ورد مقيداً بذلك ) والرواية الثانية . ( من حديث ابن عمر 

] ( للحديث [ يف حديث أيب سعيد وعمر وغريمها وهي أصح إسناداً ، فعلى األوىل تستثىن ركعتا الفجر بال خالف 
بدو شيء من قرص الشمس ، إذا ارتفعت قيد رمح ، ) وأول الوقت الثاين . ( د شيء من الشمس ما مل يب) وآخره 

  . إذا وقف الظل عن التناقص يف أعيننا ، إىل أن يأخذ يف الزيادة ) الثالث ] الوقت [ وأول . ( أي قدر رمح 
ل غريه وال بفعله عصراً فائتة ، وال وأما الوقت الرابع فيتعلق يف حق كل إنسان بفراغه من العصر احلاضرة ، ال بفع

بشروعه ، ولو صالها يف وقت الظهر مجعا دخل وقت النهي يف حقه ، ويف املذهب قول آخر فيما أظن أنه بدخول 
يعرف بأول الوقت اخلامس ، وهو إذا أخذت ) وآخره ( وقت العصر ، كما يف الفجر ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، 

  . كمال غروهبا ، واهللا أعلم ) وآخره ( إذا اصفرت ، : ة ، وعند الشيخني الشمس يف الغروب عند العام
  . وال يبتدئ يف هذه األوقات صالة يتطوع هبا : قال 
النفل املطلق ، وال خالف أنه ال جيوز ابتداؤه يف أوقات ) أحدمها . ( ما عدا ما تقدم من التطوع على ضربني : ش 

النفل املقيد ، وهو ما له سبب ، ) الثاين . ( باإلِمساك عن ذلك يف هذه األوقات النهي ، ملا تقدم من هنيه ، وأمره 
كتحية املسجد ، وصالة الكسوف ، وسجود التالوة ، وقضاء السنن الراتبة ، وحنو ذلك ، فهل جيوز ابتداؤه يف 

  . اختارها أبو اخلطاب ] اجلواز ) [ إحدمها ( هذه األوقات ؟ فيه روايتان مشهورتان 
  ) . إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني : ( لعموم قوله  ٦٦٦
  ) . من نام عن وتره أو نسيه ، فليصله إذا ذكره : ( وقوله  ٦٦٧
وهذا وإن كان عاماً من وجه ، ) إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ، فإذا رأيتموها فصلوا : ( وقوله  ٦٦٨

  . حاديث النهي خاصاً من وجه ، فيترجح على أ
يا رسول اهللا : دخل علي رسول اهللا ذات يوم بعد العصر ، فصلى ركعتني ، فقلت : مبا روت أم سلمة قالت  ٦٦٩

إين كنت أصلي ركعتني بعد الظهر ، وإنه قدم وفد بين متيم ، فشغلوين : ( صليت صالة مل أكن أراك تصليها ؟ فقال 
  . ه متفق علي) عنهما ، فهما هاتان الركعتان 

) أصالة الصبح مرتني ؟ : ( رأى النيب رجلًا يصلي بعد الصبح ركعتني ، فقال له : وعن قيس بن عمرو قال  ٦٧٠
فسكت عنه النيب ، رواه اخلمسة إال . إين مل أكن صليت الركعتني قبلهما ، فصليتهما اآلن : فقال له الرجل 

. ( وت بالتأخري ، فما له سبب مما يفوت بالتأخري أحرى النسائي ، وإذا ثبت ذلك يف قضاء السنة ، مع أهنا ال تف
وال جيوز أن يصلي يف األوقات اليت ال جيوز أن يصلي فيها : [ املنع ، واختارها القاضي ، واخلرقي لقوله ) والثانية 
قه وهو ظاهر إطال. الصالة تسبيحاً ] مكان [ وإذا كان الكسوف يف غري وقت صالة ، جعل ] : وقوله . تطوعاً 

هنا ، وتقييده الفوائت بالفرائض ، إذ مفهومه أنه ال يقضي الفوائت النوافل ، واألصل يف ذلك أحاديث النهي ، 
فإهنا عامة يف كل صالة ، وإمنا يرجح عمومها على أحاديث التحية وحنوها ألهنا حاضرة ، وتلك مبيحة أو بادئة ، 

  . وكم بينهما 



كنت أقص بعد صالة الصبح فأسجد ، فنهاين ابن عمر ثالثاً فلم أنته ، : قال  وأيضاً فروى أبو متيمة اهلجيمي ٦٧١
. صليت خلف النيب ، ومع أيب بكر ، وعمر ، وعثمان ، فلم يسجدوا حىت تطلع الشمس ] إين : [ مث عاد فقال 

  . رواه أبو داود 
يا رسول اهللا : لمة قالت بعد العصر فمن خصائصه ، بدليل ما روى أمحد فيه أن أم س[ ] صالته ) وأما ( 

حديث قيس بن عمرو ففي إسناده سعد بن سعيد ، وقد ضعفه أمحد ، ) وأما ) . ( ال : ( أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال 
  . ليس مبتصل : مع أن الترمذي قال . ال حيل االحتجاج به : وقال ابن حبان 

الفجر ، حىت يصلي الصبح ، وهو حسن ، وتابعه  واستثىن ابن أيب موسى من الروايتني قضاء ورده ووتره بعد طلوع
أبو حممد ، وزاد عليه ركعيت الفجر بعد صالة الصبح ، وقضاء الراتبة بعد العصر ، حلديثي قيس وأم سلمة ، وفيه 

  . مجود 
وال يبتدئ مفهومه أنه لو كان يف صالة تطوع أمتها ومل يقطعها ، وهو صحيح ، لكنه خيففها ، : وقول اخلرقي 

  ] . واهللا أعلم [ ث منع من الصالة فخالف وصلى ، مل تنعقد ملكان النهي ، إال أن يكون جاهلًا ففيه روايتان وحي
  . وصالة التطوع مثىن مثىن ، وإن تطوع يف النهار بأربع فال بأس : قال 
  . األوىل يف تطوع الليل والنهار كونه مثىن مثىن ، أي يسلم من كل ركعتني : ش 

ما ترى يف صالة الليل : سأل رجل النيب وهو قائم على املنرب : بد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال ملا روى ع ٦٧٢
  . متفق عليه ) صالة الليل مثىن مثىن ( ويف لفظ ) مثىن مثىن : ( ؟ قال 
ود إسناده أمحد وج] اخلمسة واحتج به [ رواه ) صالة الليل والنهار مثىن مثىن : ( وعنه أيضاً أن النيب قال  ٦٧٣

. يف رواية امليموين ، وعن البخاري أنه صححه ، وليس مبعارض ملا قبله لوقوعه جواب سؤال ، وال مفهوم له اتفاقاً 
  . وإن تطوع يف النهار بأربع فال بأس 

 فلو زاد. رواه أبو داود . ملا روى أبو أيوب أن النيب كان يصلي قبل الظهر أربعاً ، ال يفصل بينهن بتسليم  ٦٧٤
على أربع بالنهار ، وركعتني بالليل مل جيز عند أيب حممد ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار بعض األصحاب ، 

مع أنه مل يثبت عنه يف التطوع املطلق خالف ذلك ، ولو جاز لبينه ولو مرة ، . مصرحاً بالبطالن ، لظاهر ما تقدم 
  . بو اخلطاب ، وأبو الربكات واملشهور جواز ذلك مع الكراهة ، اختاره القاضي ، وأ

ملا ثبت من صالته الوتر مخساً ، وسبعاً ، وتسعاً ، بسالم واحد ، وهو تطوع ، فيلحق به غريه من التطوعات  ٦٧٥
 .  

وقد روي يف حديث أم هاىنء أنه صلى الضحى يوم الفتح مثان ركعات ، مل يفصل بينهن ، إال أنه خمالف  ٦٧٦
لو : بني كل ركعتني ، إذ القصة واحدة ، مع أن أمحد أنكر هذا ، وذكر قول أيب حنيفة لروايتها املشهورة أنه سلم 

أن رجلًا صلى مثاين ركعات ، مل يسلم إال يف آخرها كان مصيباً ، حلديث أم هاينء أن النيب صلى مثان ركعات مل 
  . ليس يف احلديث مل يسلم : يسلم إال يف آخرهن ، قيل أليب حنيفة 

اخلرقي أنه ال جيوز التطوع بركعة ، وهو إحدى الروايتني ، ونصبها أبو حممد ، لظاهر حديث ابن ومفهوم كالم 
  . جيوز ، ونصبها أبو الربكات ) والثانية ( عمر املتقدم 

هو تطوع ، : يا أمري املؤمنني إمنا صليت ركعة ، قال : ألن عمر دخل املسجد فصل ركعة ، فتبعه رجل فقال  ٦٧٧
  . ومن شاء نقص  فمن شاء زاد ،

وصح عن اثين عشر من الصحابة نقض الوتر بركعة ، وهي تطوع ، وكذلك اخلالف يف التطوع باأللراد  ٦٧٨



  . كالثالث وحنوها ، واهللا أعلم 
  . ويباح له أن يتطوع جالساً : قال 
  . متفق عليه . لساً ملا بدن رسول اهللا وثقل كان أكثر صالته جا: ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت : ش  ٦٧٩
إن صلى قائماً فهو أفضل ، ومن : ( وعن عمران بن حصني أنه سأل النيب عن صالة الرجل قاعداً ، قال  ٦٨٠

  . رواه البخاري وغريه ) صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد 
] أنه ) : [ الثاين ] ( مث [ ساً ، وهو الركن الذي أهلمه ، أن الفرض ال يباح جال) أحدمها ( ومفهوم كالمه شيئان 

ال يباح التطوع مضطجعاً ، وهو أحد الوجهني ، حكامها يف التلخيص ، وظاهر كالم األصحاب ، لعموم أدلة 
  . ، والثاين يباح ، وحسنه أبو الربكات ، حلديث عمران ، واهللا أعلم ] عنه [ فرضية الركوع ، واالعتدال 

  . ويكون يف حال القيام متربعاً ، ويثين رجليه يف الركوع والسجود : قال 
  . األوىل ملن صلى جالساً التربع : ش 

وثين رجليه إذا سجد . رواه الدارقطين . رأيت النيب يصلي متربعاً : ملا روى عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٦٨١
أنساً فعل ] أن [ ذا ركع يف األشهر عنه ، اعتماداً على بال نزاع ، ملخالفة هيئة الساجد هليئة القائم ، وكذلك إ

األكثرون ، وعنه واختاره أبو حممد ، وحكاه عن أيب اخلطاب ال ، التفاق حاليت القيام والركوع ] واختاره [ ذلك 
  . ، واهللا أعلم 

  . واملريض إذا كان القيام يزيد يف مرضه صلى قاعداً : قال 
  . لساً باِإلمجاع من عجز عن القيام صلى جا: ش 

صل : ( كانت يب بواسري ، فسألت النيب عن الصالة ، فقال : رضي اهللا عنه قال ] بن حصني [ وعن مران  ٦٨٢
رواه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ) قائماً ، فإن مل تستطع فقاعداً ، فإن مل تستطع فعلى جنبك 

وكذلك إن قدر على القيام ، لكن مع ضرر يلحقه ) لف اهللا نفساً إال وسعها فإن مل تستطع فمستلقياً ، ال يك( وزاد 
  ] . واهللا أعلم [ ، إما بزيادة مرضه ، أو بتباطيء برئه ، وحنو ذلك ، دفعا للحرج والضرر املنفيني شرعاً ، 

  . فنائماً ] جالساً [ فإن مل يطق : قال 
ومن صلى ( ه ، وكأنه اقتدى بقوله يف حديث عمران املتقدم على هيئت] ألنه [ ي مضطجعاً ، شبهه بالنائم :َش 

واألصل يف ذلك ما تقدم من حديث عمران ، واألوىل أن يصلي على جنبه األمين ، ) نائماً فله نصف أجر القاعد 
ووجهه إىل القبلة ، ولو صلى على األيسر كذلك صح ، ألنه مل يعني جنباً ، وكذلك إن صلى مستقلياً ورجاله إىل 

  . القبلة على األشهر ، ألن املقصود التوجه ، واختار أبو حممد املنع 
يصلي املريض قائماً إن استطاع ، فإن مل : ( ملا روى الدارقطين عن علي رضي اهللا عنه ، عن النيب قال  ٦٨٣

ي يستطع صلى قاعداً ، فإن مل يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن مل يستطع أن يصل
[ قاعداً صلى على جنبه األمين ، مستقبل القبلة ، فإن مل يستطع أن يصلي على جنبه األمين صلى مستلقياً ، رجاله 

  ] . ملا تقدم واهللا أعلم [ ويوميء بالركوع والسجود إن عجز عنهما ) يلي القبلة ] مما 
  . والوتر ركعة ، يقنت فيها ، مفصولة مما قبلها : قال 
  . يف جواز كون الوتر بركعة ] ندنا ع[ ا إشكال : ش 

الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب : ( قال رسول اهللا : ملا روى أبو أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال  ٦٨٤
رواه أمحد ، وأبو ) أن يوتر خبمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل 



  . داود ، والنسائي 
مثىن مثىن ، ] ( هكذا : [ وعن ابن عمر أن رجلًا من أهل البادية سأل النيب عن صالة الليل ، فقال بأصبعيه  ٦٨٥

لكن هل يكره إن مل يكن قبلها شفع ، وتسمى البترياء ، حلديث . رواه مسلم وغريه ) والوتر ركعة من آخر الليل 
  . ورد بذلك 

[ حابة رضوان اهللا عليهم ، منهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان أو ال يكره ألنه قد روى عن عشرة من الص ٦٨٦
  . وعائشة وغريهم الوتر بركعة ] وعلي 
  . وحديث البترياء ضعيف ؟ فيه روايتان  ٦٨٧
فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه ، وحيتمل أن . وأقل الوتر ركعة : حيتمل أن يريد . والوتر ركعة : وقوله 

، أو جائز بركعة ، وهذا أظهر ، وهذا إذا أوتر بثالث ، أو بإحدى عشرة أما لو أوتر خبمس يريد أنه حاصل بركعة 
، أو بسبع ، أو بتسع ، فإن اجلميع وتر كما ثبت يف األحاديث ، وكما نص عليه أمحد ، لكن يف اخلمس يسردها ، 

السبع عند أيب حممد ، وعند أيب  ويف التسع جيلس عقب الثامنة ، فيتشهد ، مث يأيت بالتاسعة ويسلم ، وكذلك حكم
  . الربكات ، وهو املنصوص حكمها حكم اخلمس 

  . هذا كما تقدم فيما إذا أوتر بثالث ، أو بإحدى عشرة . مفصولة مما قبلها : وقوله 
كان رسول اهللا يصلي فيما بني أن يفرغ من صالة العشاء إىل أن : ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٦٨٨

فجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ثنتني ، ويوتر بواحدة ، وميكث يف سجوده قدر ما يقرأ أحدكم ينصدع ال
  . خمتصرة رواه الشيخان . مخسني آية 

ال توتروا بثالث ، أوتروا خبمس ، أو سبع ، وال : ( عن النيب قال ] رضي اهللا عنه [ وروى أبو هريرة  ٦٨٩
  . وإذا كان مل يفصل أشبه املغرب . إسناده ثقات :  ، وقال رواه الدارقطين) تشبهوا بصالة املغرب 

رواه الدارقطين أيضاً ولو مل ) أفصل بني الواحدة والثنتني بالسالم : ( وعن ابن عمر أن رجالً سأل النيب فقال  ٦٩٠
لس يف الثانية يفصل بني الثالث بسالم جاز ، ألنه ورد أيضاً إال أنه يسردها من غري تشهد لتخالف املغرب ، فإن ج

ففي البطالن وجهان ، وله سرد اِإلحدى عشرة أيضاً كالتسع ، حىت أن ابن عقيل حكى وجهاً أن ذلك هو األفضل 
  . ، وليس بشيء 

  . ويقنت يف آخر وتره ، على املذهب املشهور 
برضاك من  اللهم إين أعوذ: ( ملا روى عن علي رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا كان يقول يف آخر وتره  ٦٩١

رواه ) سخطك ، ومبعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، ال أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك 
  . اخلمسة 
اللهم اهدين ( علمين رسول اهللا كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر : قال ] رضي اهللا عنهما [ وعن ابنه احلسن  ٦٩٢

ليت ، وبارك يل فيما أعطيت ، وقين شر ما قضيت ، فإنك فيمن هديت ، وعافين فيمن عافيت ، وتولين فيمن تو
رواه اخلمسة ، ) تباركت ربنا وتعاليت ] وال يعز من عاديت [ تقضي وال يقضى عليك ، إنه ال يذل من واليت 

وعن ) ( وصلى اهللا على النيب ( ويف النسائي . ال نعرف عن النيب يف القنوت شيئاً أحسن من هذا : وقال الترمذي 
خيتص القنوت بالنصف األخري من رمضان ، وحمل القنوت بعد الركوع ، وجيوز قبله وقد وردا ، واألشهر ) د أمح

  . األول ، ودعاؤه ما تقدم 
  . وختصيصه القنوت بالوتر يدل على أنه ال يقنت يف غريه من الصلوات ، وهو صحيح 



سول اهللا ، وخلف أيب بكر ، وعمر ، قد صليت خلف ر: قلت أليب : ملا روى أبو مالك األشجعي قال  ٦٩٣
رواه أمحد ، والترمذي وصححه . أي بين حمدث : وعثمان ، وعلي ، ههنا قريب مخس سنني ، أكانوا يقنتون ؟ قال 

  . نعم يقنت يف النوازل . 
  . ملا روى أنس رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا قنت شهراً مث رتكه ، رواه أمحد ، وأبو داود  ٦٩٤
سبعني رجلًا حلاجة ، يقال هلم القراء ، فعرض هلم حيان من سليم ؛ رعل وذكوان [ ] بعث النيب : وعنه  ٦٩٥

وخيتص القنوت باِإلمام . فقتلوهم ، فدعا النيب عليهم شهراً يف صالة الغداة ، وذلك بدو القنوت ، رواه البخاري 
، أو الفجر واملغرب ، أو مجيع الصلوات ؟ األعظم ، وبأمري اجليش ، ال بكل إمام وهل حمل القنوت الفجر خاصة 

  . ثالث روايات ، 
  ] . واهللا أعلم [ رمضان عشرون ركعة ] شهر [ وقيام : قال 
  . قيام رمضان واملراد هنا التراويح سنة : ش 

إن اهللا عز وجل فرض عليكم صيام رمضان ، : ( ملا روى عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٦٩٦
  . رواه أمحد والنسائي ) إمياناً ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ] وقامه [ ت لكم قيامه ، فمن صامه وسنن
ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى يف املسجد ، فصلى بصالته ناس ، مث صلى الثانية  ٦٩٧

قد رأيت الذي صنعتم : ( إليهم ، فلما أصبح قال  فكثر الناي ، مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ، فلم خيرج
  . وقدر ذلك عشرون ركعة . وذلك يف رمضان ) ، فلم مينعين من اخلروج إليكم إال أين خشيت أن تفرض عليكم 

يقومون يف رمضان ] رضي اهللا عنه [ كان الناس يف زمن عمر بن اخلطاب : ملا روى يزيد بن رومان قال  ٦٩٨
  . وهذا حبضرة الصحابة ومل ينقل إنكاره ، فكان ذلك إمجاعاً ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم .  بثالث وعشرين ركعة

  ) باب اِإلمامة ( 
فإن استووا فأشرفهم ، فإن استووا [ ويصلي هبم أقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فأسنهم : قال 

  ] . فأقدمهم هجرة 
  . ء إذا عرف ما يعترب للصالة مقدم على الفقيه املعروف املشهور عندنا أن القاري: ش 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا ، فإن : ( قال رسول اهللا : ملا روى أبو مسعود البدري رضي اهللا عنه ، قال  ٦٩٩
كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا يف اهلجرة سواء 

  ) . الرجل يف سلطانه ، وال يقعد يف بيته على تكرمته إال بإذنه ] الرجل [ م سنا ، وال يؤمن فأقدمه
إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدم ، وأحقهم باإلِمامة : ( قال رسول اهللا : وعن أيب اخلدري رضي اهللا عنه قال  ٧٠٠

  . روامها مسلم وغريه ) أقرؤهم 
رواه أبو ) ليؤذن لكم خياركم ، وليؤمكم أقرؤكم : ( أن رسول اهللا قال وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ،  ٧٠١
  . داود 
إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم : ( وعن عمرو بن سلمة ، عن أبيه ، عن النيب قال  ٧٠٢

تقدمي  وحكى ابن الزاغوين عن بعض األصحاب أنه رأى] وغريه [ رواه البخاري ] خمتصر ) [ أكثركم قرآناً 
بأن ال مييز بني مفروضها ] يف الصالة [ وعلى املذهب لو كان القاريء جاهلًا مبا حيتاج إليه . الفقيه على القاريء 

[ وهو ظاهر كالم أمحد ، واخلرقي ، واألكثرين يقدم على الفقيه ) أحدمها ( ومسنوهنا ، وحنو ذلك ، ففيه وجهان 
وهو ] والثاين . [ راءة ركن يف الصالة ، خبالف الفقه فكان اعتبارها أوىل نظراً لظواهر النصوص ، وألن الق] أيضاً 



اختيار ابن عقيل ، وبه قطع أبو الربكات يف حمرره ، وحسنه يف شرحه أن الفقيه إذا أقام الفاحتة واحلال هذه مقدم 
  . المتيازه مبا ال يستغىن عنه يف الصالة إذ اجلاهل قد يترك الفرض لظنه سنيته 

واختلف فيمن يقدم بعد الفقيه ، فقال ] رضي اهللا عنه [ نزاع أنه يقدم بعد األقرأ األفقه ، حلديث أيب مسعود  مث ال
ألن األسن مظنة اخلشوع ، وهو ] هجرة [ يقدم بعده األسم ، مث األشرف مث األقدم : اخلرقي ، وتبعه أبو اخلطاب 

فقدم به على الشرف واهلجرة ) } م يف صالهتم خاشعون الذي ه{ (  ١٩: مقصود يف الصالة قطعاً ، قال سبحانه 
، إذ ال تعلق هلما مبعىن يف الصالة ، وقدم الشرف على اهلجرة إحلاقاً لِإلمامة الصغرى بالعظمى ، إذ للشرف تأثري يف 

دم من يقدم األشرف ، مث األقدم هجرة ، مث األسن ، ملا تق: التقدمي يف العظمى خبالف اهلجرة ، وقال ابن حامد 
  . اعتبار الشرف يف اإلِمامة العظمى ، خبالف اهلجرة 

وقدم ) قدموا قريشاً وال تقدموا عليها : ( يعضده ما روى الشافعي رضي اهللا عنه يف مسنده ، عن النيب قال  ٧٠٣
ألقدم هجرة األقدم هجرة على األسن حلديث أيب مسعود املتقدم ، وظاهر كالم أمحد يف رواية ابنه عبد اهللا أنه يقدم ا

، مث األسن ، مث األشرف ، وهو اختيار الشيخني ، حلديث أيب مسعود ، فإنه قدم فيه بعد القراءة والفقه األقدم 
يقدم األسن ، مث ألشرف ، مث : هجرة ، مث األسن ، فعلم تأخري األشرف وغريه عنهما ، وقال أبو حممد يف املقنع 

ووجهه يعرف مما تقدم ، فإن استووا يف مجيع ما تقدم قدم أتقاهم  األقدم هجرة ، وهو وجه حكاه يف التلخيص ،
  . وأورعهم 

رواه الدارقطين ، وأليب حممد ) اجعلوا أئمتكم خياركم ، فإهنم وفدكم فيما بينكم وبني ربكم : ( لقول النيب  ٧٠٤
فإن استووا قدم ) } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { (  ١٩: احتمال بتقدمي هذا على األشرف ، لقوله سبحانه 

مظنة امتيازه مبرجح ، فإن استووا ] به [ أعمرهم للمسجد ، وما رضي به اجلريان أو أكثرهم ، ألن رضاهم 
  . فالقرعة كاألذان ، وال يرجح حبسن الوجه ، وال بنظامة الثوب 

على األقرأ جاز ، قاله أبو حممد ، التقدمي تقدمي أولوية ال إجياب ، فلو تقدم األفقه ] هذا ) [ أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
األقرأ األكثر قرآناً ، كما يف حديث عمرو بن ) : الثاين . ( ال أعلم فيه خالفاً ، إذ األمر فيه أمر إرشاد : وقال 

سلمة ، أو األجود ، وإن كان غري أحفظ منه ، قال الشيخان ، واألقدم هجرة أن يهاجر مسلمان من دار احلرب 
جرة ، أو يكونا من أوالد املهاجرين ، فيقدم من سبق أبوه ، ويف معىن ذلك األقدم إسالماً ، ويسبق أحدمها باهل

يعين إسالماً ، ومعىن األشرف أن ) فأقدمهم سلماً ( لسبقه إىل الطاعة ، ويف حديث أيب مسعود يف رواية ملسلم 
( ، وأفضلهم يف نفسه ، وأعالهم قدراً  أشرفهم أعالهم نسباً: يكون قرشياً ، قاله أبو الربكات ، وقال أبو حممد 

  . الفراش ، كذلك فسره بعض الرواة يف رواية أيب داود ، واهللا أعلم ) والتكرمة 
  . ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعاد : قال 
  : ال إشكال يف فسق املعلن بالبدعة ومن يسكر وإذاً يف صحة إمامتهما روايتان : ش 
هل يصلي خلف من : وسئل . يصلي خلف كل بر وفاجر : إمامته ، قال أمحد يف رواية حرب تصح ) : إحدامها ( 

  لو كان كل من عصى اهللا ال يصلي خلفه ، من يؤم الناس ؟ : يغتاب الناس ؟ فقال 
صلوا الصالة لوقتها ، واجعلوا صالتكم ( وذلك لقول النيب يف األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها  ٧٠٥
  ) . طوعاً معهم ت
الصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم ، براً كان أو : ( وعن مكحول ، عن أيب هريرة ، عن النيب قال  ٧٠٦

  ) . فاجراً ، وإن عمل الكبائر 



من أم الناس فأصاب الوقت فله وهلم ، ومن انتقص من : ( مسعت رسول اهللا يقول : وعن عقبة بن عامر قال  ٧٠٧
  . روامها أبو داود ) هم ذلك شيئاً فعليه وال علي

إنك إمام العامة ، ونزل بك ما ترى ، : وعن عبيد اهللا بن عدي أنه دخل على عثمان وهو حمصور ، فقال  ٧٠٨
الصالة أحسن ما يعمل لناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن : ويصلي لنا إمام فتنة ، ونتحرج من الصالة معه ، فقال 

رواه البخاري وألن العدالة لو كانت شرطاً العترب العلم هبا كاِإلمامة . معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءهتم 
  . العظمى ، وال يعترب 

  . وهي املشهورة ، واختيار ابن أيب موسى ، والقاضي ، والشريازي ، ومجاعة ال يصح ) والثانية ( 
 أن يقهره بسلطانه ، أو خياف ال يؤمن فاجر مؤمناً ، إال: ( قال ] أن النيب [ ملا روى جابر رضي اهللا عنه  ٧٠٩

  . رواه ابن ماجه ) سوطه وسيفه 
اجعلوا أئمتكم خياركم ، فإهنم وفدكم فيما بينكم وبني ربكم (  ١٦: وعن بن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٧١٠

يترك  رواه الدارقطين ، وألهنا إحدى اإلِمامتني ، فنافاها الفسق كالكربى ، وألن الفاسق ال يؤمن أن) . عز وجل 
تأوله أمحد على حضور اجلمعة يف رواية املروذي ، ومكحول مل يلق : شرطاً أو ركناً ، وحديث األمراء قال القاضي 

مث حيمل إن . ما مسعنا هبذا : أمحد يف رواية يعقوب بن خبتان ، فقال ] عنه [ أبا هريرة ، فاحلديث منقطع ، وقد سئل 
حلديث جابر ، مجعا بني األدلة ، وعلى هذا ال تصح إمامته وإن مل يعلم  صح على اجلمعة أو على غريها عند البقية

إذا صلى خلف من ال يعرف ، مث تبني أنه صاحب بدعة يعيد ، ] حىت [ حباله ، نص عليه يف رواية صاحل واألثرم 
أمحد يف مواضع أنه إن يعلم حباله ، كما قلنا فيمن نسي فصلى هبم حمدثاً ، وأومأ ] مل [ ال يعيد من : وقال ابن عقيل 

  . كان متظاهراً بالفسق والبدعة أعاد املقتدي به لتفريطه ، وإن كان جاهلًا مستوراً ال يعيد ، وهذا اختيار الشيخني 
وزعم أبو الربكات يف شرحه أن اخلالف . وكالم اخلرقي يشمل الفرض والنفل ، وكذا إطالق مجاعة من األصحاب 

إمنا يدل على إمامته يف النفل ، وحنن نقول بذلك ، وإمنا الروايتان :  حديث األمراء فقال يف[ إمنا هو يف الفرض ، 
أيضاً اجلمعة وغريمها ، وهو صحيح فتعاد على املذهب ظهراً ، إال أنه ال تترك خلف ) ويشمل ] ( يف الفرض 

  . الفاسق على الروايتني ، خبالف غريها ، لئال يؤدي ذلك إىل فتنة 
إن اهللا افترض عليكم اجلمعة ، فمن تركها يف حيايت ، أو بعد مويت ، ] ( عن جابر عن النيب [ جه ويف ابن ما ٧١١

لو أقيمت يف موضعني ، واِإلمام يف : نعم ) وله إمام عادل أو جائر ، فال مجع اهللا مشله ، وال بارك له يف عمره 
أيضاً الفاسق إذا ائتم بفاسق أنه يعيد ، وهو ) ويشمل . ( أحدمها عدل ، ويف اآلخر فاسق لزم فعلها وراء العدل 

وال مينع أن : ال نعرف الرواية فيه ، قال : ظاهر إطالق غريه ، وقد أورد هذا على القاضي يف التعليق ، فأجاب 
نقول ال يصح ، خبالف األمي ، ألن األمي ال ميكنه رفع ما هو عليه من النقص ، خبالف الفاسق ، ِإلمكانه زوال 

  . توبة فسقه بال
] الصحيح من [ عدلًا ، واملويل له فاسقاً ، فإن صالته تصح على ] له [ وخرج من كالم اخلرقي إذا كان املباشر 

  . الروايتني 
هذا خيتص البطالن على قول اخلرقي ] فعلى [ اِإلعالن اإلِظهار ، ضد اِإلسرار ، هذا تفسري أيب حممد ، ) : تنبيه ( 

ها ، ويناظر عليها ، وقد نص أمحد يف الرافضي الذي يتكلم ببدعته أن صالة خلفه تعاد ، مبن يظهر بدعته ويدعو إلي
خبالف من سكت ، وإذاً يكون قول اخلرقي موافقاً الختيار الشيخني يف أن البطالن خمتص بظاهر الفسق دون خفيه 

 .  



وجيوز أن يكون بالياء . ببدعة :  جيوز أن يكون بالباء املوحدة ، عطفاً على. أو يسكر : وعلى هذا قول اخلرقي 
أي هذا دأبه وسجيته ، وظاهر كالم أيب حممد أنه باملثناة . اخلطيب يشرب ويطرب : املثناة ، ويكون من باب قوهلم 

  . وقد نص أمحد على غريه من الفساق : قلت . إمنا نص اخلرقي عليه من بني لفساق لنص أمحد عليه : ، وقال 
أن اخلرقي إمنا قال ذلك ليخرج من شرب من النبيذ ما ال يسكره ، معتقداً حلله ، فإن كما نص عليه ، وحيتمل 

: املعلن بالبدعة من يعتقدها بدليل ، وضده من يعتقدها تقليداً ، وقال : انتهى ، وقال القاضي . الصالة خلفه تصح 
ألنه الذي يفسق أو يكفر ، وإذاً يتعني  إن املقلد ال يكفر وال يفسق ، وعلى هذا فاخلرقي إمنا خص املعلن بالبدعة ،

  . أو يسكر بالياء املثناة : قراءة 
تكفره ، كالقائل خبلق القرآن ، أو بأن علم اهللا خملوق ، أو بأنه ال ) تارة ( واعلم أن املظهر للبدعة ، املناظر عليها ، 

و يسب الصحابة تديناً ، وحنو ذلك ، نص يرى يف اآلخرة ، أو بأن اِإلميان جمرد اِإلعتقاد من غري قول وال عمل ، أ
أمحد على ذلك ، حىت لو وقف رجل إىل جنبه خلف الصف ، ومل يعلم حىت فرغ أعاد الصالة ، وهل تفعل اجلمعة 

تفسقه ، كمن يفضل علياً على غريه من الصحابة ، أو يقف عن تكفري من ) وتارة ( خلف هؤالء ؟ فيه روايتان ، 
املقلد هلذا القسم ال يفسق ، واألول فيه قوالن ، واستقصاء ذلك موضعه الكتب كفر ببدعة وحنو ذلك ، و

  . األصولية ، واهللا أعلم 
  . وإمامة العبد واألعمى جائزة : قال 
  . وحنو ذلك ) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا ( لدخوهلما يف عموم : ش 

  . ان من املصحف ويف البخاري أن عائشة رضي اهللا عنها كان يؤمها عبدها ذكو ٧١٢
رواه أمحد ، وأبو داود ، وكان . استخلف رسول اهللا ابن أم مكتوم ، يؤم الناس وهو أعمى : وعن أنس قال  ٧١٣

احلر أوىل من العبد ، ألنه أكمل منه ، والبصري أوىل من األعمى ، اختاره أبو ) نعم ( ابن عباس يؤم وهو أعمى ، 
جتناب النجاسة ، وإصابة القبلة ، وسوى القاضي بينهما ، ألنه يقابل ذلك اخلطاب ، وأبو الربكات ، ألنه أقرب ال

  . أمنه من النظر إىل حمرم ، وما يلهيه ، فيكون أتقى وأخشع ، واهللا أعلم 
  . وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القاريء وحد : قال 
. الفرض آية ] : قيل [ ركنيتها ، وإن ب: من ال حيسنس فرض الفاحتة إن قيل ] هو [ األمي يف عرف الفقهاء : ش 

ال حيسن آية ، واملعروف من مذهبنا أن إمامته تصح مبثله ، ألنه أهل لتحمل ما يلزم مأمومه لو انفرد ] من [ فاألمي 
ال تصح إمامته مبثله ، لعدم أهليته لتحمل القراءة ، وال : ، فصار كالقاريء مع القاريء ، وعن بعض األصحاب 

  . رواه أبو داود ) ليؤمكم أقرؤكم ( بال نزاع ، لعموم  تصح بقارييء
مضت السنة أن ال يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء (  ١٦: وروى النجاد بإسناده عن الزهري قال  ٧١٤

 . (  
اللة وقد دل كالم اخلرقي من طريق اِإلشارة على ما قلناه من أن األمي يؤم مبثله ، وال يؤم قارئاً ، ومن طريق الد

يعمهما ، وهذا الذي أجلأ ] رمحه اهللا [ على أن األمي إذا أم قارئاً وأمياً أن الفساد خيتص القاريء ، وعند أيب حنيفة 
اخلرقي إىل ذكر هذه الصورة ، وهبذا يعرف أنه ليس مراده أن األمي تصح صالته مطلقاً ، إذ ذلك مشروط بأن 

ر ، أما لو كان هو والقاريء فقط خلف اِإلمام فإن صالهتما تفسد ، يكون عن ميني اِإلمام ، أو يكون معه أمي آخ
ألن األمي وإن انعقد إحرامه فذا لكن فسدت صالته بدوام فذوذيته ، وهل تبطل صالة اِإلمام واحلال هذه ؟ فيه 

ال تبطل احتماالن ، أشهرمها البطالن ، ويف املذهب وجه آخر حكاه ابن الزاغوين أن الفاسد خيتص بالقاريء ، و



إن القاريء تكون صالته نافلة ، : واختلف القائلون به يف تعليله ، فقال بعضهم : صالة األمي ، قال ابن الزاغوين 
صالة القاريء باطلة على اإلِطالق ، لكن اعتبار : وقال بعضهم . فما خرج من الصالة فلم يصر األمي بذلك فذا 
اه ، وحيتمل أن اخلرقي اختار هذا . وقوف عليه ، فعفي عنه للمشقة معرفة هذا على الناس أمر يشق ، وال ميكن ال

  . الوجه ، فيكون كالمه على إطالقه ، واهللا أعلم 
  . وإن صلى خلف مشرك ، أو امرأة ، أو خنثى مشكل أعاد الصالة : قال 
ألن صالته ال تصح ] الباً غ[ أما املشرك فال جيوز أن يؤمت به ، ومن ائتم به أعاد الصالة ، وإن مل يعلم حاله : ش 

والكفر ال خيفى غالباً ، فاجلاهل به مفرط ، هذا ) ال يؤمن فاجر مؤمناً : ( لنفسه ، فال تصح لغريه ، ولعموم قوله 
بصحة صالته ، بناء على صحة إسالمه هبا ، ] رواية [ هو املعروف يف النقل ، ويف املذهب ، وحكى ابن الزاغوين 

فال جيوز أن تؤم رجلًا ، وال خنثى ) وأما املرأة . ( ة إمامته ، على احتمال ، وهو بعيد وبىن على صحة صالته صح
رواه ابن ماجه واخلنثى حيتمل أن يكون رجلًا ، ) ال تؤمن امرأة رجلًا : ( مشكلًا ، ملا روى جابر عن النيب قال 

  . ويصح أن يؤم املرأة ، كما نص عليه اخلرقي بعد 
لنفل ، وال نزاع يف الفرض ، أما يف النفل فظاهر كالم اخلرقي أيضاً املنع ، وهو رواية وكالمه يشمل الفرض وا

وأيب حممد ، عمال بإطالق احلديث ، ومنصوص أمحد يف رواية ] وهو اختيار أيب اخلطاب [ حكاها ابن أيب موسى 
  . ون وراءهم املروذي ، وهو اختيار عامة األصحاب أهنا جيوز أن تؤمهم يف صالة التراويح ، وتك

إين أصلي ويصلي بصاليت أهل داري وموايل ، وفيهم رجال : ملا روى أن أم ورقة سألت رسول اهللا فقالت  ٧١٥
قدمي الرجال أمامك وقومي مع النساء ، ويصلون بصالتك : ( فقال . ونساء ، يصلون بقراءيت ، ليس معهم قرآن 

وكانت قرأت القرآن ، واستأذنت النيب أن تتخذ يف دارها :  رواه املروذي بإسناده ، ورواه أبو داود ، ولفظه) 
أن تكون قارئة وهم أميون ، أو ) وشرط هذه املسألة . ( خمتصر . وأمرها أن تؤم أهل دارها ] فأذن هلا [ مؤذناً 

دون بقية  إمنا جتوز إمامتها يف القراءة خاصة ،: حيسنون الفاحتة أو شيئاً يسرياً معها ، وقال القاضي يف اخلالف 
تؤم املرأة الرجل ، واملرأة تقرأ ، فإذا قرأت ركع وركعت ، : معتمداً على ما رواه أبو طالب عنه قال . الصالة 

فقدم ركوعه على ركوعها ، فعلم أنه اإلِمام فيه ، : قال القاضي . يكون هذا يف التطوع وال يكون يف الفرض 
كمي غري التراويح من النفل حكمها ، قياساً عليها ، وهو وهل ح] . انتهى [ وذلك ألن هذا مقصود الرخصة 

ظاهر رواية أيب طالب ، أو خيتص ذلك بالتراويح ، وهو ظاهر رواية املروذي ، واختيار القاضي يف اجملرد ، للحاجة 
  . إىل استماع القرآن يف الصالة ؟ فيه قوالن 

امرأة ، وال خنثى مشكلًا الحتمال كون املؤمت رجلًا وأما اخلنثى املشكل فال يصح أن يؤم رجلًا ، الحتمال كونه 
انتهى ، . واخلنثى امرأة ، والفرض ال يسقط بالشك ، وحكى ابن الزاغوين احتمالًا بصحة إمامته مبثله للتساوي 

، وجيوز أن يؤمهما فيما جيوز للمرأة أن تؤم فيه الرجل على ما تقدم ، وجيوز أن يؤم النساء ، ألن للرجل أن يؤمهن 
وكذلك للمرأة أن تؤمهن ، وهو ال خيلو من إحدامها ، ويقفن خلفه ، حذاراً من أن يكون رجالً واقفاً إىل جنب 

رأيت أليب حفص الربمكي أن اخلنثى ال تصح صالته يف مجاعة ، ألنه إن قام مع الرجال : امرأة ، وقال القاضي 
، أو ائتم بامرأة ، احتمل أن يكون رجلًا ، وإن أم  وحده] أو [ احتمل أن يكون امرأة ، وإن قام مع النساء ، 

وإن أم النساء فقام وسطهن احتمل أنه رجل ، وإن قام بني أيديهن احتمل أن [ الرجال احتمل أن يكون امرأة 
وهذا ظاهر إطالق اخلرقي ، ولعله يبين على أن املرأة إذا خالفت موقفها فوقفت بني يدي : قلت ] يكون امرأة 
  . صالهتا تبطل ، وهو احتمال ، أو وجه حكاه اين عبدوس فيما أظن ، واملشهور خالفه ، واهللا أعلم  النسوة أن



  . وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن يف الصف وسطاً : قال 
  ] . رضي اهللا عنهما [ كذا فعلت أم سلمة ، وعائشة : ش  ٧١٦
ليس على النساء أذان وال إقامة ، وتصلي معهن (  :يقول : مسعت رسول اهللا : وعن أمساء بنت يزيد قالت  ٧١٧

  . رواه النجاد ) يف الصف ، وال تقدمهن 
على أن للمرأة أن تصلي بالنساء مجاعة ، وال نزاع يف ذلك لكن هل يستحب ] رمحه اهللا [ وقد دل كالم الشيخ 

  . هلن ذلك ؟ فيه روايتان 
رواه الدارقطين وملا تقدم من حديث أم ورقة ولذلك حكاه  أشهرمها نعم ، ألن عائشة وأم سلمة فعلتا ذلك ، ٧١٨

  . ال ) والثانية ] ( رضي اهللا عنهم [ إمامنا عن الثالثة 
  . رواه النجاد . املرأة ال تؤم ، وال تؤذن ، وال تنكح ، وال تشهد النكاح : ألن علياً رضي اهللا عنه قال  ٧١٩
  . ن بعضهم ذا سلطان وصاحب البيت أحق باِإلمامة ، إال أن يكو: قال 
صاحب البيت أحق باِإلمامة من غريه ، وإن فضله الغري بقراءة أو فقه أو غري ذلك ، بشرط أو تصح إمامته : ش 
  . هبم 
  . رواه أمحد ومسلم ] سلطانه ] يف [ ال يؤمن الرجل يف بيته ، وال : ( لقول النيب  ٧٢٠
رواه أمحد وأبو داود ، والترمذي ) م ، وليؤمهم رجل منهم من زار قوماً فال يؤمه( وعن مالك بن احلويرث  ٧٢١

وال ( وحسنه ، فإن كان الغري ذا سلطان فإنه يقدم على صاحب البيت ، يف اختيار اخلرقي ، وأيب حممد ، لعموم 
دم ويق) من زار قوماً فال يؤمهم ( واختار ابن حامد أن صاحب البيت يقدم عليه ، لعموم ) يؤمن الرجل يف سلطانه 

] قلت [ صاحب البيت تارة مبلك العني ، وتارة مبلك املنفعة ، فإن اجتمع املؤجر واملستأجر واملستعري فاملعري أوىل ، 
  . العارية هبة منفعة : ويتخرج العكس إن قلنا : 
  ] . واهللا أعلم [ وحكم إمام املسجد حكم إمام البيت فيما تقدم ، ) : تنبيه ( 

  . يف أعلى املسجد وغري املسجد إذا اتصلت الصفوف  ويأمت باِإلمام من: قال 
  . أعلى املسجد ، كمن على سطحه وحنو ذلك ، من غري كراهة ] يف [ جيوز أن يأمت باِإلمام من : ش 

وعن . حكاه أمحد وابن املنذر . كان يصلي يف ظهر املسجد بصالة اِإلمام ] رضي اهللا عنه [ ألن أبا هريرة  ٧٢٢
  . سعيد أنس حنوه ، رواه 

( رضي اهللا عنهما ، وألن املتابعة حاصلة ، أشبهت العلو اليسري ] وابن عمر [ ويروى أيضاً عن ابن عباس  ٧٢٣
اختصاص اجلواز بالضرورة ، قال يف رواية صاحل يف الرجل صلى فوق البيت بصالة اِإلمام إن كان يف ) وعن أمحد 

  . ب موضع ضيق يوم اجلمعة كما فعل أنس ، واألول املذه
  . وجيوز أن يأمت باِإلمام من يف غري املسجد ، بشرط أن تتصل الصفوف ، على ظاهر كالم اخلرقي ، وتبعه أبو حممد 

خولف ذلك فيما إذا كانا يف املسجد ، أو اتصلت الصفوف لِإلمجاع ، . لظاهر أمر النيب بالدنو من اِإلمام  ٧٢٤
غري اخلرقي من األصحاب أنه ال يشترط اتصال الصفوف إال أن ] كالم [ فيبقى فيما سوامها على العموم ، وظاهر 

يكون بينهما طريق ، ألن املتابعة حاصلة ، أشبه ما لو كانا يف املسجد ، أما إن كان بينهما طريق فيشترط لصحة 
  . اِإلقتداء اتصال الصفوف على املذهب 

 اِإلمام هنر ، أو جدار ، أو طريق فال يصلي مع من صلى وبينه وبني: ملا يروى عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال  ٧٢٥
  . اِإلمام 



ال صالة : فقال . ضعفة الناس : من هؤالء ؟ فقالوا : وعن علي رضي اهللا عنه أنه رأى قوماً يف الرحبة فقال  ٧٢٦
  . إال يف املسجد 

يب طالب على أن الصفوف أنه كان يصلي يف غرفة له يوم اجلمعة ، بصالة اِإلمام ، فحمله أمحد يف رواية أ ٧٢٧
  . اتصلت 

مث طريق مل تتصل فيه الصفوف ، حمتجاً بأن أنساً فعل ذلك ، وهو اختيار ] كان [ يصح اِإلقتداء وإن : وعن أمحد 
( يصح مع الضرورة ، حمتجاً أيضاً بفعل أنس ، وهو اختيار أيب حفص ، ) : وعنه ( أيب حممد ، ِإلمكان املتابعة ، 

  . النفل تسهيلًا فيه ، دون الفرض يصح يف ) : وعنه 
بينهما ما يصلي فيه ] كان [ ومعىن اتصال الصفوف تقارهبا املسنون ، أو ما زاد عليه يسرياً ، فإن فحش ، بأن 

انتهى ، وهذا ] . وحنوها [ صف آخر فال اتصال ، كذا قال أبو الربكات ، وقيده صاحب التلخيص بثالثة أذرع 
للحاجة ، ألن البلوى تعم بذلك يف اجلمع واألعياد وحنومها ، أما لغري حاجة بأن وقف فيما إذا تواصلت الصفوف 

قوم يف طريق وراء املسجد ، وبني أيديهم من املسجد أو غريه ما ميكنهم فيه اِإلقتداء فإن صالهتم ال تصح ، على 
مام وبينهما طريق خال ، وإن يف قارعة الطريق ، وحكم من وراءهم حكم من اقتدى باِإل] يف الصالة [ املشهور 

قلنا بالصحة مث ، صحت صالهتم هنا ، إن امتأل هبم الطريق ، أو وقفوا فيما قرب منهم إىل املسجد ، أما إن تركوا 
منه بينهم وبني املسجد ما يسع صفا فأكثر ، فهم كمن صل وبينه وبني اإلِمام طريق ، وكل موضع حكم فيه بصحة 

ه الصفوف ، فإن صالة من وراءهم تصح ، وإن بعدوا عنهم على املذهب ، إن وجدت الصالة يف الطريق ، ومألت
املشاهدة املعتربة ، وعلى قول اخلرقي ال تصح إال باتصاهلم به االتصال املعتاد ، ولو وقف يف بيت عن ميني اِإلمام ، 

] ركبة [ ازاة رأس أحدمها فاتصال الصفوف بتواصل املناكب ، ولوكان يف علو واِإلمام يف سفل ، فاالتصال مو
وحكم النهر الذي جتري فيه السفن حكم الطريق فيما تقدم ، إن اقترنت . اآلخر ، قال ذلك صاحب التلخيص 

سفينة اِإلمام واملأموم صح االقتداء ، وإال فال يصح ، ألن املاء طريق ، وكذلك حكم ما مينع االستطراق من نار ، 
  . ال مينع الشباك على األظهر : صاحب التلخيص أو سبع ، قاله الشريازي ، وقال 

إمنا يرجع ملا إذا كان املقتدي . إذا اتصلت الصفوف : قد علم مما شرحناه أن قول اخلرقي ) أحدها ) ( تنبيهات ( 
 يف غري املسجد على ما فيه ، أما إن كان املؤمت يف املسجد واِإلمام فيه ، فإنه ال يشترط اتصال الصفوف ، بال خالف

إطالق اخلرقي ) : الثاين . ( يف املذهب ، قاله اآلمدي ، وحكاه أبو الربكات إمجاعاً ، ألنه يف حكم البقعة الواحدة 
ولو وجد ما مينع مشاهدة من وراء اِإلمام ، وهو : غري املسجد بشرطه ظاهره ] يف [ بصحة االقتداء يف املسجد و 

أشبه ما لو شاهده ، وعلى هذه الرواية ال بد من مساع التكبري  إحدى الروايات عن أمحد ، ألن االقتداء حاصل ،
  . ال يصح مطلقاً ) والثانية ] ( واختارها القاضي [ لتحصل املتابعة بال نزاع 

ال تصلني بصالة اِإلمام ، (  ١٦: ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها ، أهنا قالت لنساء كن يصلني يف حجرهتا  ٧٣٠
] اختارها القاضي ) [ والرواية الثالثة ( رواه ابن حامد فعللت منع االقتداء باحلجاب ، ) . ب فإنكن دونه يف احلجا

والرواية ( تصح يف املسجد ، ألنه يف حكم البقعة الواحدة ، ألنه مبين كله للجماعة ، وال تصح يف غريه ، ملا تقدم ، 
  .  يصح ذلك يف التطوع ، دون الفريضة ، حكاها ابن حامد) الرابعة 
أن النيب كان يصلي يف احلجرة ، والناس يأمتون به من : سألت أمحد عن حديث عائشة : وقال علي بن سعيد  ٧٣١

كأنه على صالة الليل أو تطوع ، وهذا احلديث رواه أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها : قال . وراء احلجرة 
اء احلجرة ، ورواه البخاري ، مطولًا ذكر ذلك يف صلى رسول اهللا يف حجرته ، والناس يأمتون به من ور: قالت 



وقد نص أمحد على أن املنرب إذا . صالة الليل ، وبه استدل أيضاً للرواية األوىل ، إذ األصل مساواة الفرض والنفل 
هذا على رواية عدم اعتبار املشاهدة ، ومنهم من خص : قطع الصف يوم اجلمعة ال يضر ، فمن األصحاب من قال 

ذلك على الروايتني ، نظراً للحاجة ، ومنهم من أحلق بذلك كل بناء ملصلحة ] فيها [ جيوز : ة وحنوها ، فقال اجلمع
املسجد ، واملشاهدة املعتربة أن يشاهد اِإلمام أو من وراءه ، فإن حصلت املشاهدة يف بعض أحوال الصالة فقال 

  . الظاهر الصحة : أبو حممد 
، وبعدوا ] طريق [ ادة استطراقه ، فلو كان اِإلمام واملأموم يف صحراء ، ليس فيها قارعة الطريق ما الع) : الثالث ( 

  ] . واهللا أعلم . [ عنه ، أو تباعدت صفوفهم جاز ذلك مع مساع التكبري ، ووجود املشاهدة إن اعتربت 
مام فوق شيء ، والناس هنى النيب أن يقوم اِإل: ملا روى الدارقطين عن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال : ش  ٧٣٢
  . يعين أسفل منه . خلفه 
وروى أن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه أم الناس باملدائن وهو على دكان ، والناس أسفل منه ، فتقدم حذيفة  ٧٣٣

أمل تسمع رسول اهللا : إليه فأخذه بيده ، فاتبعه عمار ، حىت أنزله حذيفة ، فلما فرغ عمار من صالته قال له حذيفة 
لذلك اتبعتك ين : أو حنو ذلك ؟ قال عمار ) إذا أم الرجل القوم فال يقوم يف مكان أرفع من مقامهم : ( قول ي

  . أخذت على يدي 
، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه ، فلما ] على دكان [ وعن حذيفة رضي اهللا عنه أنه أم الناس باملدائن  ٧٣٣

  . روامها أبو داود . بلى ، قد ذكرت حني مددتين : هون عن ذلك ؟ قال أمل تعلم أهنم كانوا ين: فرغ من صالته قال 
: وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يكون أعلى وإن أراد تعليمهم ، وصرح به أبو اخلطاب والشيخان وقال ابن الزاغوين 

  . إن أراد تعليمهم مل يكره 
] مث ركع [ ل يوم وضع ، فكرب وهو عليه ملا روى سهل بن سعد الساعدي ، أن النيب جلس على املنرب يف أو ٧٣٥

يا أيها الناس إمنا فعلت هذا : ( مث نزل القهقري فسجد ، وسجد الناس معه ، مث عاد حىت فرغ ، فلما انصرف قال 
متفق عليه ، وحكى أبو حممد عن أمحد رواية بعدم الكراهة مطلقاً ، أخذا هلا من قول ) لتأمتوا يب ، ولتعلموا صاليت 

إمنا أردت أن النيب كان أعلى من الناس ، فال بأس : سألين أمحد عن حديث سهل بن سعد ، وقال : ملديين علي بن ا
وأجاب األولون عن حديث سهل بأن الظاهر أنه كان يف . انتهى . أن يكون اِإلمام أعلى من الناس هبذا احلديث 

  .  ، يعفى عنه وعما يكون حنوه بال نزاع الدرجة السفلى ، لئال يكثر عمله يف صعوده ونزوله ، وذلك علو يسري
وظاهر كالم اخلرقي أن املنع من ذلك على سبيل التحرمي ، وهو ظاهر النهي ، ومقتضى قول ابن حامد ، وابن أيب 
موسى فإهنما أبطال الصالة بذلك ، وصرح أبو اخلطاب وغريه بالكراهة ، وهو مقتضى قول شيخه ، فإنه قال بعدم 

أبو الربكات ، مستمسكاً بأن عمارا صلى وأقره على ذلك حذيفة ، وكذلك حذيفة وأقره أبو  البطالن ، وصححه
مسعود ، وبأن النهي عن ذلك إلِفضائه إىل رفع البصر ، بدليل عدم كراهة اليسري ، ورفع البصر ال يبطل فما كره 

  . ألجله أوىل 
مام بالعلو ، فإن كان معه أحد صحت صالته وصالة من معه يشترك اِإلمام واملأموم يف النهي إن انفرد اِإل) : تنبيه ( 

، واختص من أسفل منه بالنهي ، على ما جزم به أبو الربكات ، وحكى أبو حممد احتمالًا بأن النهي يتناول اِإلمام 
  . أيضاً ، فتبطل صالة اجلميع إن قيل بالبطالن ، واهللا أعلم 

  . اإلِمام عن يساره أعاد الصالة  ومن صلى خلف الصف وحده ، أو قام جبنب: قال 
  . أما من صلى خلف اِإلمام وحده يعيد الصالة : ش 



فلما روى وابصة بن معبد ، أن رجلًا صلى خلف الصف وحده ، فأمره رسول اهللا أن يعيد الصالة ، رواه  ٧٣٦
  . احلديث ثبت أمحد وإسحاق هذا : وقال ابن املنذر . أمحد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي 

فوقف حيث انصرف الرجل ، ] وحده [ وعن علي بن شيبان ، أن النيب رأى رجلًا يصلي خلف الصف  ٧٣٧
. ( هذا حديث حسن : رواه ابن ماجه ، وأمحد وقال ) استقبل صالتك ، فال صالة لفذ خلف الصف : ( فقال له 

: ، لعموم النص ، وقال القاضي يف تعليقه  بني الفرض والنفل على ظاهر كالم اخلرقي ، وهو املشهور) وال فرق 
أنه جيوز أن يقف مع الصيب يف النفل دون الفرض ، ] على [ حيتمل أن تصح صالة الفذ يف النفل ، ألن أمحد نص 
  وليس من أهل املوقف ، ورد بأن إمامته ملا صحت 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

أيضاً بني صالة اجلنازة وغريها ، واستثىن ابن عقيل صالة اجلنازة إذا كانوا ) وال فرق ( يف النفل فكذلك موقفه 
أما لو أحرم [ قي هبذه املسألة إذا صلى مجيع الصالة خلف الصف مخسة ، نظراً لتحصيل ثالثة صفوف ، ومراد اخلر

  . مث دخل يف الصف ، فتأيت املسألة إن شاء اهللا تعاىل ] خلف الصف 
  . وأما كون من صلى جبنب اِإلمام عن يساره يعيد الصالة 

فنهاين فجعلين عن قام النيب يصلي املغرب ، فجئت فقمت عن يساره ، : فلما روى جابر بن عبد اهللا قال  ٧٣٨
  . رواه أمحد وغريه ، والنهي دليل الفساد . ميينه ، مث جاء صاحب يل فصففنا خلفه 

وهو بيان . أخذ برأسه فجعله عن ميينه ] يصلي [ وثبت أن ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا قام عن يسار النيب  ٧٣٩
د لزم منه مشياً وعملًا لغريه حاجة ، ومثل هذا وحنوه فيحمل على الوجوب ، ال سيما وق} أقيموا الصالة { جململ 

األصحاب صحة الصالة ، استداللًا بقصة ابن عباس ، فإن النيب مل ) وعن بعض . ( يرتكب ملخالفة فضيلة ] ال [ 
يبطل حترميته ، وأجيب بأنه مل يكن ركع ، ومثل ذلك يعفى عنه ، كما يف إحرام الفذ ، وأليب حممد احتمال بأنه جتوز 

النيب وقف يف مرضه عن يسار أيب بكر ، وكان أبو ] أن [ الة عن يساره إذا كان وراءه صف ، اعتماداً على الص
  . اِإلمام وأجيب باملنع ، بل كان رسول اهللا هو اإلِمام ] وهو [ بكر 

  . ال نزاع ومراد اخلرقي إذا مل يكن عن ميني اِإلمام أحد ، أما إن كان عن ميينه أحد فتصح الصالة على يساره ب
وقد كنا أطلنا القعود على (  ١٦: ملا روى عن علقمة واألسود أهنما استأذنا على ابن مسعود قال األسود  ٧٤٠

رواه ) . فعل : هكذا رأيت رسول اهللا : بابه ، فخرجت اجلارية فاستأذنت هلما ، مث قام فصلى بيين وبينه ، مث قال 
  . أبو داود وغريه واهللا أعلم 

صلى إمام احلي جالساً صلى من وراءه جلوساً ، فإن ابتدأ هبم الصالة قائماً مث اعتل فجلس أمتوا خلفه  وإذا: قال 
  . قياماً 
  . جالساً يعين ملرض به فإن من وراءه يصلون جلوساً ] الصالة [ أما إذا ابتدأ إمام احلي : ش 

هو شاك ، فصلى جالساً ، وصلى وراءه قوم صلى رسول اهللا يف بيته و: ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٧٤١
إمنا جعل اِإلمام ليؤمت به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع : ( قياماً ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف قال 

  . متفق عليه ) فارفعوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 
وصورة املسألة أن . ، وأحاديثهم يف الصحيح وروى حنو ذلك جابر ، وأنس ، وأبو هريرة رضي اهللا عنهم  ٧٤٢

إمام احلي ، ] هو [ يكون اِإلمام إمام احلي كما ذكر اخلرقي ، وأن يكون املرض مرجو الزوال ، ألن النيب كان 
وكان مرضه مرجو الزوال ، أما لو مل يكن كذلك فإنه ال تصح إمامته عندنا بالقادر على القيام على املذهب ، كما 

أن إمامته تصح وإن مل يكن ) وعن أمحد ( عن الركوع والسجود فإنه ال تصح إمامته بقادر عليه ] عاجزاً [ لو كان 
  . إمام حي ، أو كان آيساً من زوال مرضه ، لكن واحلال هذه يصلون وراءه قياماً 

 تصح صالهتم ، وظاهر كالم اخلرقي أن جلوس املأمومني واحلال ما تقدم على سبيل الوجوب ، فلو صلوا قياماً مل
واختارها أكثر املشايخ ، ألمر النيب باجللوس ، فإذا قام فقد : وهو إحدى الروايتني عن أمحد ، قال ابن الزاغوين 

  . خالف األمر ، بل وارتكب النهي 



اشتكى رسول اهللا ، فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو : قال ] عن جابر رضي اهللا عنه [ فإن يف مسلم وغريه  ٧٤٣
: ( يسمع الناس تكبريه ، فالتفت إلينا فرآنا قياماً ، فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصالته قعوداً ، فلما سلم قال  بكر

إن كدمت آنفاً تفعلون فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم وهو قعود ، فال تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم ، إن صلى 
  ) . ا قعوداً قائماً فصلوا قياماً ، وإن صلى قاعداً فصلو

أن اجللوس على سبيل الرخصة ، فلو أتوا بالعزمية ، وصلوا قياماً صحت صالهتم ، اختارها ) : والرواية الثانية ( 
عمر بن بدر املغازيل ، وهو الذي أورده أبو اخلطاب مذهباً ، وصححه أبو الربكات ، وجزم به القاضي يف التعليق 

  . ن صلى خلفه وهو قائم باالستئناف مل يأمر م[ ] فيما أظن ، ألن النيب 
ففي البخاري عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صرع من فرسه ، فجحش شقه أو كتفه ، فأتاه أصحابه  ٧٤٤

إمنا جعل اِإلمام ليؤمت به ، فإن صلى قائماً فصلوا قياماً ، : ( يعودونه ، فصلى هبم جالساً وهم قيام ، فلما سلم قال 
فليكن عنهم مثله ، وحكى أبو حممد ] له [ وألن سقوط القيام عن إمامهم رخصة ) ا قعوداً وإن صلى قاعداً فصلو

  ] . دون العلم [ احتمالًا بالصحة مع اجلهل 
  . الصالة قائماً مث اعتل فإهنم يصلون وراءه قياماً ] هبم [ وأما إذا ابتدأ 

مروا أبا بكر أن يصلي : ( سول اهللا ، قال ملا ثقل ر: ملا يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٧٤٥
فلما دخل يف الصالة وجد النيب يف نفسه خفة ، فقام يهادى بني رجلني ، فلما مسع أبو بكر حسه ذهب ) بالناس 

يصلي جالساً ، [ ] يتأخر ، فأومأ إليه ، فجاء فجلس عن يسار أيب بكر ، فكان أبو بكر يصلي قائماً ، ورسول اهللا 
فلما ابتدؤا الصالة قياماً وراء إمام قائم أمتوا قياماً . ، والناس بصالة أيب بكر [ ] كر بصالة رسول اهللا يقتدي أبو ب

، خبالف ما تقدم ، فإن النيب ابتدأ هبم الصالة جالساً ، فلذلك أمرهم باجللوس ، فالنصان وردا على حالني خمتلفني ، 
  . فيستعمالن على ما وردا عليه 

تتح مسافر الصالة خلف مسافر ، فإنه يقصر ، ولو افتتحها خلف مقيم مث استخلف املقيم مسافراً ونظري ذلك لو اف
مل يدخل معه ، فدخل يف الصالة بنية القصر ، فإنه ال جيوز للمأموم القصر وإن جاز ِإلمامه ، حيث افتتحها خلف 

ه أن الصحابة فعلت ما قلناه من مقيم ، وهذا أوىل من دعوى النسخ ، ألنه خالف األصل ، ويعضد ذلك ويعين
  . كذلك ] الصالة [ صالهتم جلوساً خلف إمام جالس حيث ابتدأ هبم 

واألربعة أبو هريرة ، وجابر ، وأسيد بن حضري ، وقيس . فعل ذلك أربعة من الصحابة : قال أمحد و إسحاق  ٧٤٦
  . من رواة احلديث ] اثنان [ بن فهد ، وفعلهم ذلك يدل على ثبوت احلكم ، ال سيما وفيهم 

ال ختتلف الرواية عن أمحد أن النيب ملا خرج من مرض موته بعد دخول أيب بكر يف : قال أبو الربكات ) فائدة ( 
  ] . واهللا أعلم [ الصالة أنه صار إماماً أليب بكر ، وأبو بكر بقي على إمامته جلماعة املسلمني 

مث مشى حىت دخل يف الصف ، وهو ال يعلم بقول النيب أليب  ومن أدرك اِإلمام راكعاً فركع دون الصف ،: قال 
  ] . فإن عاد بعد النهي مل جتزئه صالته [ وقد أجزأته صالته . ال تعد : قيل له ) زادك اهللا حرصاً وال تعد ( بكرة 

مل جيد فرجة إذا أدرك اِإلمام راكعاً ، فخشي إن دخل مع اِإلمام يف الصف أن تفوته الركعة ، فركع دونه ، أو : ش 
يف الصف فأحرم دونه وحنو ذلك ، مث دخل يف الصف قبل رفع اِإلمام من الركوع ، أو وقف معه آخر ، فإن 

  . صالته تصح على املنصوص املشهور ، اجملزوم به 
أتيت رسول اهللا من آخر الليل فصليت خلفه ، فأخذ : قال ] رضي اهللا عنهما [ ملا يروى عن ابن عباس  ٧٤٧

وحلديث أيب بكرة فإنه أحرم خلف رسول اهللا فذاد ، ومل يأمره . رواه أمحد . ين حىت جعلين حذاءه بيدي فجر



  . باِإلعادة 
يدب إىل الصف راكعاً ، وزيد ابن ثابت مثله ، أخرجه مالك يف املوطأ ، ] وكان ابن مسعود إذا أعجل [  ٧٤٨

صف ما تدرك به الركعة ، وحصوله فذا يف القيام ال أثر وِإلدراكه يف ال. ذلك من السنة : وعن ابن الزبري أنه قال 
  . له ، بدليل إحرام اإلِمام وحده ، أو املأموم الواحد خلفه ، ومن عادة اجلماعة التالحق 

وظاهر كالم اخلرقي أنه مىت أخذ يف الركوع فذا وهو عامل بالنهي أن صالته ال تصح ، لظاهر حديث أيب بكرة اآليت 
 ، وحكى ذلك أبو الربكات يف حمرره رواية ، وهو ظاهر نقل أيب حفص ومل يذكر أبو الربكات يف إن شاء اهللا تعاىل

شرحه بذلك نصاً ، وإمنا حكى الظاهر من كالم اخلرقي ، وأما أبو حممد فصرف كالم اخلرقي عن ظاهره ، ومحله 
  . على ما بعد الركوع ، ليوافق املنصوص ، ومجهور األصحاب 

] زمن [ يصح مطلقاً ، ألنه ) إحداها ( اِإلمام يف الصف حىت رفع من الركوع ففيه ثالث روايات وإن مل يدخل مع 
  ] . كما قبل الركوع [ يسري ، فعفي عن الفذوذية فيه 

ميشي راكعاً ويعتد هبا ، ] مث [ وروى سعيد يف سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يركع قبل أن يدخل يف الصف  ٧٤٩
  . إن علم بالنهي عن ذلك مل يصح ) : والثانية . (  يصل وصل إىل الصف أو مل

فركعت دون الصف ومشيت إىل الصف ، : ملا روى أبو بكرة أنه دخل املسجد ورسول اهللا راكع ، قال  ٧٥٠
زادك اهللا : ( قال . أنا : قلت ) أيكم الذي ركع دون الصف ، مث مشى إىل الصف ؟ : ( فلما قضى رسول اهللا قال 

رواه أمحد والبخاري والنسائي ، وأبو داود وهذا لفظه وهذا هني فيقتضي الفساد ، لكن ترك يف )  تعد حرصاً وال
ال يصح مطلقاً ، نص عليه أمحد ، مفرقاً ) والرواية الثالثة . ( اجلهل ملكان العذر ، ولذلك مل يأمره النيب باِإلعادة 

ما يدرك به ] الصف [ يف ] مل يدرك [ و الربكات ، ألنه بينه وبني ما إذا أدرك الركوع يف الصف ، واختارها أب
الركعة ، أشبه ما لو أدركه يف السجود ، وحديث أيب بكرة واقعة عني ، والظاهر منها أنه أدرك الركوع مع النيب 

  . هنى تنزيه عن العجلة ، كذا محله أبو حفص ، وأبو الربكات ] ال تعد ] ( له : [ يف الصف ، وقوله 
  . إنه من السنة : على ذلك ما روي عن ابن مسعود وزيد من فعل ذلك ، وقول ابن الزبري  ويدل ٧٥١
وروى البخاري يف كتاب القراءة خلف اإلِمام عن أيب بكرة رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى صالة الصبح  ٧٥٢

نعم ، : قال ) النفس ؟  أنت صاحب: ( فلما قضى الصالة قال أليب بكرة . فسمع نفساً شديداً من خلفه أو هبراً 
زادك اهللا حرصاً وال تعد ، صل ما أدركت ، ] : ( له [ فقال . خشيت أن تفوتين ركعة معك ، فأسرعت املشي 

بسكون العني ، وضم الدال ، من العدو ، وعلى األوىل ) وال تعد ( وعلى هذا فالرواية : قلت ) واقض ما سبقت 
الدال ، من العدو ، ورأيت يف بعض كتب احلنفية أظنه النسفي أن فيه رواية بضم العني وسكون ) وال تعد ( الرواية 

  . بضم التاء وكسر العني وسكون الدال ، من اِإلعادة ، أي ال تعد الصالة انتهى ) وال تعد ( ثالثة 
ا حىت خيتص البطالن هب] هل [ وإن مل يدخل مع اِإلمام يف الصف حىت سجد مل تصح تلك الركعة بال نزاع ، لكن 

الركعة ] تلك [ أنه لو دخل يف الصف بعد الركوع أو انضاف إليه آخر فإنه يصح له ما بلقي من صالته ، ويقضي 
، أو ال تصح الصالة رأساً ؟ فيه روايتان منصوصتان ، حكامها أبو حقص ، واختار هو أنه يعيد ما صلى خلف 

يعها ، كالتكبرية ، والركوع من غري سجود ، الصالة منفرداً فلم تبطل مج] بعض [ الصف فقط ، ألنه صلى 
واملشهور بطالن مجيع الصالة ، ألن القياس البطالن مطلقاً ، كاملتقدم يف الصف وإمنا عفي عن التحرمية وحنوها 

  . لقصة أيب بكرة 
الصالة تصح إذا أحرم فذا مث زالت فذوذيته قبل الركوع ، فإن ) إحداها ( وقد تبني لك هبذا أن صور املسألة أربع 



) : والثالثة . ( زالت بعد الركوع ، فكذلك على املعروف ، خالفاً لظاهر قول اخلرقي ) : الثانية . ( بال نزاع 
زالت بعد السجود ، مل تصح تلك الركعة ، ويف البقية ) : والرابعة . ( زالت بعد الرفع ، ففيها اخلالف املشهور 

  . اخلالف السابق 
قد فعل ذلك لغرض كما تقدم ، أما إن فعله لغري غرض ، كما إذا أدرك اإلِمام يف أول ] كان [ هذا كله إذا 

الصالة ، ووجد فرجة وحنو ذلك ، وركع فذا ، فإن حترميته ال تنعقد على املختار من الوجهني أليب اخلطاب 
) : والثاين . ( نظراً للنص  ، وإمنا ترك هذا حال الفرض] مث صافه [ والشيخني ، ألنه مبثابة من أحرم قدام اإلِمام 

تنعقد صالته وتصح إن زالت فذوذيته قبل : تنعقد ، ألنه حصل فذا يف زمن يسري ، فأشبه ما لو فعله لغرض ، وقيل 
  ] . وإال فال [ الركوع 
إذا أتى أحدكم الصالة فال يركع دون الصف حىت : ( قال النيب : ملا يروى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٧٥٣

  . ذكره الطحاوي ، وابن عبد الرب ، وذكره إمامنا عن أيب هريرة موقوفاً ، واهللا أعلم ) يأخذ مكانه من الصف 
  . وسترة اِإلمام سترة ملن خلفه : قال 
سترة اِإلمام سترة ملن خلفه ، ومعىن ذلك أن املأمومني ال يستحب هلم اختاذ سترة : قال العلماء : قال الترمذي : ش 

ِإلمام ، ومىت مر بينهم وبني اِإلمام ما يقطع الصالة مل تبطل صالهتم ، ولو مر بني يدي اإلمام بطلت صالة مع سترة ا
  . الكل 
يصلي إىل العنزة ، والبعري وغريمها مما جاء يف األخبار ، ومل يأمر من يصلي خلفه باختاذ ] كان : [ وذلك ألنه  ٧٥٤

  دارأها حىت مرت من خلفه ، أمام أصحابه  سترة ، وملا أرادت البهمة أن متر بني يديه
ويف كالم ) . ابن عباس رضي اهللا عنه بني يدي بعض الصف باألتان ، فل يعب عليه (  ١٦] مر [ وكذلك  ٧٥٥

  . إشارة إىل مطلوبية السترة ، وال إشكال يف ذلك ] رمحه اهللا [ اخلرقي 
إذا صلى أحدكم ، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، : (  قال رسول اهللا: ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٧٥٦

رواه أبو داود ، وأمحد وصححه هو ) فإن مل جيد فلينصب عصا ، فإن مل جيد فليخط خطا ، مث ال يضره ما مر أمامه 
  . وابن املديين 

  . أمحد رواه ) إذا صلى أحدكم فليستتر لصالته ولو بسهم : ( قال رسول اهللا : وعن سربة اجلهين قال  ٧٥٧
وقدر . ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا كان يعرض راحلته ، ويصلي إليها  ٧٥٨

  . السترة مثل مؤخرة الرحل 
) كمؤخرة الرحل : ( إن النيب سئل يف غزوة تبوك عن سترة املصلي ، فقال : قالت عائشة رضي اهللا عنها  ٧٥٩

خطا كما يف احلديث ، وصفة اخلط مثل اهلالل نص عليه ، والعصا ينصبها ، فإن فإن مل جيد فعصا أو . رواه مسلم 
  . مل ميكنه ألقاها عرضاً ال طوال ، نص عليه ، واهللا أعلم 

  . ومن مر بني يدي املصلي فلريدده : قال 
ع أحداً مير إذا كان أحدكم يصلي فال يد: ( قال رسول اهللا : ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما ، قال : ش  ٧٦٠

  . رواه أمحد ومسلم ) فإن أىب فليقاتله ، فإن معه القرين [ بني يديه ، 
إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحداً مير بني يديه : ( وملسلم أيضاً وغريه عن أيب سعيد ، أن رسول اهللا قال  ٧٦١

يتناول ما ال ) من ( إن مل يكن آدمياً ، و ويرد املار و) ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أىب فليقاتله ، فإمنا هو شيطان ] 
  . يعقل بالتغليب 



وذلك ملا روى عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى إىل جدار ، فجاءت هبيمة متر بني  ٧٦٢
أبو داود رواه ] خمتصر [ يديه ، فما زال يداريها حىت ألصق بطنه باجلدار ، ومرت من ورائه ، أو كما قال مسدد ؛ 

 .  
وظاهر كالم اخلرقي أنه يرد من مر بني يديه وإن مل يكن سترة ، وهو كذلك ، ملا تقدم من حديث ابن عمر ، وأيب 

بعض أفراد ما تقم فال ) إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره فأراد أحد أن مير من بني يديه فليدفعه : ( سعيد ، وقوله 
  . يقتضي التخصيص 

بأنه ليس ألحد أن مير بني يدي املصلي ، وال إشكال يف ذلك مع نصب سترة ، فليس ألحد  وقد أشعر كالم اخلرقي
  . أن مير دوهنا ، ويعضي بذلك 

لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعني : ( قال رسول اهللا : ملا روى أبو جهيم قال  ٧٦٣
ويف مسند البزار . أربعني يوماً ، أو شهراً ، أو سنة : ال أدري قال : ضر سقال أبو الن) خرياً له من أن مير بني يديه 

  ) . أربعني خريفاً ( 
من أن مير بني يدي أخيه ] من [ ألن يقف أحدكم مائة عام خري له ( وقد روي عن النيب ] : قال الترمذي [  ٧٦٤

ي قاله أبو الربكات أنه يعصي إدا مر والذ[ وهذا اللفظ ألمحد ، وابن ماجه من حديث أيب هريرة ) وهو يصلي 
هو أهو ، فيكره ، كذا قال أبو الربكات وال خيتص ذلك مبحل السجود ] ومع عدم السترة ] [ دون السترة وجه 

حتديده مبا لو مشى إليه لدفع مار ، أو فتح باب ، وحنو ) أحدمها ( ، بل ومبا قرب منه ، ويف قدر القريب وجهان 
ألن النيب أمر بدفع املار مطلقاً ، خرج منه باِإلمجاع بعيد ، تبطل الصالة باملشي إليه ، فيبقى  ذلك مل تبطل صالته ،

أنه حمدود بثالثة أذرع ، وهو األقوى عند أيب الربكات ، ) : والثاين . ( ما عداه على الظاهر ، وهو اختيار أيب حممد 
  . م نظراً إىل أن ذلك منتهى املسنون يف وضع السترة واهللا أعل

  ] . واهللا أعلم [ وال يقطع الصالة إال الكلب األسود البهيم : قال 
  . الروايتني عن أمحد ، وأشهرها على ما قال أبو حممد ] إحدى [ سهذا : ش 

إذا : ( رسول اهللا يقول ] مسعت : [ مسعت أبا ذر رضي اهللا عنه يقول : ملا روى عبد اهللا بن الصامت قال  ٧٦٥
ما : فقلت أليب ذر )  يديه كآخرة الرحل ، قطع صالته الكلب األسود ، واحلمار ، واملرأة صلى الرجل وليس بني

: ( يابن أخي سألتين عما سألت عنه رسول اهللا فقال : بال الكلب األسود ، من األمحر ، من األبيض ، فقال 
  . رواه اجلماعة إال البخاري ) الكلب األسود شيطان 

) يقطع الصالة املرأة ، والكلب ، واحلمار ، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل : (  وعن أيب هريرة أن النيب ٧٦٦
  . رواه مسلم 

يف ] العمل به [ وعن عبد اهللا بن مغفل مثله ، رواه أمحد ، وابن ماجه ، وهذا نص يف القطع بالثالث ترك  ٧٦٧
  . املرأة واحلمار 

بئس ما عدلتمونا بالكالب واحلمر ، ولقد رأيتين (  ١٦:  ألن عائشة رضي اهللا عنها ملا قيل هلا ذلك قالت ٧٦٨
كان يصلي صالته من الليل : ويف لفظ . ) معه مضطجعة على سرير ، فيجيء رسول اهللا فيتوسط السرير فيصلي 

  . وأنا معترضة بينه وبني القبلة اعتراض اجلنازة 
لى محار أتان ، ورسول اهللا يصلي بالناس مبىن أقبلت راكباً ع(  ٦: قال ] رضي اهللا عنهما [ وعن ابن عباس  ٧٦٩

وأرسلت اآلتان ترتع ، فدخلت يف الصف فلم ينكر ] فنزلت [ إىل غري جدار ، فمررت بني يدي بعض الصف ، 



  . ) ذلك علّي أحد 
ب أما القطع بالكل. القطع باملرأة واحلمار ، فيجب التوقف فيهما ] من [ وهذان يعارضان ما روى . متفق عليهما 

  . فال معارض له ، فيجب العمل به 
[ زار النيب عباساً يف بادية لنا ، ولنا كليبة ومحارة ، فصلى رسول اهللا : وما روى الفضل بن عباس قال  ٧٧٠

ليس فيه بيان الكليبة ما هي ، فيحمل . روغه أمحد ، والنسائي . ومها بني يديه ، فلم يؤخرا ومل يزجرا ] العصر 
  . وداء ، مجعاً بني األحاديث على أهنا مل تكن س

والرواية لثانية وهي اختيار أيب الربكات يقطع الكلب ، واملرأة ، واحلمار ملا تقدم أولًا ، إذ كون املرأة واحلمار 
يقطعان ال بد فيه من إضمار ، واملرور فيه مضمر بيقني ، فال إَراد علينا ، إذ األصل عدم اِإلضمار ، وإذا ثبت أن 

  . مل متر بني يدي النيب ، إمنا كانت البثة ، فاحلديث مل يتناوهلا ] رضي اهللا عنها [ مضمر ، فعائشة املرور فيه 
عائشة [ يؤيد هذا أن النيب أمر بدفع املار ، ولو كان حيواناً ، وجوز جعل البعري ، وظهر الرجل سترة ، وأقر  ٧٧١

ور مفارق للبث ، وحديث ابن عباس فيه أنه مر بني يدي على اضطجاعها أمامه ، فبان هبذا أن املر] رضي اهللا عنها 
  . بعض الصف ، ومل يذكر أنه مر بني يدي اِإلمام 

ال يقطع الصالة شيء ، وادرؤا ما استطعتم ، فإمنا هو : ( قال رسول اهللا : وما روى عن أيب سعيد قال  ٧٧٢
  . لو ثبت فهو عام فيخص مبا تقدم  رواه أبو داود ، ويف إسناده جمالد بن سعيد وهو ضعيف ، مث) شيطان 

  . ليس يف احلديث ذكر البهيم ، لكن النيب علل القطع بكونه شيطاناً . األسود البهيم : وقول اخلرقي 
) أسود هبيم ، فإنه شيطان ] كل [ لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها ، فاقتلوا منها : ( وقد قال  ٧٣٣

ألسو البهيم ، فعلم أنه املراد يف نص القطع ، والبهيم هو الذي ال خيالط سواده شيء من فبني أن الشيطان منها هو ا
) والرواية األخرى . ( البياض ، يف إحدى الروايتني ، حىت لو كان بني عينيه بياض فليس ببهيم ، كذا قال ثعلب 

  . وهي الصحيحة عند أيب الربكات أنه هبيم وإن كان بني عينيه بياض 
عليكم : ( أمرنا النيب بقتل الكالب ، مث هنى عن قتلها ، وقال : قال ] رضي اهللا عنه [ روى جابر ملا  ٧٧٤

خمتصر رواه مسلم والطفية خوص املقل ، شبه اخلطني األبيضني منه ) باألسود البهيم ، ذي الطفيتني ، فإنه شيطان 
واحدة ، اعتماداً على قول أهل اللغة ، من غري  ولو كان البياض يف غري هذا املوضع فليس ببهيم رواية. باخلوصتني 

  . تعارض 
أن النفل ال يبطل بذلك ، ] ما يدل على [ وكالم اخلرقي يشمل الفرض والنفل ، وهو املشهور واملعمول به ، وعنه 

فإنه ورد فيه ، ومحال ألحاديث القطع على الفرض ، ومن قال ] [ رضي اهللا عنها [ اعتماداً على حديث عائشة 
ال بد فيه أيضاً من ] اخلرقي : [ حديث عائشة ال يعارض ذلك ملا تقدم ، وقول : وقال ] باألول أخذ بالعموم 

إضمار املرور كما تقدم يف احلديث ، وقد حيمل على إطالقه ، وقد اختلف عن أمحد فيما يقطع الصالة مروره ، هل 
رضي اهللا [ نظراً إىل أن املضمر له عموم ، وألن عائشة  يقطع ، لعموم احلديث ،) : فعنه ( يقطع إذا كان واقفاً ؟ 

فهمت التسوية بينهما ، وإال مل تعارض ذلك باضطجاعها بني يديه وعلى هذا فقضية عاشة كانت خاصة ] عنها 
ر تفرقة بني للبث واملرو. ال يقطع ) وعنه . ( بالنيب ، أو واردة على اِإلباحة األصلية ، وحديث أيب ذر وحنوه ناقل 

، كما فرق بينهما بالدفع كما تقدم ، وقد تبني لك أن ألمحد رمحه اهللا يف اجلمع بني األحاديث ثالث طرق فتارة مجع 
وتارة بدعوى التخصيص بالنيب ، واهللا سبحانه [ بالفرق بني الفرض والنفل ، وتارة بالفرق بني الالبث واجلالس ، 

  ] . وتعاىل أعلم 



  باب صالة املسافر

  
  
الرباعية يف السفر ركعتني يف اجلملة أمر جممع عليه ، ال نزاع فيه ، حىت أن من العلماء من يوجبه ،  فعل: ش 

وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة ، إن { (  ١٩: ومستند اِإلمجاع قول اهللا تعاىل 
أن رسول اهللا كان يقصر حاجاً ، ومعتمراً ، وغازياً اآلية ، وما تواتر من األخبار ) } خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 

  . ، وكذلك أصحابه من بعده 
صحبت رسول اهللا ، فكان ال يزيد يف السفر على ركعتني ، : وقد قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  ٧٧٥

لكرمية التقييد باخلوف فظاهر اآلية ا) : فإن قيل . ( وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ري اهللا عنهم كذلك ، متفق عليه 
إن القصر قصران ، قصر مطلق ، وقصر مقيد ، فاملطلق ما : قد قال أبو العباس رمحه اهللا ) : قيل ( من الكفار ؟ 

اجتمع فيه قصر األفعال ، وقصر العدد ، كصالة اخلوف ، حيث كان مسافراً ، فإنه جيتمع فيه القصران ، قصر 
يها أمور ال جتوز يف صالة األمن ، واآلية وردت على هذا ، وما عدا هذا فهو العدد ، وقصر العمل ، فإنه يرتكب ف

  . قصر مقيد ، كاملسافر فقط ، يقصر العدد ، واخلائف فقط ، يقصر العمل ، وهذا توجيه حسن يف اآلية الكرمية 
فليس عليكم {  ( ١٩: قلت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : لكن يرد عليه ما روى عن يعلى بن أمية قال  ٧٧٦

عجبت مما عجبت : فقد أمن الناس ؟ فقال ) } جناح أن تقصروا من الصالة ، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
رواه اجلماعة إال ) صدقة تصدق اهللا هبا عليكم ، فاقبلوا صدقته : ( منه ، فسألت رسول اهللا عن ذلك ، فقال 

العدد باخلوف ، والنيب أقرمها على ذلك ، وبني هلما أن جواز فظاهر ما فهمه عمر ويعلى تقييد قصر . البخاري 
  . القصر من غري شرط اخلوف صدقة من اهللا عليهم ، واهللا أعلم 

وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً ، مثانية وأربعني ميلًا باهلامشي ، فله القصر إذا جاوز بيوت قريته ، : قال 
  . إذا كان سفر واجباً ، أو مباحاً 

أن يقصد سفراً تبلغ مدته ستة عشر فرسخاً ، بال خالف نعلمه عن ) أحدها . ( إمنا جيوز القصر بشروط : ش 
  . إمامنا ، وهو اختيار عامة أصحابنا 

يا أهل مكة ال : ( ملا روى ابن خزمية يف خمتصر املختصر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن النيب قال  ٧٧٧
  ) . برد ، من مكة إىل عسفان  تقصروا يف أدىن من أربعة

احلجة مع أن من أباح : ونقله أمحد عن ابن عباس ، وابن عمر قولفا وفعلًا ، وعليه اعتمد ، وقال أبو حممد  ٧٧٨
  . القصر لكل مسافر ، إال أن ينعقد اِإلمجاع على خالفه ، نظراً لظاهر اآلية الكرمية 

  . رواه أمحد ) الصوم ، وشطر الصالة إن اهللا وضع عن املسافر : ( ولقول النيب  ٧٧٩
كان النيب إذا خرج ثالثة أميال ، أو ثالثة فراسخ (  ١٦: وسئل أنس رضي اهللا عنه عن قصر الصالة ، فقال  ٧٨٠

  . وأقوال الصحابة قد اختلفت يف ذلك . رواه مسلم ) . شعبة الشاك صلى ركعتني 
  . ا قصد مسرية ثالثة أيام فعن ابن مسعود ما يدل على أنه ال يقصر إال إذ ٧٨١
خرج من قصره بالكوفة ، حىت أتى النخيلة ، فصلى هبا الظهر والعصر (  ١٦وعن علي رضي اهللا عنه أنه  ٧٨٢

  . رواه سعيد ) . أردت أن أعلمكم سنتكم : ركعتني ، مث رجع من يومه ، وقال 
صر الصالة إذا خرج إىل أرض اشتراها من أن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان يق(  ١٦ثبت : وقال ابن املنذر  ٧٨٣



  . ، وهي ثالثون ميلًا ) بين جلينة 
  . كان أنس بن مالك يقصر الصالة فيما بينه وبني مخسة فراسخ : وكان األوزاعي يقول : قال  ٧٨٤
وإذا اختلفت ) إين ألسافر الساعة من النهار فأقصر (  ١٦: روي عن ابن عمر أنه قال : وقال اخلطايب  ٧٨٥

الصحابة وجب الرجوع إىل ظاهر الكتاب والسنة اه والفرسخ ثالثة أميال ، وامليل اثىن عشر ألف قدم ، وتعترب 
املسافة يف سفر البحر بالفراسخ املعتربة يف سفر الرب ، واملعترب بنية املسافة املقدرة ، ال حتقيقها ، فلو نواها مث بدا له 

  . كاملستأنف للسفر يف أثنائها مضى ما صاله ، ويف العود هو 
ظاهره أنه ال بد من حتقق ذلك ، فلو سافر لبلد . وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً ) : وقول اخلرقي 

لعدم اجلزم بالنية ، ولو خرج لطلب آبق وحنوه ، على أنه مىت وجده [ وشك هل مسافته املسافة املعتربة مل يقصر ، 
إذا بلغ : ، ونص عليه أمحد ، لعدم نيته مسافة القصر ، وقال ابن عقيل  على مقتضى قول اخلرقي] رجع مل يقصر 

مسافة القصر قصر ، وكذلك لو مسع به يف بلد بعيد ، ونوى أنه إن وجده دونه رجع ، لعدم اجلزم بالنية ، ولو 
أبو الربكات ، قصد البلد البعيد ، مث نوى يف أثناء السفر أنه مىت ما وجده رجع ، قصر يف قياس املذهب ، قاله 

  . النعقاد سبب الرخصة ، وقد يتخرج اِإلمتام ، بناء على ما إذا انتقل من سفر مباح إىل حمرم 
ودخل يف كالم اخلرقي من ال تلزمه الصالة ممن له قصد صحيح ، كالكافر ، واحلائض ، والصيب املميز ، إذا قصد 

الشرط . ( ، فإنه يقصر وإن مل يبق من السفر املسافة املعتربة  املسافة املعتربة ، مث وجبت عليه الصالة يف أثناء السفر
اآلية ، ومن مل يفارق البيوت مل ) } وإذا ضربتم يف األرض { (  ١٩: أن جياوز بيوت قريته ، لقول اهللا تعاىل ) الثاين 

  . يضرب يف األرض ، وحكم خيام قومه حكم بيوت قريته 
  . البيوت ، وإن كان بني املقابر والبساتني ، وهو كذلك ومقتضى قول اخلرقي أنه يقصر إذا فارق 

حيتمل أن مراده املعدة للسكىن ، فعلى هذا لو خرب بعض البلد ، وحيطانه قائمة ، جاز له . بيوت قريته : وقوله 
،  القصر فيه ، وهو أحد الوجهني ، كما لو صار فضاء ، وحيتمل أن مراده مطلقاً ، فال يقر ، وهو اختيار القاضي

أن يكون سفره واجباً ، كاحلج ، واجلهاد ، وحنومها ، أو مباحاً ، كالتجارة ، ) : الشرط الثالث . ( اعتباراً مبا كان 
إن اهللا وضع عن : ( وملا تقدم من قوله ) } وإذا ضربتم يف األرض { (  ١٩وزيارة صديق ، وحنو ذلك ، لعموم 

  ) . املسافر الصوم ، وشطر الصالة 
رواه أمحد ، . صالة املسافر ركعتان ، متام من غري قصر ، على لسان حممد : ر رضي اهللا عنه قال وعن عم ٧٨٦

  . والنسائي 
إين أريد البحرين يف جتارة ، فكيف تأمرين يف الصالة ؟ فقال : أتى رسول اهللا رجل فقال : وعن النخعي قال  ٧٨٧

قي باملباح اجلائر ، فيدخل فيه سفر النزهة والفرجة ، أن مراد اخلر) والظاهر ( رواه سعيد ، ) صل ركعتني : ( 
من ) وخرج . ( ال يقصر يف هذا ، ألنه جمرد هلو ، ال مصلحة فيه ] أخرى [ لعموم ما تقدم ، وعن أمحد رواية 

كالمه سفر املعصية ، كاآلبق ، وقاطع الطريق ، والتاجر يف اخلمر ، وحنو ذلك ، فإهنم ال يقصرون ، إذ الرخص 
(  ١٩: ختفيفاً وإعانة على املقصد ، فشرعها يف سفر املعصية إعانة عليه وأنه ال جيوز ، قال سبحانه وتعاىل  شرعت

وألنه إذا مل يبح له أكل امليتة واحلال هذه ، مع ) } وتعاونوا على الرب والتقوى ، وال تعاونوا على اِإلمث والعدوان { 
فمن اضطر غري { (  ١٩: عبادة أوىل ، ودليل األصل قول اهللا تعاىل بعض ال] عنه [ كونه مضطراً ، فألن ال ختفف 

  ) . } باغ وال عاد فال إمث عليه 
بالسيف عليهم ) وال عاد ( على املسلمني ، خميفاً لسبيلهم ، ) غري باغ ( قال ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٧٨٨



  . شاقاً هلم 
ه ، فلو قصد سفراً مباحاً ، مث صار حمرماً قصر ، وهو أحد حيتمل ابتداء. إذا كان سفره واجباً : وقول اخلرقي 

الوجهني ، كمن وجدت منه معصية يف سفره ، وحيتمل أن مراده مجيع سفره ، فال يقصر واحلال ما تقدم ، وهو 
 إذ املعصية تناسب قطع التخفيف ، وهلذا لو. إنه ظاهر كالم أمحد : خمتار أيب الربكات ، وقال القاضي يف تعليقه 

  ] . واهللا أعلم [ نقل سفر املعصية إىل مباح ، وبقي من املدة مسافة القصر قصر ، 
  . ومن مل ينو القصر يف وقت دخوله إىل الصالة مل يقصر : قال 
هذا اجملزوم به عند ابن أيب موسى ، واملذهب عند القاضي ، والشيخني وغريمها ، ألن القصر كما سيأيت : ش 

 يأخذ هبا ، فيتعني اِإلمتام ألنه األصل ، وصار كاملنفرد ، ال حيتاج أن ينوي اِإلنفراد ألنه رخصة ، فإذا مل ينوها مل
ال حيتاج القصر إىل نية ، : األصل ، واِإلمامة واِإلئتمام ملا تضمنتا تغيريا عن األصل افتقرتا إىل النية ، وقال أبو بكر 

ك على أصلنا أهنا رخصة ، خري فيها قبل الدخول يف العبادة ووجه ذل: قال أبو الربكات . فيقصر وإن نوى اِإلمتام 
وقد ينبين على ذلك هل األصل يف صالة السافر األربع ، وجوز له أن يترك ) : قلت ( ، فكذلك بعده كالصوم 

،  ركعتني منها ختفيفاً عليه ، فإذا مل ينو القصر لزمه األصل ، ووقعت األربع فرضاً ، أو أن األصل يف حقه ركعتان
وجوز له أن يزيد ركعتني تطوعاً ، فإذا مل ينو القصر فله فعل األصل ، وهو الركعتان ؟ فيه روايتان ، املشهور منهما 
األول ، والثاين أظنه اختيار أيب بكر ، وينبين على ذلك إذا ائتم به مقيم ، هل يصح بال خالف ، أو هو كاملفترض 

  ] . واهللا أعلم [ خلف املتنفل ، 
  . الصبح واملغرب ال يقصران و: قال 
  ] . واهللا أعلم [ يل وتريتها ، مع أن هذا إمجاع ( إذ قصر الصبح جيحف هبا ، وقصر املغرب : ش 
  ] . كما له أن يصوم ويفطر [ وللمسافر أن يتم ويقصر ، : قال 
وإذا ضربتم يف {  ( ١٩: ال خالف عندنا فيما أعلمه أن للمسافر أن يتم ويقصر ، لظاهر قول اهللا تعاىل : ش 

يقتضي اإلسقاط والتخفيف ، دون ] ظاهره [ ورفع اجلناح ) } األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة 
  . اإلجياب 
  . ورد على سبب ، وهو حترجهم الطواف هبما ) } فال جناح عليه أن يطوف هبما { (  ١٩: وقوله سبحانه  ٧٨٩
خرجت مع النيب يف عمرة رمضان ، فأفطر وصمت ، وقصر وأمتمت ،  :وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٨٩٠
  ) . أحسنت يا عائشة : ( قال . بأيب وأمي أفطرت وصمت ، وقصرت وأمتمت : فقلت 
روامها الدارقطين ، وحسن . أيضاً رضي اهللا عنها أن النيب كان يقصر يف السفر ويتم ويفطر ويصوم ) وعنها ( ٧٩

: ( وقوله ) إن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة : ( ما تقدم من قوله ) وأيضاً . (  إسناد األول وصحح الثاين
  . وهذا ظاهر يف أن القصر رخصة ال عزمية ) تلك صدقة تصدق اهللا هبا عليكم 

أن عثمان رضي اهللا عنه أمت مبىن ، مبحضر من الصحابة وغريهم ، ويف رواية أليب داود أنه أمت ألن ) وقد ثبت ( ٧٩
ألعراب كثروا عامئذ ، فصلى بالناس أربعاً ، ليعلمهم أن الصالة أربع ، وثبت أن ابن مسعود وابن عمر صليا ا

وهذا . اخلالف شر : عبت على عثمان مث صليت أربعاً ؟ قال : خلفه أربعاً ، ويف أيب داود أنه قيل البن مسعود 
ة ، ألهنم كانوا ينكرون يف السنن ، قال أبو يدل على جواز ذلك وإنكارمها على عثمان كان على ترك الفضيل

ومن تأويل إمتام عثمان على أنه أمجع اِإلقامة يف احلج فقد أخطأ ، ألن عثمان مهاجري ، ال حيل له أن : الربكات 
  . انتهى . يقيم مبكة ، واملعروف عنه أنه كان ال يطوف لِإلفاضة والوداع إال وراحلته قد رحلت 



كنا أصحاب رسول اهللا نسافر ، فيتم بعضنا ، (  ١٦: الرب عن أنس رضي اهللا عنه قال وقد روى ابن عبد  ٧٩٣
(  ١٦: عمر رضي اهللا عنه ) وقول ) . ( ويقصر بعضنا ، ويصوم بعضنا ، ويفطر بعضنا ، وال يعيب أحد على أحد 

  . أي يف األجر والثواب ) . صالة السفر ركعتان ، متام غري قصر 
أول ما فرضت الصالة ركعتان ، فأقرت صالة السفر ، وزيد يف صالة : رضي اهللا عنها عائشة ) وقول (  ٧٩٤

أقرت يف حكم اِإلجتزاء هبا ، ال يف منع الزيادة ، بدليل ظاهر القرآن ، وما تقدم عنها عن غريها من : أي . احلضر 
  . اِإلمتام 

  .  وأما األصل الذي قاص عليه اخلرقي فال نزاع فيه أيضاً ، ملا تقدم
  ) . إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر : ( وملا يف الصحيح أن النيب قال حلمزة بن عمرو األسلمي  ٧٩٥
واهللا ) [ فلم يعب الصائم على املفطر ، وال املفطر على الصائم : ( وقول أنس رضي اهللا عنه يف الصحيح  ٧٩٦
  ] . أعلم 
  . والقصر والفطر أعجب إىل أيب عبد اهللا رمحه اهللا : قال 
  . وهذا أمر ) صدق تصدق اهللا هبا عليكم ، فاقبلوا صدقته : ( ملا تقدم من قول النيب : ش 

إن اهللا حيب أن تؤخذ رخصه ، كما يكره أن تؤتى : ( النيب قال ] ابن عمر رضي اهللا عنهما ، أن [ وعن  ٧٩٧
  . رواه أمحد ) معصيته 
  ) . ليس من الرب الصوم يف السفر : ( وقد قال  ٧٩٨
وألن هذا هو الغالب على النيب وأصحابه ، وهلذا أنكره أكابر ) ذهب املفطرون اليوم باألجر كله : ( وقال  ٧٩٩

  . الصحابة على عثمان ملا أمت مع أنه إمنا أمت واهللا أعلم ملعىن كما تقدم 
طرق ، فيا ليت حظي صليت مع رسول اهللا مبىن ركعتني ، بكم ال: قال ابن مسعود ملا قال له عن إمتام عثمان  ٨٠٠

  ] . واهللا أعلم [ متفق عليه . ركعتان متقبلتان ] ركعات [ من أربع 
وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرحتل صلى الظهر وارحتل ، فإذا دخل وقت العصر صالها : قال 

  . قت الثانية فجائز ، وكذلك املغرب وعشاء اآلخرة ، وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر األوىل فيصليها يف و
أي مسافر له القصر ، واعلم أن الصلوات الىت جتمع هي األربع اليت . دخل وقت الظهر على مسافر : قوله : ش 

  . مثل هبا اخلرقي ، الظهر ، والعصر ، واملغرب ، والعشاء 
على ضربني ، تارة يكون تقدمي ، وهو أن يقدم الثانية إىل وقت املغرب ، وكل منهما ] مجع [ مث اجلمع على ضربني 

نازلًا ، وتارة يكون سائراً ، فالصور أربعة واملشهور املعمول به يف املذهب جواز مجيعها ، وظاهر قول اخلرقي 
  . اختصاص اجلواز بصورة منها ، وهو مجع التأخري إذا كان سائراً ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا 

إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل : كان رسول اهللا :  عنه قال ملا روى أنس بن مالك رضي اهللا ٨٠١
كان : وقت العصر ، مث نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر مث ركب ، ويف رواية 

  . بني العشاء إذا عجل عليه السري يؤخر الظهر إىل وقت العصر ، فيجمع بينهما ، ويؤخر املغرب حىت جيمع بينها و
كان رسول اهللا جيمع بني صاليت الظهر والعصر إذا كان على ظهر : ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ) وعن ( ٨٠

  . سري ، وجيمع بني املغرب والعشاء 
رأيت رسول اهللا إذا أعجله السري يف السفر يؤخر املغرب حىت جيمع بينها : ابن عمر رضي اهللا عنهما ) وعن ( ٨٠

وظاهرها اختصاص اجلميع جبمع . متفق عليهن . وكان عبد اهللا يفعله إذا أعجله السري : قال سامل . شاء وبني الع



  . التأخري ، وحبالة السري 
ووجه املذهب أنه جيوز يف التقدمي ، ويف حالل النزول ما روى معاذ رضي اهللا عنه ، أن النيب كان يف غزوة  ٨٠٤

الظهر حىت جيمعها إىل العصر ، يصليهما مجيعاً ، وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس تبوك إذا ارحتل قبل زيغ الشمس أخر 
صلى الظهر والعصر مجيعاً مث سار ، وكان إذا ارحتل قبل املغرب أخر املغرب حىت يصليها مع العشاء ، وإذا ارحتل 

  .  حسن غريب: رواه أبو داود ، والترمذي وقال . بعد املغرب عجل العشاء فصالها مع املغرب 
وروى أبو الزبري املكي ، عن أيب الطفيل ، أن معاذاً أخربه أهنم خرجوا مع رسول اهللا يف غزوة تبوك ، فكان  ٨٠٥

رسول اهللا جيمع بني الظهر والعصر ، وبني املغرب والعشاء ، فأخر الصالة يوماً ، مث خرج فصلى الظهر والعصر 
وقد اشتمل . رواه أمحد وأبو داود ، وصححه ابن عبد الرب . اً مجيعاً ، مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجيع

  . التقدمي ، يف املنزل ] مجع [ هذا احلديث على جواز 
كان : قال . بلى : أال أحدثكم عن صالة رسول اهللا يف السفر ؟ قالوا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٨٠٦

قبل أن يركب ، وإذا مل تزغ سار حىت إذا حانت العصر نزل [ إذا زاغت الشمس يف منزله مجع بني الظهر والعصر 
، وإذا حانت له املغرب يف منزله مجع بينها وبني العشاء ، وإذا مل حتن يف منزله ركب ] فجمع بني الظهر والعصر 

ول رواه أمحد فهذا يبني أن الرسول فعل األمرين ، وإن كان فعله لأل. حىت إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما 
  . أكثر وأغلب ، وهلذا كان منصوص أمحد رمحه اهللا ، والذي عليه أصحابه أن مجع التأخري أفضل 

  . تقدمي األوىل لتكون الثانية تابعة هلا ، ألهنا مل يدخل وقتها ) أحدها ( واعلم أن للجمع يف وقت األوىل شروط ، 
ع على غريه ، مث هل يكتفى بالنية عند الفراغ ، أو ال نية اجلمع على الصحيح ، ليتميز التقدمي املشرو) : الثاين ( 

  . بد من وجودها عند اِإلحرام ؟ فيه وجهان ، أصحهما الثاين 
أن يوايل بينهما اتباعاً ملورد النص ، فإن فرق تفريقاً كثرياً بطل اجلمع ، ومرده العرف ، ألن الشرع مل ) : الثالث ( 

ضوء ، ألهنما من مصاحل الصالة ، فإن صلى سنة الصالة بينهما ففي بطالن حيده ، وقد قرب حتديده باِإلقامة والو
مجعه روايتان ، أصحهما البطالن ، وحمل اخلالف إذا مل يطل الصالة ، فإن أطاهلا بطل اجلمع رواية واحدة ، وكذلك 

السفر إىل أن يفرغ جلمع السفر شرط رابع وهو بقاء ( وخيرج . ( لو أطال الوضوء ، كأن كان املاء على بعد منه 
  . . من الثانية 

نية اجلمع يف وقت األوىل ، ما مل يضق الوقت عن فعلها ، ) أحدمها . ( أما اجلمع يف وقت الثانية فيشترط له شرطان 
ألنه إذا مل ينوها عصى ، ألنه مل يأت بالعزمية يف وقتها ومل يلتزم الرخصة ، ألن قبوهلا بالعزم ، فيكون إذاً مؤخراً ، 

قت النية ما مل يضق الوقت عن فعل األوىل ، لزوال فائدة اجلمع ، إذ فائدته التخفيف باملقاربة بينهما ، وهو وو
الترتيب ، وشرطه الذكر ، كترتيب ) الشرط الثاين . ( حاصل هنا ، ألنه إذا فعل األوىل دخل وقت الثانية يف احلال 

 ، فيسقط ترتيبهما بالنسيان كالفائتتني ، خبالف اجلمع بينهما الفوائت ، ألن الصالتني قد استقرتا يف ذمته واجبتني
يف وقت األوىل ، فإن الترتيب ال يسقط بالنسيان ، وهل يسقط الترتيب هنا بضيق الوقت ، بأن ال يبقى من وقت 

كات ، وهل الثانية ما ال يتسع إال لواحدة ؟ أسقطه القاضي يف اجملرد ، ومل يسقطه يف تعليقه ، وهو خمتار أيب الرب
  . ال يشترط : يشترط للجمع يف وقت الثانية املواالة ؟ على وجهني أصحهما 

وقد أشعر كالم اخلرقي بأن اجلمع جائز ، وليس مبندوب إليه ، خبالف القصر والفطر على ما تقدم ، وهو املنصوص 
  . واملختار لألصحاب ، خروجاً من اخلالف ، وألن النيب مل يداوم عليه 

  . نظراً للسهولة والتخفيف ، واهللا أعلم . اجلمع أوىل : ا خفي على بعض األكابر كابن مسعود ، وعنه وهلذ ٨٠٧



وإذا نسي صالة حضر ، فذكرها يف السفر ، أو صالة سفر ، فذكرها يف احلضر ، صلى يف احلالتني صالة : قال 
  . حضر 

باإلِمجاع ، حكاه ، أمحد ، وابن املنذر ، أما إذا نسي صالة حضر ، فذكرها يف سفر فصالهتا صالة حضر : ش 
: واعتباراً مبا استقر يف ذمته ، وأما إذا نسي صالة سفر ، فذكرها يف احلضر ، صالها صالة حضر ، قال أمحد 

وذلك ألنه اجتمع ما يقتضي القصر واِإلمتام ، فغلب جانب اِإلمتام ، كما لو أقام املسافر ، وألن القصر . احتياطاً 
  . وال سببها يعود إىل األصل كاملريض رخصة فبز

وقد يفهم من كالم اخلرقي بأنه إذا نسي صالة سفر ، فذكرها يف السفر أيضاً أنه يقصر ، وهو كذلك ، لشملو 
  . النصوص للمؤداة والفائتة ، نعم لو ذكرها يف سفر آخر فوجهان ، أصحهما يقصر أيضاً ، واهللا أعلم 

  . افر أمت وإذا دخل مع مقيم وهو مس: قال 
  . احلديث ) إمنا جعل اِإلمام ليؤمت به ، فال ختتلفوا عليه : ( لعموم قوله : ش 

حكاه أمحد ، . إذا دخل املسافر يف صالة املقيم صلى بصالته : وعن ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهما  ٨٠٨
  . وابن املنذر ، وال يعرف هلما خمالف 

رواه .  عنه كان يصلي وراء اِإلمام أربعاً ، فإذا صلى بنفسه صلى ركعتني وعن نافع ، أن ابن عمر رضي اهللا ٨٠٩
  . مالك يف املوطأ ، وللصحيحني معناه 

( وكالم اخلرقي يشمل اإلِدراك القليل ، حىت لو أدركه يف التشهد أمت ، وهذا إحدى الروايتني وأصحهما ملا تقدم 
ال له كاملنفرد ، حيث مل يدرك ما يعتد به ، كما يف اجلمعة ، فعلى أنه إذا مل يدرك معه ركعة قصر ، جع) : والثانية 

  ] . واهللا أعلم [ هذا لو أدرك املسافر تشهد اجلمعة قصر ، وعلى املذهب يتم ، نص عليه أمحد 
  . وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر ، أمت املقيم إذا سلم إمامه : قال 
  . هذا إمجاع من أهل العلم : ش 

غزوت مع رسول اهللا ، وشهدت معه الفتح ، فأقام مبكة مثاين : مران بن حصني رضي اهللا عنه قال وعن ع ٨١٠
  . رواه أبو داود ) يا أهل البلد صلوا ركعتني فإنا سفر : ( عشرة ليلة ، ال يصلي إال ركعتني ، ويقول 

  . وإذا نوى املسافر اِإلقامة يف بلد أكثر من إحدى وعشرين صالة أمت : قال 
  . هذه إحدى الروايات ، واختيار اخلرقي ، وأيب بكر ، وأيب حممد : ش 

ملا احتج به أمحد من حديث جابر ، وابن عباس رضي اهللا عنهم أن النيب قدم مكة صبيحة رابعة من ذي  ٨١١
ىن ، احلجة ، فأقام هبا الرابع ، واخلامس ، والسادس ، والسابع ، وصلى الصبح يف اليوم الثامن ، مث خرج إىل م

  . وكان يقصر يف هذه األيام ، وقد أمجع على إقامتها 
خرجنا مع رسول اهللا من املدينة إىل مكة ، فصلى ركعتني ركعتني حىت رجعنا إىل : أنس رضي اهللا عنه ) وعن ( ٨١

مبكة  إمنا وجه حديث أنس عندي أنه حسب مقام النيب: متفق عليه ، قال أمحد . وأقمنا هبا عشراً : املدينة ، قال 
ومىن ، وإال فال وجه له غري ذها ، وإذا حسبت هذه املدة كانت إحدى وعشرين صالة ، فمن أقام مثل هذه اِإلقامة 

والرواية . ( قصر ، وإن زاد أمت ، ألن القياس اِإلمتام يف احلضر مطلقاً ، ألنه األصل ، وقد زال بسبب الرخصة 
مت ، وإال قصر ، اختارها القاضي يف تعليقه ، ألن الذي حتقق أنه نواه إن نوى إقامة أكثر من عشرين صالة أ) الثانية 

هو إقامة أربعة أيام ، ألنه كان حاجاً ، واحلاج ال خيرج من مكة قبل يوم التروية ، فثبت أنه نوى إقامة الرابع ، 
والرواية . ( مع الشك  واخلامس ، والسادس ، والسابع ، وأما أول الثامن فيحتمل أنه مل ينوه ابتداء ، فال يعترب



  . إن نوى إقامة أربعة أيام أمت ، وإال قصر ) : الثالثة 
وقد كان حرم على املهاجر املقام مبكة ، فلما رخص له يف ) يقيم املهاجر بعد قضاي نسكه ثالثاً : ( لقوله  ٨١٣

  . هذه املدة علم أهنا ليست يف حكم اِإلقامة 
أقام النيب تسع عشرة يقصر الصالة ، فنحن إذا سافرنا فأقمنا : ا قال وما روى ابن عباس رضي اهللا عنهم ٨١٤

أقام النيب : حممول على أنه مل ينو املقام ، قال أمحد . رواه البخاري وغريه . تسع عشرة قصرنا ، وإن زدنا أمتمنا 
  . مثاين عشرة زمن الفتح ، ألنه أراد حنيناً ، ومل يكن مث إمجاع على املقام ، 

  . م اخلرقي أنه ال فرق بني أن ينوي اِإلقامة ببلد مسلمني أو كفار ، وهو كذلك وظاهر كال
  . حيتسب عندنا بيوم الدخول واخلروج ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 

  ] . واهللا أعلم [ قصر وإن أقام شهراً . اليوم أخرج ، أو غدا أخرج : وإن قال : قال 
  . يف الفتح مثاين عشرة ليلة ال يصلي إال ركعتني  ملا تقدم يف حديث عمران أن النيب أقام: ش 

  . رواه أمحد ، وأبو داود ) . أقام النيب بتبوك عشرين يوماً يقصر الصالة (  ١٦: وعن جابر رضي اهللا عنه  ٨١٥
  . شهراً ) . أخرج اليوم ، أخرج غداً : يقصر الذي يقول (  ١٦: وعن علي رضي اهللا عنه قال  ٨١٦
روامها . أنه أقام يف بعض قرى الشام أربعني يوماً يقصر الصالة (  ١٦يب وقاص رضي اهللا عنه وعن سعد بن أ ٨١٧
وال فرق إذا مل ينو اِإلقامة ، أو نواها مدة ال متنع القصر بني أن يكون البلد منتهى قصده أو مل يكن ، على ) . سعيد 

يب قصر يف حجه مدة إقامته مبكة ، وكانت منتهى ظاهر كالم اخلرقي ، وهو املنصوص ، واختبار األكثرين ، ألن الن
إذا كان منتهى قصده مل يقصر حىت خيرج منه : قصده ، وكذلك خلفاؤه بعد رضي اهللا عنخم ، وقال بعض أصحابنا 

وهذا كله إذا كان البلد غري وطنه أما فيمنع القصر مبجرد دخوله إليه ، وكذلك إذا كانت له فيه . ، النتهاء سفره 
أو مر ببلد ماشية كانت له فيه ، وعنه رواية أخرى يتم إال أنه يكون : أو تزوج فيه ، ونقل عنه ابن املنذر زوجة ، 

  . ماراً ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  باب صالة اجلمعة

  
  
 قاله ابن. من اجتماع الناس للصالة : اجلمعة مثلثة امليم حكاه ابن سيده ، واألصل الضم ، واشتقاقها قيل : ش 

  . بل الجتماع اخلليقة فيه وكماهلا : دريد ، وقيل 
  . ويروى عن النيب أهنا مسيت بذلك الجتماع آدم فيه مع حواء يف األرض  ٨١٨
) إمنا مسيت اجلمعة ألن آدم مجع فيها خلقه : ( وروى الدارقطين بإسناده عن سلمان الفارسي ، أن النيب قال  ٨١٩

 .  
إن أول من مساه يوم اجلمعة كعب بن لؤي ، وامسه : وقيل . واية أيب هريرة وألمحد يف مسنده معناه من ر ٨٢٠

  ) . } عرباً أتراباً { (  ١٩: مسي بذلك ألن العرب كانت تعظمه ، قال اهللا تعاىل : القدمي يوم العروبة ، قيل 
من يوم اجلمعة فاسعوا إىل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة { (  ١٩: واألصل يف فرضية اجلمعة قول اهللا تعاىل 

  . اآلية ) } ذكر اهللا ، وذروا البيع 
) من ترك ثالث مجع هتاونا هبا طبع اهللا على قلبه : ( أيب اجلعد الضمري وكانت له صحبة أن النيب قال ) وعن ( ٨٢



  . رواه اخلمسة 
  . حنوه  ال أدري أعن النيب أم ال: ويف املوطأ عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال مالك  ٨٢٢
: ( احلكم بن ميناء أن عبد اهللا بن عمر ، وأنا هريرة حدثاه أهنما مسعاً رسول اهللا يقول على منربه ) وعن ( ٨٢

  ) . لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات ، أو ليختمن اهللا على قلوهبم ، مث ليكونن من الغافلني 
مث : لقد مهمت أن آمر رجلًا يصلي ( اجلمعة صفوان بن سليم أن النيب قال لقوم يتخلفون عن ) وعن (  ٨٢٤

روامها مسلم ، والنصوص يف الباب كثرية ، سيأيت منها إن شاء اهللا ) أحرق على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم 
  ] . واهللا أعلم [ تعاىل مجلة 

  . وإذا زالت الشمس يوم اجلمعة صعد اِإلمام على املنرب : قال 
وإذا زالت الشمس ، : ات هو بيان صفة الصالة بدأ به اخلرقي رمحه اهللا تعاىل فقال ملا كان املقصود بالذ: ش 

واملراد هبذا على طريق األولوية ، أما اجلواز فسيأيت له أنه يف السادسة أو اخلامسة ، وإمنا كان األوىل فعلها إذا زالت 
  . الشمس 
مع رسول اهللا إذا زالت الشمس ، مث نرجع نتتبع  كنا جنمع: ملا روى سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه ، قال  ٨٢٥
  . نصلي مع رسول اهللا ، مث ننصرف وليس للحيطان يظل يستظل به : متفق عليه ، ويف رواية . الفيء 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب كان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس ، رواه البخاري ، وأبو داود ،  ٨٢٦

  . من اخلالف ، فإن اإلِمجاع على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة والترمذي ، وألن فيه خروجاً 
  . ويف كالم اخلرقي إشعار بأهنا تفعل عقب الزوال صيفاً وشتاء ، وذلك ملا تقدم 

ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد : كنا نصلي مع النيب مث تكون القائلة ، ويف رواية : وقد قال سهل بن سعد  ٨٢٧
  . ، وألن اجلمعة هلا الناس ، فلو انتظر هلا اإلِبراد شق عليهم  متفق عليه. اجلمعة 

  . فيه استحباب املنرب ، وال نزاع يف ذلك . صعد اِإلمام على املنرب : وقول اخلرقي 
وقد ثبت أن رسول اهللا اختذ منرباً ، وخطب عليه ولذلك توارثته األمة بعده ، وألن ذلك أبلغ يف اِإلعالم ،  ٨٢٨

  . روعية املنرب وهو حكمة مش
كان رسول اهللا خيطب إىل جذع إذ كان املسجد عريشاً ، وكان خيطب إىل ذلك اجلذع ، : قال أيب بن كعب  ٨٢٩

يا رسول اهللا هل لك أن جنعل لك شيئاً تقوم عليه يوم اجلمعة ، حىت يراك الناس ، : فقال رجل من أصحابه 
ات ، فلما صنع املنرب وضع يف موضعه الذي وضعه فيه فصنع له ثالث درج) نعم : ( وتسمعهم خطبتك ؟ قال 

رسول اهللا ، فلما أراد أن يأيت املنرب مر عليه ، فلما جاوزه خار اجلذع حىت تصدع وانشق ، فرجع رسول اهللا 
  . رواه أمحد . فمسحه بيده حىت سكن ، مث رجع إىل املنرب 

  . فإذا استقبل الناس سلم عليهم : قال 
  . رواه ابن ماجه . كان النيب إذا صعد املنرب سلم : ن جابر رضي اهللا عنه قال ملا روى ع: ش  ٨٣٠
وعن أيب بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن الزبري كذلك ، رواه عنهم األثرم ، وكذلك روى النجاد عن  ٨٣١

  . عثمان ، وال نزاع فيما نعلمه أن يسلم عليهم إذا خرج عليهم كغريه 
الناس ، وهو كاِإلمجاع قاله ابن : فيه إشارة إىل استحباب استقبال اخلطيب ] الناس [ قبل إذا است: وقول اخلرقي 

  . املنذر ، وينحرف الناس إليه 
رواه الترمذي ، ) . كان رسول اهللا إذا استوى على املنرب استقبلناه بوجوهنا (  ١٦: قال ابن مسعود  ٨٣٢



  ] . واهللا أعلم . [ يستقبل إذا خرج : و بكر يف التنبيه ومنصوص أمحد أن االستقبال وقت اخلطبة ، وقال أب
  ] . السالم [ وردوا عليه : قال 
  . الرد عليه واجب كما يف غريه ، وجيزيء رد البعض : ش 

) يسلم الراكب على املاشي ، وإذا سلم أحد من القوم أجزأ عنهم : ( إن رسول اهللا قال : قال زيد بن أسلم  ٨٣٣
  . طأ رواه مالك يف املو

  . وجلس : قال 
  . ملا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل من حديث السائب : ش 
  . وأخذ املؤذنون يف األذان : قال 
كان النداء يوم اجلمعة أوله إذا جلس اِإلمام على املنرب ، على عهد : ملا روى السائب بن يزيد قال : ش  ٨٣٤

ن وكثروا أمر عثمان يوم اجلمعة باألذان الثالث ، فأذن به رسول اهللا ، وأيب بكر ، وعمر ، فلما كان يف خالفة عثما
  . رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي . على الزوراء ، فثبت األمر على ذلك 

وهذا األذان الذي مينع البيع ، ويلزم السعي ، إال ملن منزله يف بعد فعليه أن يسعى يف الوقت الذي يكون فيه : قال 
  . مدركاً للجمعة 

ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من { : األذان للجمعة يف اجلملة مينع البيع ، ويلزم السعي ، لقوله تعاىل : ش 
واملؤثر يف ذلك هو األذان الذي بني يدي اِإلمام على املنرب ، . اآلية } يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا ، وذروا البيع 

رواية أخرى أن ) وعن أمحد . ( ، فاآلية وردت عليه ، فيتعلق احلكم به ألنه هو الذي كان على عهد رسول اهللا 
  . املنع من البيع ولزوم السعي يتعلق باألذان األول ، الذي أحدثه عثمان رضي اهللا عنه ، لعموم اآلية 

ع يتعقل رواية ثالثة أن املن) وعنه . ( مع األمر باتباع سنة خلفائه الراشدين من بعده ، رضي اهللا عنهم  ٨٣٥
وقياس هذا : بالزوال ، ألنه أمر منضبط ، ال خيتلف ، خبالف األذان ، ولدخول وقت الوجوب ، قال أبو الربكات 

  . وجوب السعي إذاً للتمكن ، واألول املذهب 
ووجوب السعي باألذان يف حق من منزله قريب ، يدرك بذلك ، أما من منزله بعيد فعليه أن يسعى يف الوقت الذي 

به مدركاً للجمعة ، ألن ما ال يتم الواجب إال به واجب ، واجلمعة واجبة ، وال تتم إال بالسعي إليها قبل يكون 
  . النداء ، فيجب السعي إذ ذاك ، وهذا يف السعي الواجب ، أما املسنون فمن طلوع الفجر عندنا 

الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ،  من اغتسل يوم اجلمعة مث راح فكأمنا قرب بدنة ، ومن راح يف: ( لقوله  ٨٣٦
ومن راح يف الساعة الثالثة ، فكأمنا قرب كبشاً أقرن ، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ، ومن راح 

متفق عليه ، وملالك يف ) يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة ، فإذا خرج اِإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر 
  . وذكر الساعات باأللف والالم ينصرف إىل املعهودات ) راح يف الساعة األوىل مث ( املوطأ 
من غسل واغتسل يوم اجلمعة ، وبكر وابتكر ، ومشى ومل يركب ، ودىن من اِإلمام ، واستمع ومل : ( ولقوله  ٨٣٧

الرواح ال يكون إال  من أن: وما قيل . رواه اخلمسة ) يلغ ، كان له بكل خطوة عمل سنة ، أجر صيامها وقيامها 
  . بعد الزوال مؤول بأن املراد بالرواح القصد إليها ، كما يقال للخارج للحج حاج ، واهللا أعلم 

يف حق من تلزمه اجلمعة ، ألنه هو املأمور بالسعي ، فال حيرم ] أي [ وهذا األذان الذي مينع البيع : وقول اخلرقي 
يف األسواق وحنوها ، حذرا من االستخفاف حبرمة األذان ] منهما [ لك على امرأة ، وعبد ، وحنومها ، نعم يكره ذ

، وملا فيه من تغرير من ال علم عنده بذلك ، وحكى ابن أيب موسى رواية يف بيع من ال تلزمه اجلمعة من املقيمني أنه 



  . ال يصح ، واألول املذهب 
يصح مع التحرمي : اعدة النهي يف اقتضائه الفساد ، وقيل أي مينعه بالكلية ، فال يصح ، نظراً لق. مينع البيع : وقوله 

 .  
إهنا بيع ، وحنو ذلك : وقد مشل كالم اخلرقي مجيع أنواع البيع ، من الصرف ، والسلم ، والتولية ، واِإلقالة إن قيل 

وقوله [ ،  ، وكذلك اِإلجارة ، قاله ابن عقيل ، ومشل بيع القليل والكثري ، وهو كذلك ، حىت شرب املاء وحنوه
  ] . قاله ابن عقيل . أعتق عبدك عين : لشخص 

واستثين من كالم اخلرقي إذا اضطر إىل البيع يف ذلك الوقت ، جلوع ، أو عطش شديد ، خياف منه اهلالك ، أو 
وكذلك . مثله استعمال األبدال ، فإنه جيوز له الشراء ، وجيوز ملالك البيع ] يف [ التضرر يف نفسه تضررا يباح 

وشراء ما يستعني به على ] عليه [ يستثىن شراء كفن ، وحنوط مليت خيشى عليه الفساد ، وكذلك شراء أبيه ليعتق 
  . حضور اجلمعة ، كشراء أعمى عبداً يأخذ بيده ، وحنو ذلك ، على احتمال فيهما ذكره ابن عقيل 

تنة ، وحنو ذلك مل مينع البيع ، وهو كذلك ، ومقتضى كالمه أنه لو جاء وقت النداء ومل يناد لعذر لِإلمام ، أو لف[ 
مينع : والثاين . وهو أحد احتمايل ابن عقيل ، وظاهر كالم األصحاب . وأن النداء لغريها من الصلوات ال مينع 

  ] . النداء لغريها ، كما مينع هلا ، وينبغي أن يكون املراد هبذا النداء اِإلقامة 
. الصحيح العكس : الروايتني ، وقيل ] الوجهني أو [ وه ، وهو أصح وخرج منه غري البيع ، من النكاح وحن

قال ابن عقيل ، وقد يتخرج فيه ما خيرج [ وكذلك خرج فسخ العقد ، وإمضاؤه ، وهو كذلك ، ، إذ ليس ببيع 
ا أن الرجعة يفضي إىل املنع من اجلمعة ، كم] قد [ يف الرجعة يف حق احملرم ، وأن فيها روايتني ، وأشار بأن اخليار 

قد تفضي إىل النكاح ، مث أشار أيضاً إىل أنا إذا جعلنا الرجعة كالعقد ، فأوىل أن جنعل االرجتاع كالبيع ، ألن 
  ] . والصحيح األول : الرجعية ملكه ، خبالف املبيع ، مث قال 

 مجعة عليه ، مل يصح العقد لو وجد أحد شقي العقد قبل النداء ، واآلخر بعده ، أو كان أحد العاقدين ال) : تنبيه ( 
لو نودي بالصالة بعد ما شرع يف : ، ألن بعض املنهي ككله ، قاله صاحب التلخيص ، وابن عقيل ، وبالغ فقال 
ويكره يف حق غريه ، ولو كان للبلد [ القبول مل يتمه ، وأورد أبو حممد املذهب أنه حيرم يف حق من تلزمه اجلمعة ، 

فيهما ، فسبق النداء يف أحدمها ، فهل حيرم البيع مطلقاً ، أو ال حيرم إال إذا كان ]  جامعان يصح إقامة اجلمعة
اجلامع الذي نودي فيه من جنب داره ، أما لو كان من اجلانب الذي داره ليس فيه فال حيرم ؟ فيه احتماالن ، 

  . ذكرمها ابن عقيل ، واهللا سبحانه أعلم 
  . ئماً فإذا فرغوا من األذان خطبهم قا: قال 
ال إشكال يف مشروعية اخلطبة ، إذ ذاك مما استفاضت به السنة الصحيحة ، ومذهبنا ومذهب اجلمهور أن : ش 

واملراد به على ما قال } فاسعوا إىل ذكر اهللا { : اخلطبة شرط لصحة اجلمعة ، ألن اهللا أمر بالسعي إىل ذلك بقوله 
الواجب ال يكون إال إىل واجب ، وألن النيب داوم على ذلك ،  املفسرون اخلطبة ، وظاهر األمر الوجوب ، والسعي

  ) . صلوا كما رأيتموين أصلي : ( مع قوله 
  . وألن اخلطبتني بدل عن الركعتني ، كذا روي عن عمر ، وابنه ، وعائشة ، وغريهم رضي اهللا عنهم  ٨٣٨

  . ظاهره الوجوب ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد . قائماً : وقول اخلرقي 
كان النيب خيطب قائماً ، مث جيلس ، مث يقوم فيخطب قائماً ، فمن : ملا روى جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال  ٨٣٩
  . رواه مسلم وغريه . فقد كذب ، فلقد واهللا صليت معه أكثر من ألفي صالة . إنه كان خيطب جالساً : قال 



انظروا إىل هذا اخلبيث خيطب : قاعداً ، فقال  ودخل كعب بن عجرة ، وعبد الرمحن بن أم احلكم خيطب ٨٤٠
رواه مسلم والنسائي ، ) } وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائماً { (  ١٩: قاعداً ، قال اهللا تعاىل 

م سنة وهي املشهورة عند األصحاب جيوز أن خيطب جالساً ، والقيا) والرواية الثانية . ( وهبذا استدل أمحد رمحه اهللا 
، لظاهر اآلية الكرمية ، فإن الذكر قد أطلق ومل يقيد ، واملقصود حاصل بدونه ، وفعله حيمل على الفضيلة ، واهللا 

  . أعلم 
  ] . وقرأ شيئاً من القرآن ووعظ [ وأثىن عليه ، وصلى على النيب ] عز وجل [ فحمد اهللا : قال 
كل كالم : ( روى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب قال أما احلمد والثناء على اهللا تعاىل ، فلما : ش  ٨٤١

  . رواه أبو داود ) ال يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أجذم 
وذكر . كانت خطبة النيب يوم اجلمعة حيمد اهللا ، ويثين عليه مبا هو أهله : وعن جابر بن عبد اهللا قال  ٨٤٢

ن اخلطبة اشترط فيها ذكر اهللا تعاىل ، فيشترط فيها ذكر فأل) وأما الصالة على النيب ( احلديث رواه مسلم ، 
  . رسوله كاألذان 

) } ورفعنا لك ذكرك { (  ١٩: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه وذكر إسراء النيب ، وذكر فيه قوله اهللا تعاىل  ٨٤٣
رواه ) ويل فال أذكر إال ذكرت معي ، وجعلت أمتك ال جتوز هلم خطبة حىت يشهدوا أنك عبدي ورس: ( قال 

  . اخلالل يف كتاب العلم ، وكتاب السنة 
كان النيب خيطب قائماً ، وجيلس بني : فلمت روى جابر بن مسرة قال ) وأما قراءة شيء من القرآن (  ٨٤٤

  . رواه أمحد ومسلم . اخلطبتني ، ويقرأ آيات ، ويذكّر الناس 
  . مث جلس : قال 
 اخلطبتني ، اقتداء بفعل رسول اهللا ، كما تقدم يف حديث جابر بن يف سنية هذا اجللوس بني] ال إشكال : [ ش 

  . مسرة 
كان رسول اهللا خيطب خطبتني وهو قائم ، يفصل بينهما جبلوس ، وال : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٨٤٥

  . جيب على املذهب املشهور ، حلصول املقصود بدونه 
  . ذكره أمحد ، وابن املنذر . مل جيلس بني اخلطبتني  وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أنه ٨٤٦
رأيت علياً خيطب على املنرب ، فلم جيلس حىت فرغ ، والظاهر أنه قد : وروى النجاد عن أيب إسحاق قال  ٨٤٧

حضرمها مجاعة من الصحابة ، ومل ينقل إنكار ، وذهب أبو بكر النجاد من أصحابنا إىل وجوبه ، ملداومته على ذلك 
  . هللا أعلم ، وا
  . وقام فأتى أيضاً باحلمد هللا ، والثناء عليه ، والصالة على النيب ، وقرأ ووعظ : قال 
يعين خيطب خطبة ثانية ، وال إشكال أن املذهب وجوب الثانية كاألوىل ، ألن النيب كان خيطب . قام : قوله : ش 

لكرمية ، وألن اخلطبتني بدل الركعتني ، فليكونا واجبتني خطبتني ، وفعله وقع بياناً جململ الذكر املأمور به يف اآلية ا
الثانية تشتمل على ما ) مث . ( عن أمحد ما يدل على أن الواجب خطبة واحدة ، وال عمل عليه ) : وقيل . ( كهما 

ث جابر بن اشتملت عليه األوىل من احلمد ، والصالة ، والقراءة ، ملا تقدم ، وزاد اخلرقي يف الثانية املوعظة ، حلدي
  . وألنه املقصود من اخلطبة ، واملهتم به . ويذكر الناس : مسرة 

واعلم أن هذه األربع من احلمد ، والصالة ، والقراءة ، واملوعظة ، أركان للخطبتني ، ال تصح واحدة من اخلطبتني 
، وقد ] يان بلفظ احلمد إال أن القراءة ال جتب إال يف خطبة واحدة ، ومن األصحاب من يشترط اإلِت[ إال هبن ، 



  . تقدمت اِإلشارة إىل دليل ذلك ، وأليب حممد احتمال بأنه ال جيب إال احلمد واملوعظة 
أن القراءة ال جتب إال يف خطبة ، ومن : وظاهر كالم اخلرقي أن املوعظة ال جتيء إال يف الثانية ، ويف املذهب قويل 

  . األصحاب من يعني األوىل 
وحيمد ) السالم عليكم : ( كان النيب إذا صعد املنرب يوم اجلمعة استقبل الناس ، وقال : أنه قال  ملا روى عن الشعيب

وظاهره أن . رواه األثرم . فيخطب ، وكان أبو بكر وعمر يفعالنه : اهللا ويثين عليه ويقرأ سورة مث جيلس ، مث يقول 
أطيعوا : اِإلتيان بلفظ الوصية ، بل إذا قال ) وال يشترط  (القراءة يف األوىل ، واملوعظة يف الثانية ، واألول املذهب 

اإلِتيان بلفظ الصالة على رسول اهللا عند العامة ) ويتشرط . ( ووعظ : وحنو ذلك أجزأه ، وهلذا قال اخلرقي . اهللا 
لفظ الصالة فالواجب عنده ذكر الرسول اهللا ، ال . وأن حممداً عبده ورسوله : ، وعند أيب الربكات ، يكتفي بنحو 

  . } ورفعنا لك ذكرك { ، اعتماداً على ظاهر حديث أيب هريرة يف 
والواجب يف القراءة قراءة آية على املشهور ، وعنه يكتفى بقراءة بعض آية ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ونظر أبو 

ا اهللا ، ولتنظر نفس ما قدمت يا أيها الذين آمنوا اتقو{ الربكات إىل املعىن ، فاكتفى ببعض آية حيصل املقصود ، حنو 
{ وال يعرب عن القراءة بغريها ك } مث عبس وبسر { و } والعاديات ضبحا { ومل يكتف بآية ال حتصله ، حنو } لغد 

يف الصالة ، نعم من ال حيسنها ، ومل يوجد غريه ، فهل يبدهلا بفضل ذكر ، كما يف الصالة ، } احلمد هللا رب العاملني 
. األركان بلغته ، أو تسقط عنه القراءة رأساً ، حلصول معناها من بقية األركان ؟ فيه احتماالن وكما يأيت ببقية 

للخطبتني أيضاً ) ويشترط ( ويبدأ باحلمد ، مث بذكر الرسول ، مث باملوعظة ، مث بالقراءة ، فإن نكس فوجهان 
للجمعة ، لسماع أركاهنما ، ألهنما بدل  تقدميهما على الصالة ، اقتداء بفعل رسول اهللا ، وحضور العدد املعترب

الركعتني ، فإن فات السماع لنوم ، أو ضجة ، أو غفلة مل يؤثر ، وإن فات لبعدهم عنه ، أو خلفض صوته أثر ، 
وكان كما لو خطب وحده ، وإن فات لصمم هبم وهم بقربه ، ووراءه من ال يسمعه للبعد ، وال صمم به فوجهان 

لوقت ، ألهنما كبعض الصالة ، ويشترط أيضاً املواالة يف اخلطبة ، وبني اخلطبتني ، وبينهما ، ويشترط هلما أيضاً ا
  . وبني الصالة ، على األصح ، بأن ال يفرق بينهما تفريقاً فاحشاً 

. ال : وهل يشترط النطق للخطبة ؟ فيه قوالن ، أصحهما نعم ، فلو كانوا كلهم خرساً صلوا ظهراً ، والثاين 
يشترط أن يكون املستخلف ممن شهد اخلطبة ؟ فيه روايتان أصحهما ال ؛ هذا ) وهل . ( دهم باِإلشارة فيخطب أح

  . إن كان العدد تاماً بدون املستخلف الذي مل يشهد اخلطبة ، أما إن مل يتم إال به فإن التجميع ال جيوز هلم حبال 
على ما جزم به األكثرون ، القاضي ، والشريف ، وهل يشترط هلما الطهارة ؟ أما الطهارة الصغرى فال تشترط ، 

وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، وأبو الربكات وغريهم ، وحكى أبو حممد رواية باالشتراط ، وأخذها من 
ومن سننهما الطهارة ، وأن يتوالمها من يتوىل الصالة ، وعنه أن ذلك من شرائطهما ، : قول أيب اخلطاب يف اهلداية 

باِإلشارة إىل املسألتني وأما أبو الربكات فرجع باِإلشارة إىل الثانية ، وجعل األوىل حمل وفاق ، وهذا أوىل ،  فرجع
توفيقاً بني كالم األصحاب ، إذ مل نر أحداً حكى اخلالف يف ذلك إال صاحب التلخيص ، فإن كالمه ظاهر يف 

أمحد أيضاً يف رواية صاحل صحة اخلطبة مع فقدها ، فمنصوص ) وأما الطهارة الكربى . ( حكاية قول باالشتراط 
وتبع إطالق املنصوص الشريف ، وأبو اخلطاب . إذا خطب هبم جنباً ، مث اغتسل وصلى هبم ، أرجو أن جتزئه : قال 

بأن يكون املنرب خارج املسجد ، : يف خالفيهما ، وقيده القاضي يف جامعه ، ويف تعليقه ، وصاحب التلخيص فيه 
ال تصح خطبته مطلقاً ، بناء على : ثه فيه معصية تناتفي العبادة ، وقال صاحب التلخيص ، وأبو حممد ألن لب

قول اخلرقي ، وكأنه أخذ ] قياس [ إنه : الصحيح يف اعتبار اآلية للخطبة ، ومنع اجلنب منها ، وقال الشريف 



ة يف الدار املغصوبة ، حيث حرمت القراءة ذلك من عدم اعتداده بأذان اجلنب ، وأبو الربكات خرج املنع من الصال
، أما لو اغتسل مث قرأ اآلية ، أو نسي اجلنابة ، فإن اخلطبة تصح ، لعدم حترمي القراءة ، وال أثر عنده للبث ، ألنه قد 

يتوضأ فيباح له ، وقد ينسى جنابته ، وحيث حرم عليه ال أثر له يف شيء من واجبات العبادة ، فهو كما لو أذن 
  . واهللا أعلم . باً يف املسجد جن

  . وإن أراد أن يدعو ِإلنسان دعا : قال 
أي للسلطان وحنوه ، ألن صالحه صالح املسلمني ، وألن الدعاء للمعني جيوز يف الصالة على الصحيح ، : ش 

  . فكيف باخلطبة ، وال يستحب ذلك ، ملا فيه من خمالة السبب ، نعم دعاؤه للمسلمني مستحب 
ويستحب رفع اليد يف الدعاء عند ابن عقيل ، لعموم مطلوبية . النيب دعى يف خطبة اجلمعة مستسقياً ألن  ٨٤٩

  . رفع األيدي يف الدعاء ، وهو بدعة عند أيب الربكات 
قبح اهللا تينك اليدين ، لقد : ملا روى عمارة بن رؤيبة ، أنه رأى بشر بن مروان على املنرب رافعاً يديه ، فقال  ٨٥٠
رسول اهللا ما كان يزيد على أن يقول بيده هكذا ، وأشار بأصبعه املسبحة ، رواه مسلم ، وأبو داود ، رأيت 

  . والترمذي ، والنسائي 
  . وينزل : قال 
كذلك توارثه اخللف ، عن السلف ، عن رسول اهللا ، واملراد بثم هنا الترتيب ، وأن الصالة تتأخر عن اخلطبة : ش 

أو يبادر . قد قامت الصالة : ، بل املواالة شرط كما تقدم ، وهل ينزل عند قول املؤذن ، وليس املراد التراخي 
  . حبيث يصل إىل احملراب عند قوهلا ؟ فيه احتماالن ، حكامها يف التلخيص 

  . فيصلي هبم اجلمعة ركعتني : قال 
  . تان ، متام غري قصر صالة اجلمعة ركع: هذا إمجاع معلوم بالضرورة ، وقد قال عمر رضي اهللا عنه : ش 
  . يقرأ يف كل ركعة منهما باحلمد ، وسورة : قال 
ال نزاع يف ذلك ، وقد استفاضت السنة بذلك عن رسول اهللا واملستحب أن تكون السورة يف األوىل اجلمعة ، : ش 

  . ويف الثانية املنافقني ، وعلى املشهور من الروايتني 
يف األوىل ، ويف الثانية ) } آمل تنزيل { (  ١٩] يوم اجلمعة [ قرأ يف الفجر ملا روى ابن عباس أن النيب كان ي ٨٥١
رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي . ويف صالة اجلمعة بسورة اجلمعة واملنافقني ) } هل أتى على اِإلنسان { (  ١٩

 .  
والرواية . ( سلم أيضاً وغريه خمتصر ، رواه م. مسعت رسول اهللا يقرأ هبما : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  ٨٥٢
  . اختارها أبو بكر يف التنبيه ) } سبح اسم ربك األعلى { (  ١٩يقرأ يف الثانية ب ) : الثانية 
كان النيب يف صالة اجلمعة يقرأ : أخربت عن ابن مسعود قال : ملا روى عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال  ٨٥٣

 ١٩و ) } امل تنزيل { (  ١٩ويف صالة الصبح يوم اجلمعة ) } ألعلى سبح اسم ربك ا{ (  ١٩بسورة اجلمعة ، و 
  ) . } تبارك الذي بيده امللك { ( 

  . وقد جاء يف الصحيح أن النيب قرأ يف األوىل باجلمعة ، ويف الثانية بالغاشية  ٨٥٤
  . وأنه قرأ يف األوىل بسبح ، ويف الثانية بالغاشية  ٨٥٥
  . واهللا أعلم } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء { مع سورة اجلمعة  وجاء يف سنن سعيد أنه قرأ ٨٥٦
  . وجيهر بالقراءة : قال 



  . هذا أمر متوارث من رسول اهللا ، وإىل زماننا هذا ، واهللا أعلم : ش 
  . ومن أدرك معه منها ركعة يسجد فيها أضاف إليها أخرى ، وكانت له مجعة : قال 
  ) . درك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة من أ: ( لعموم قوله : ش  ٨٥٧
من أدرك ركعة من اجلمعة أو غريها فقد متت : ( قال النيب : ويؤيده ما روى النسائي عن ابن عمر قال  ٨٥٨

  ) . صالته 
رواه ) من أدرك من صالة اجلمعة ركعة فقد أدرك ] : ( قال [ أن النيب : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  ٨٥٩

  . ضاً النسائي أي
  . ومن أدرك معه أقل من ذلك بىن على ظهر ، إذا كان قد دخل بنية الظهر : قال 
أن يدرك معه ماال يعتد له به ، كما إذا ) إحدامها ( إذا أدرك مع اِإلمام أقل من ركعة بسجدتيها فله صورتان : ش 

  . جلمعة ال حتل له أدركهم يف التشهد ، أو بعد الركوع يف الثانية ، واملذهب املعروف هنا أن ا
من أدرك من اجلمعة ركعة أضاف إليها أخرى ، ومن أدركهم جلوساً صلى : ( ملا روي عن النيب أنه قال  ٨٦٠

لوال احلديث الذي يروى يف : ، رواه الدارقطين وغريه من طرق فيها مقال ، إال أن أمحد ، قال ) الظهر أربعاً 
  . وظاهر هذا أنه يعتمد عليه . أدركهم جلوساً اجلمعة ، لكان ينبغي أن يصلي ركعتني إذا 

إذا أدركت : قلت ألمحد : وألن هذا قول الصحابة ، حكاه أبو بكر عنهم يف التنبيه إمجاعاً ، وقال مهنا  ٨٦١
أربعا ، كذلك قال ابن مسعود ، وكذلك فعل أصحاب رسول اهللا : التشهد مع اِإلمام يوم اجلمعة كم أصلي ؟ قال 

 .  
  . م رواية عن أمحد أن اجلمعة تدرك ولو بتكبرية ، كبقية الصلوات وحكى بعضه

ومنع بعض األصحاب من صحة الصالة مع اِإلمام واحلال ) ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأمتوا ( ولعموم  ٨٦٢
، وعليه  هذه رأساً ، ألن اجلمعة فاتته ، والظهر ال تصح خلف من يؤدي اجلمعة الحتالف النيتني ، واملذهب األول

إذا مل تصح له مجعة فتصح له ظهراً ، ولكن برط أن ينويه بإحرامه ، على قول اخلرقي ، فلو نوى مجعة مل تصح ، 
ومن أدركهم : ( يصلي الظهر أربعاً ، واختيار أيب الربكات ، وذلك لظاهر قوله : وهو ظاهر كالم أمحد ، ألنه قال 

عة فما هي فرضه ، فقد ترك فرضه ، ونوى غريه ، فأشبه من عليه وألنه إن نوى مج) جلوساً صلى الظهر أربعاً 
الظهر فنوى العصر ، وقال أبو إسحاق ابن شاقال وزعم القاضي يف التعليق يف موضع أنه املذهب ينوي مجعة ، ويبين 

ة على إن مبىن الوجهني أن اجلمعة هل هي ظهر مقصورة ، أم صال: على ظهر لئال ختالف نيته نية إمامه ، وقيل 
حياهلا ؟ فيه وجهان ذكرمها ابن شاقال ، وعلى الوجهني شرط صحة الظهر إحرامه بعد الزوال ، فإن كانت قبلة 

  . كانت نفال ، ومل جيزئه مجعة لفواهتا ، وال ظهراً لفوات شرطها وهو الوقت 
السجود ، أو أدرك القيام ، والصورة الثانية أن يدرك معه ما يعتد به ، كمن أدرك الركوع يف الثانية ، وزحم عن 

( ففيه روايات . يبين حىت سلم اِإلمام : وزحم عن الركوع والسجود ، أو سبقه احلدث ففاته ذلك بالوضوء وقلنا 
ال يدرك ) : والثانية ( اخلالل ، ألنه أدرك ما يعتد به ، أشبه مدرك اجلمعة ) اختارها ( يتمها مجعة ، ) إحداها 
وأيب ] والقاضي ، واظهر قول ابن أيب موسى [ رقي ، وأيب بكر ، وابن أيب موسى ، وهي اختيار اخل. اجلمعة 

إن أدرك الركوع ، وزحم عن ) : والرواية الثالثة . ( اخلطاب ، ملا تقدم يف الصورة األوىل من النص واِإلمجاع 
  . معظم الركعة  السجود ، أو نسيه أمتها مجعة ، وإن فاته الركوع والسجود مل يصل مجعة ، ألنه فاته

وأيب ] اخلرقي [ فهل يصلي ظهراً ، أو يستأنف ؟ يبىن على اخلالف ، واختيار . ال يصلي مجعة : وحيث قيل 



الربكات عدم البناء ، ألن شرط البناء الدخول بنية الظهر ، وقد فات ذلك ، وعلى قول بأنه ال يدرك اجلمعة لو 
فقد متت ركعته ، وأدرك هبا اجلمعة على رواية صححها أبو الربكات ، أدرك السجدتني يف التشهد قبل سالم اِإلمام 

  . وعلى أخرى ال ، ومبنامها اِإلدراك الفعلي هل هو كاحلكمي ؟ واهللا أعلم 
  . ومىت دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أمتوا بركعة أخرى ، وأجزأهتم مجعة : قال 
رج وقت الظهر وقد أحرمواب باجلمعة أمتوها مجعة ، آخر وقت اجلمعة آخر وقت الظهر باالتفاق فإذا خ: ش 

وأجزأهتم عند مجهور األصحاب ، أيب بكر ، وابن أيب موسى ، وابن حامد ، والقاضي وأصحابه ، حىت أن أبا 
  . الربكات حكاه عن ما عدى اخلرقي ، ألهنا صالة مؤقتة ، فال مينع خروج وقتها إمتامها ، كبقية الصلوات 

قى أهنم إن أدركوا ركعة أمتوها مجعة ، وإن أدركوا أقل من ذلك فال ، وبه قطع أبو حممد يف املقنع وظاهر كالم اخلر
) ومن أدرك ركعة من اجلمعة أو غريها فقد متت مجعته ) ( من أدرك ركعة من اجلمعة فقد أدرك : ( ، ملفهوم قوله 

  . ؟ على وجهني سبقا  وعلى هذا إذا مل يصلوا ركعة فهل يتمون ظهراً ، أو يستأنفون ظهراً
إذا صلى اإلِمام اجلمعة : وليس عن أمحد يف املسألة نص إال فيما قبل السالم ، فإنه قال يف رواية صاحل وعبد اهللا 

فأخذ أبو حممد من هذا أن ظاهر كالم أمحد أن . فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر ، فإنه جتزئه صالته 
السالم وأن الوقت إن خرج قبل ذلك صلوا أن استأنفوا ، ومل يعرج أحد من الوقت يشترط جلميع الصالة ال 

األصحاب فيما علمت على ذلك ، ودعوى أيب حممد أن هذا ظاهر النص يتنازع فيه ، فإن ظاهره أنه وقع جواب 
على املفهوم  سؤال كما هو دأب أمحد ، وإذاً فال مفهوم له اتفاقاً ، وإن مل يكن جواب سؤال فقد يسلم الظاهر بناء

  . ، وقد ينازع فيه ، واهللا أعلم 
  . ومن دخل واِإلمام خيطب مل جيلس حىت يركع ركعتني يوجز فيهما : قال 
: ( جاء رجل والنيب خيطب الناس يوم اجلمعة ، فقال : يف الصحيحني عن جابر رضي اهللا عنه قال : ش  ٨٦٣

يا سليك قم فاركع : ( ويف رواية أيب داود قال له )  قم فاركع ركعتني: ( قال . ال : ؟ قال ) صليت يا فالن 
ويقتصر من ) إذا جاء أحدكم واِإلمام خيطب فلريكع ركعتني ، وليتجوز فيهما : ( مث قال ) ركعتني وجتوز فيهما 

عليه فائتة عليها ، وكذلك من مل يصل سنة اجلمعة ، إن قيل هلا سنة ، ألن الصالة حتصل بكل صالة يصليها ، ولو 
كانت اجلمعة يف غري مسجد كدار وصحراء مل يصل شيئاً ، على ظاهر كالم األصحاب ، ألن الركعتني حتية املسجد 

  . ، وقد عدم سببهما 
  . وقد أشعر كالم اخلرقي مبنع الصالة يف حال اخلطبة ، وهو كذلك ، ينقطع النفل املبتدأ جبلوس اإلِمام على املنرب 

إن املسلم إذا اغتسل يوم اجلمعة ، مث أقبل إىل املسجد ، ال يؤذي أحداً : (  قال ملا روى نبيشة أن رسول اهللا ٨٦٤
جلس فاستمع وأنصت حىت يقضي ] صلى ما بدا له ، وإن وجد اِإلمام قد خرج [ ، فإن مل جيد اِإلمام قد خرج 

  . رواه أمحد ) ة اليت تليها اِإلمام مجعته وكالمه ، إن مل يغفر له يف مجعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمع
ويستوي يف املنع من النفل من ) . خروج اِإلمام يقطع الصالة ، وكالمه يقطع الكالم (  ١٦: وعن عمر  ٨٦٥

  . يسمع اخلطبة ومن ال يسمعها على الصحيح ملا تقدم 
رج عمر ، فإذا القرظي أهنم كانوا يف زمن عمر يصلون يوم اجلمعة حىت خي(  ١٦وعن ثعلبة بن أيب مالك  ٨٦٦

خرج عمر وجلس على املنرب ، وأذن املؤذنون ، جلسنا نتحدث ، حىت إذا سكت املؤذن ، وقام عمر سكتوا ، فلم 
يتطوع الذي ال يسمع مبا شاء ، معللًا بأن املنع كان ألجل : وقال ابن عقيل . رواه مالك يف املوطأ ) . يتكلم أحد 

  . واهللا أعلم . السماع وقد انتفى 



  . وإذا مل يكن يف القرية أربعون رجلًا عقالء مل جتب عليهم اجلمعة ، وإن صلوا أعادوها ظهراً :  قال
، مستوطناً ، مقيماً ، يف املشهور من ] مكلفاً [ يشترط لصحة اجلمعة وانعقادها حضور أربعني رجلًا ، حراً : ش 

  . اختاره عامة املشايخ : الروايات ، قال ابن الزاغوين 
أنه كان (  ١٦روى عبد الرمحن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب ،  ملا ٨٦٧

إذا مسعت النداء ترمحت ألسعد بن زرارة : فقال له : قال (  ٦)إذا مسع النداء يوم اجلمعة ترحم ألسعد بن زرارة ، 
كم : قلت . ، يف بقيع يقال له نقيع اخلضمات ألنه أول من مجع بنا ، يف هزم النبيت من حرة بين بياضة : ؟ قال 

  . رواه أبو داود ) أربعون رجلًا : كنتم يومئذ ؟ قال 
بعث النيب مصعب بن عمري إىل أهل املدينة ، فلما كان يوم اجلمعة مجع : األثرم (  ١٦وقال أمحد يف رواية  ٨٦٨

معة هي املنسوبة إىل أسعد بن زرارة ، وهذا إن هذه اجل: ، ويقال ) هبم وكانوا أربعني ، وكانت أول مجعة مجعت 
صريح يف انعقاد اجلمعة بأربعني ، فاقتصرنا عليه ، إذ التجمع تغيري فرض ، فال يصار إليه إال بنص أو اتفاق ، ومل 

  . يثبت ذلك 
. مجعة ، وأضحى ، وفطرا ] ذلك [ فما فوق ] أربعني [ مضت السنة أن يف كل : وقد روى عن جابر قال  ٨٦٩

  . ال تنعقد إال خبمسني ) والرواية الثانية ( رواه الدارقطين لكنه ضعيف 
  . رواه الدارقطين ) على اخلمسني مجعة ، وليس فيما دون ذلك : ( ملا روى عن أيب أمامة أن النيب قال  ٨٧٠

} الصالة فانتشروا  فإذا قضيت{ ) } فاسعوا إىل ذكر اهللا { (  ١٩إلِطالق . تنعقد بثالثة ) : والرواية الثالثة ( 
تنعقد بسبعة ، حكاها ابن حامد ، وعلى مجيع الروايات هل يشترط ) والرواية الرابعة . ( وهذا مجع ، وأقله ثالثة 

  . ال : كون اِإلمام زائداً على العدد املعترب ؟ فيه روايتان ، أصحهما 
جتب عليهم ، لفقد الشرط ، ومىت صلوا مجعة إذا تقرر هذا فمىت كان يف القرية دون العدد املعترب فإن اجلمعة ال 

  . أعادوا ظهراً ، ألنه الواجب عليهم ، ال ما فعلوه 
وقد أشعر كالم اخلرقي جبواز إقامة اجلمعة يف القرى ، وأنه يشترط هلا املصر ، وهو كذلك ملا تقدم من حديث أسعد 

  ] . واهللا أعلم [ بنيان من الصحراء ، ابن زرارة ، وألجل هذا احلديث جوز أصحابنا إقامتها فيما قارب ال
  . وإذا كان البلد كبرياً حيتاج إىل جوامع ، فصالة اجلمعة يف محيعها جائزة : قال 
ال خالف يف املذهب أنه ال جيوز إقامة مجعتني يف بلد من غري حاجة ، ألنه خالف فعل رسول اهللا ، وأصحابه : ش 

ا إذا كان البلد كبرياً ، يشق على أهله التجميع يف مكان واحد ، أو من بعده ، واختلف هل جيوز مع احلاجة ، كم
: ال جيوز ملا تقدم ، قال األثرم : ال يسعهم جامع واحد ، أو خيشى من اِإلقامة مبكان واحد فتنة وحنو ذلك ، فعنه 

وهو ) وعنه . ( ه ال أعلم أحداً فعل: هل علمت أن أحداً مجع مجعتني يف مصر واحد ؟ قال : قلت أليب عبد اهللا 
  . املشهور ، واختيار األصحاب جيوز قياساً على العيد ، جبامع مشروعية االجتماع هلما ، واخلطبة 

أنه كان يأمر رجلًا يصلي بضعفة الناس (  ١٦ودليل األصل ما حكاه اِإلمام أمحد عن علي رضي اهللا عنه ،  ٨٧١
ن منع ذلك يفضي إىل منع خلق كثري من التجميع ، وهو وأل) يف املسجد صالة العيد ، وخيرج هو إىل اجلبانة 

  . خالف مقصود الشارع 
وألن صالة اجلمعة يف اخلوف جائزة على الصفة اليت صالها رسول اهللا بذات الرقاع ، إذا كمال العدد يف  ٨٧٢

عارضة ، فمع كل طائفة ، والطائفة الثانية قد استفتحت الصالة بعدما صالها غريهم ، وجواز ذلك كان حلاجة 
  ] . واهللا أعلم [ احلاجة الدائمة أوىل ، 



وال جتب اجلمعة على مسافر ، وال امرأة ، وال عبد ، وإن حضروها أجزأهتم ، وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا يف : قال 
  . العبد روايتان ، إحدامها أن اجلمعة واجبة عليه ، واألخرى ليست بواجبة عليه 

بنفسه وتارة جتب عليه بغريه ، فمن ] جتب عليه [ ة شروطاً ، مث من جتب عليه تارة اعلم أن لوجوب اجلمع: ش 
أن يكون ممن يكلف باملكتوبة ، وهو املسلم ، العاقل ، البالغ ، فال ) أحدها . ( جتب عليه بنفسه يشترط له شروط 

وإذا مل يكن يف القرية : ل جتب على كافر ، وال جمنون ، وال صيب ، ويف كالم اخلرقي ما يدل على ذلك حيث قا
وهل تلزم اجلمعة . ذلك ألهنا صالة مكتوبة ، أشبهت بقية املكتوبات . أربعون رجلًا عقالء مل جتب عليهم اجلمعة 

  . ال : جتب عليه املكتوبة ؟ فيه وجهان ، أصحهما : ابن عشر إن قلنا 
) الشرط الثاين ) ( على كل حمتلم رواح اجلمعة واجب : ( ألن يف النسائي عن حفصة أن النيب قال  ٨٧٣

  . الذكورية فال جتب على امرأة ، وقد صرح به اخلرقي هنا 
اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة ، إال أربعة ، عبد : ( ملا روى طارق بن شهاب أن النيب قال  ٨٧٤

: وقال ابن املنذر .  يسمع منه طارق رأى النيب ومل: رواه أبو داود ، وقال ) مملوك ، أو امرأة أو صيب أو مريض 
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن ال مجعة على النساء ، وال جتب على خنثى مشكل ، ألن ذكوريته مل 

  . تتحقق 
  . احلرية فال جتب على عبد ، يف أشهر الروايات وأصحهما عند األصحاب : الشرط الثالث 

جتب عليه ، ) والرواية الثانية ( ه من حديث جابر ، رواه الدارقطين ملا تقدم من حديث طارق ، وروي حنو ٨٧٥
إن أذن له سيده وجبت عليه ، وإال فال جتب ) والرواية الثالثة ( لدخوله يف اآلية الكرمية ، ألنه من الذين آمنوا ، 

نع ، واملكاتب واملدبر كالقن عليه ، ألن املنع ملحوظ فيه كونه حلق السيد ، الشتغاله باخلدمة ، فإذا أذن له زال املا
تلزمه اجلمعة يف يوم نوبته إن كان مث مهايأة ، تغليباً : ، وكذلك املعتق بعضه ، لتعلق حق املالك بباقيه ، وقيل 

  . جلانب العبادة ، وحيتمل هذا كالم اخلرقي ، ألنه إمنا نفى الوجوب عن العبد 
، ألن النيب واىف عرفة يوم مجعة ، فجمع بني الظهر والعصر ، ومل  اِإلقامة ، فال جتب على مسافر) : الشرط الرابع ( 

جيّمع ، ومعه اخللق الكثري ، ومل يزل هو وخلفاؤه يسافرون للنسك واجلهاد ، ومل يصلوا يف أسفارهم مجعة ، وكما ال 
  . يلزم املسافر مجعة بنفسه ، فكذلك بغريه ، نص عليه 

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فعليه اجلمعة يوم اجلمعة ، إال مريض أو  : (ملا روى عن جابر أن النيب قال  ٨٧٦
  . رواه الدارقطين ) مسافر ، أو امرأة ، أو صيب ، أو مملوك 

فال مجعة على أهل قرية يسكنوهنا شتاء ، ويظعنون عنها صيفاً ، وكذلك بالعكس . االستيطان ) : الشرط اخلامس ( 
القصر ، لتجارة ، أو علم ، ال مجعة عليه إن مل يكن أهل البلد ممن تلزمهم اجلمعة ، لعدم ، وكذلك املقيم إقامة متنع 

  . االستيطان ، وكذلك املسافر إىل بلد دون مسافة القصر ، وأهله ليسوا من أهل اجلمعة 
أمهله  ألن النيب كان بعرفة يوم اجلمعة ومعه خلق كثري من أهل مكة ، ومل يأمرهم جبمعة ، وهذا الشرط ٨٧٧

الوطن وهي القرية املبنية مما جرت العادة به ، من حجر ، أو قصب ، أو خشب ، فال ) الشرط السادس . ( اخلرقي 
وأبيات من العرب ، ومل ينقل أهنم أقاموا مجعة ] وخيام [ مجعة على أهل احللل واخليام ، ألن املدينة كان حوهلا حلل 

فالتكليف ( إذا بلغوا أربعني ، وقد تقدم هذا الشرط والكالم عليه ) سابع الشرط ال. ( ، وال أن النيب أمرهم بذلك 
شرط للوجب ) والذكورية [ ( واإلنعقاد ، ] والصحة ، إال البلوغ فإنه شرط للوجوب [ شرط للوجوب ) 

م ، وال تصح وكذلك احلرية واِإلقامة ، فاملسافر والعبد واملرأة ال جتب عليهم اجلمعة ، وال تنعقد هب] واِإلنعقاد 



إمامتهم فيها ، وتصح منهم إمجاعاً ، ألن السقوط عنهم رخصة ، وأما االستيطان ، والوطن والعدد فشروط أيضاً 
  . بنفسه ] على املكلف [ لالنعقاد والوجوب 

، أو اليت وقد جتب عليه بغريه ، وهو ما إذا مسع النداء كأهل احللل ، واخليام ، والقرية اليت فيها دون العدد املعترب 
يرحتل عنها أهلها بعض السنة ، فهؤالء إذا كانوا من البلد الذي جيمع فيه حبيث يسمعون النداء لزمهم السعي إىل 

اجلمعة ، نص عليه أمحد رمحه اهللا ، وال تنعقد هبم اجلمعة ، وهل تصح إمامتهم ؟ فيه احتماالن ، فالصحة للزوم 
حكم فاقد االستيطان كاملقيم يف مصر لعلم ، أو شغل وحنو ذلك كذلك اجلمعة له ، وعدمها لعدم انعقادها به ، و

أصلًا ، ألنه عن وطنه على مسافة متنع النداء ، أشبه املسافر ، وإمنا ] عليه [ ال جتب : على أصح الوجهني ، وقيل 
) } م اجلمعة فاسعوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يو{ (  ١٩: اعتربنا مساع النداء لعموم قوله تعاىل 

  . اآلية 
رواه أبو داود والدارقطين ، ) اجلمعة على من مسع النداء : ( مع ما روى عبد اهللا بن عمرو عن النيب أنه قال  ٨٧٨

وإذا عدم مساع النداء انتفى وجوب اجلمعة بنفسه وبغريه ، ) إمنا اجلمعة على من مسع النداء ( ويف لفظ للدارقطين 
ا صحت منهم ، أما إن أقاموها بأنفسهم فال تصح منهم ، وقد تقدم ذلك للخرقي يف دون لكنهم إذا حضروه

األربعني ، واملعترب يف حق من تلزمه بسماع النداء أن يكون مبكان يسمع منه النداء غالباً إذا كان املؤذن صيتاً ، 
ال متكن ، الختالفه باختالف حال  والرياح ساكنة ، واألصوات هادئة واملوانع زائلة ، إذ اعتبار حقيقة السماع

املنادي ، والسامع ، ومكاهنما ، مث إن أمحد يف رواية األثرم اعترب مساع النداء وأطلق ، ويف رواية صاحل ، وإسحاق 
بن إبراهيم قيده بالفرسخ ، فاختلف أصحابه فمنهم من مل يقدر النداء حبد على ظاهر رواية األثرم ، وجعل التحديد 

ألنه الذي ينتهي إليه : على روايتني ، ومنهم من حده بالفرسخ قال ] املسألة [ ية أخرى ، فتكون بالفرسخ روا
جتب اجلمعة على من يبلغه الصوت ، : يف رواية صاحل ، قال ] أمحد [ النداء غالباً ، وهو ظاهر كالم اِإلمام 

طاب جعل كل واحدة من مساع النداء والصوت يبلغ الفرسخ ، فعلى هذا تكون املسألة رواية واحدة ، وأبو اخل
يسمع النداء أو بينه وبني موضع تقام فيه اجلمعة فرسخ ، فجعل أيضاً : ومسافة الفرسخ فما دوهنما موجباً ، فقال 
  . املسألة رواية واحدة ، إعمالًا لنصيه مجيعاً 

الثياب وغري ذلك مما يبلغ حنو  واعلم أن اجلمعة إذا وجبت قد تسقط بأعذار ، كاملرض الشديد ، واملطر الذي يبل
عشرة أشياء ، وليس هذا حمل بياهنا ، فيسقط الوجوب إذاً ، ومىت حضرت واحلال هذه وجبت ، وانعقدت مبن 

  . حضر ، وصحت إمامته فيها ، واهللا أعلم 
  .  ومن صلى الظهر يوم اجلمعة ممن عليه حضور اجلمعة قبل صالة اِإلمام ، أعادها بعد صالته ظهراً: قال 
ألنه صلى الظهر قبل وجوهبا عليه ، أشبه من صالها قبل الزوال ، ودليل الوصف أن فرض الوقت عندنا هو : ش 

  . اجلمعة ، وإمنا الظهر بدل عنه عند التعذر ، بدليل األمر بالسعي يف اآلية الكرمية 
  ) . إن اهللا افترض عليكم اجلمعة ( وقول النيب  ٨٧٩
وألنه بفعل اجلمعة يكون طائعاً مثاباً ، فدل على أهنا األصل ، ) ب على كل مسلم اجلمعة حق واج: ( وقوله 

  . وبتركها إىل الظهر من غري عذر يكون عاصياً باِإلمجاع 
أعادها بعد : وقوله . أي قبل فراغ اِإلمام من صالته ، كذا صرح به غريه . قبل صالة اإلِمام : وقول اخلرقي 
  . ر عليه التجميع ، أما إن أمكنه فيلزمه ، ألن ذلك فرضه هذا إذا تعذ. صالته ظهراً 

أن من صلى الظهر ممن عليه حضور اجلمعة بعد صالة اِإلمام أن صالته ) أحدمها . ( وقد أفهم كالم اخلرقي شيئني 



أن من ال ) : الثاين . ( تصح ، وال إشكال يف ذلك ، لتعذر التجميع ، وهذا بشرطه وهو أن يدخل وقت الظهر 
حضور عليه كاملسافر ، والعبد واملرأة ، ومن له عذر ، وحنوهم من ال حضور عليه ، إذا صلى الظهر قبل صالة 
اِإلمام أن صالهتم تصح ، وال تلزمهم اِإلعادة ، وهذا هو املذهب املنصوص ، املختار لألصحاب ، ألنه ال يلزمه 

اجلمعة حق واجب على كل ( دليل الوصف قول النيب اجلمعة ، أشبه اخلارج من املصر ، حيث ال يسمع النداء ، و
أن صالهتم ال تصح قبل اإلِمام حبال ، كمن جتب عليه اجلمعة ، ] إىل [ احلديث ، وذهب أبو بكر ) مسلم إال أربعة 

وعلله ابن عقيل ] باملرأة [ الحتمال زوال العذر ، وحكى ذلك ابن عقيل ، وابن الزاغوين رواية ، وينتقض التعليل 
شية اعتقاد أفتياهتم على اِإلمام ، أو كوهنم ال يرون صالة اجلمعة ، وهو أيضاً منتف غالباً يف حق املرأة ، مث إن خب

  . مثل ذلك ال يعطي املنع اجلازم ، واهللا أعلم 
  . ويستحب ملن أتى اجلمعة أن يغتسل : قال 
  . ال إشكال يف مطلوبية غسل اجلمعة واستحبابه : ش 

غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم ، والسواك ، وأن ميس : ( و سعيد رضي اهللا عنه أن النيب قال ملا روى أب ٨٨٠
  ) . من الطيب ما يقدر عليه 

حق على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام ، يغسل : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب قال  ٨٨١
  . متفق عليهما ) رأسه وجسده 

رواه أبو ) على كل حمتلم رواح اجلمعة ، وعلى من راح إىل اجلمعة الغسل : ( نيب قال وعن حفصة أن ال ٨٨٢
اختارها أبو بكر ، هلذه األحاديث ، لكن ال يشترط لصحة . جيب ) إحدامها ( داود وهل جيب ؟ فيه روايتان 

  . وهي اختيار اخلرقي ، ومجهور األصحاب . ال جيب ) : والثانية ( الصالة اتفاقاً ، 
) من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل : ( ملا روى مسرة بن جندب عن النيب قال  ٨٨٣

  . رواه اخلمسة إال ابن ماجه 
أن عمر بينا هو قائم يف اخلطبة يوم اجلمعة ، إذ دخل رجل من املهاجرين األولني ، (  ١٦وعن ابن عمر  ٨٨٤

إين شغلت ، فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت التأذين ، فلم أزد على أن : أية ساعة هذه ؟ فقال : فناداه عمر 
  . متفق عليه . ، وقد علمت أن النيب كان يأمر بالغسل ) والوضوء أيضاً : قال . توضأت 
وهذا الرجل هو عثمان رضي اهللا عنه ، كذا يف مسلم وهذا كاِإلمجاع من الصحابة على أن الغسل غري  ٨٨٥

ن تركه ، ومل يعدله ، وقد أقره عمر وغريه من الصحابة على ذلك ، وإنكار عمر على ترك السنة واجب ، ألن عثما
: حممول على تأكيد االستحباب ، كما يقال ) غسل اجلمعة واجب : ( ، كما أنكر عليه عدم التبكري ، وقوله 

  .  واجبني إمجاعاً مجعا بني األدلة ، ويرشحه اقترانه بالسواك والطيب ، ومها غري. حقك علّي واجب 
خيرج منه من مل يأهتا ممن ال جتب عليه كاملسافر ، والعبد ، . يستحب ملن أتى اجلمعة أن يغتسل : وقول اخلرقي 

  وغريمها ، فإنه ال يستحب له االغتسال ، ونص عليه أمحد ، حلديث حفصة ، 
  ) . إذا أتى أحدكم اجلمعة فليغتسل ( ويف الصحيح  ٨٨٦

ملا تقدم ، إال ] له [ مل جتب عليه ، كاملسافر وحنوه ، فإن الغسل مستحب ] وإن [ من أتى اجلمعة  ويدخل يف كالمه
  . املرأة على ظاهر كالم أمحد 

  ) . وليخرجن تفالت ( لقول النيب  ٨٨٧
ت ومقتضى كالم اخلرقي أن الغسل ألجل اجلمعة ، فيختص الغسل مبا قبلها ، وال نزاع عندنا يف ذلك ، وأول الوق



  . من طلوع الفجر يومئذ ، واملستحب عند الرواح ، واهللا أعلم 
  . ويلبس ثوبني نظيفني : قال 
ما على أحدكم لو اشترى ( ملا روى عبد اهللا بن سالم أنه مسع النيب يقول على املنرب يف يوم اجلمعة : ش  ٨٨٨

  . رواه أبو داود وابن ماجه ) ثوبني ليوم اجلمعة ، سوى ثويب مهنته 
وعن جعفر بن حممد ، عن أبيه أن النيب كان يعتم ويلبس برده األمحر يف العيدين ، واجلمعة ، رواه أمحد يف  ٨٨٩

  . مسائل ابنه صاحل 
  . ويتطيب : قال 
  . ملا تقدم من حديث أيب سعيد وغريه ، واهللا أعلم : ش 
  . وإن صلوا اجلمعة قبل الززوال يف الساعة السادسة أجزأهتم : قال 
  . ذهب املعروف املنصوص أنه جيوز فعل اجلمعة قبل الزوال امل: ش 

ملا روى جابر بن عبد اهللا أن النيب كان يصلي اجلمعة مث نذهب إىل مجالنا فنزحيها حني تزول الشمس ، يعين  ٨٩٠
  . النواضح 
) . اهللا ما كنا نقيل زال نتغدى إال بعد اجلمعة يف عهد رسول (  ١٦: وعن سهل بن سعد الساعدي قال  ٨٩١

  . إلِمجاع الصحابة . ال يسمى قائلة وال غداء إال ما كان قبل الزوال : روامها أمحد ومسلم قال ابن قتيبة 
شهدت اجلمعة مع أيب بكر فكانت صالته وخطبته إىل أن (  ١٦: فروى عبد اهللا بن سيدان السلمي قال  ٨٩٢
فما رأيت . زال النهار : ت صالته وخطبته إىل أن أقول انتصف النهار ، مث شهدهتا مع عثمان بن عفان فكان: أقول 

  . رواه الدارقطين وأمحد حمتجاً به ) . أحداً عاب ذلك وال أنكره 
رواه ) . إمنا عجلت بكم خشية احلر عليكم : أنه كان يصلي اجلمعة ضحى ويقول (  ١٦وعن ابن مسعود  ٨٩٣
  . أمحد 
روي عن ابن مسعود ، وجابر ، وسعد ، ومعاوية أهنم صلوا : د وعن معاوية حنوه ، رواه سعيد ، وقال أمح ٨٩٤

قبل الزوال ، وإذا صلى هؤالء مع من حيضرهم من الصحابة ومل ينكر فهو إمجاع ، وما روي من الفعل بعد الزوال 
ني عن رواية أخرى حكاها أبو احلس) وعن أمحد . ( ال ينايف هذا ، ألن سائر املسلمني ال مينعون ذلك بعد الزوال 

  . ال جيوز قبل الزوال : والده 
. كنا نصلي مع رسول اهللا اجلمعة إذا زالت الشمس ، مث نزجع فنتتبع الفي : ملا روى سلمة بن األكوع قال  ٨٩٥

  . متفق عليه 
رواه البخاري وغريه ، وألهنا ظهر مقصورة . كنا نصلي مع رسول اهللا اجلمعة حني متيل الشمس : وعن أنس  ٨٩٦

واألول املذهب ، واألحاديث قد تقدم اجلواب عنها ، وكوهنا ظهراً مقصورة . وقتها كاملقصورة يف السفر ، فكان 
  . لنا فيه منع ، وإن سلم ال مينع افتراقها هنا كما افترقا يف كثري من الشروط 

) : واألول ( ،  وعلى هذا فهل خيتص فعلها مبا يقارب الزوال ، أو جيوز فعلها يف وقت صالة العيد ؟ فيه قوالن
، فاقتصرنا عليه ، ] منه [ اختيار اخلرقي وأيب حممد ، ألن الثابت من فعل رسول اهللا الصالة قبل الزوال قريباً 

اخلامسة ، وكذلك حكاه عنه أبو إسحاق بن شاقلًا ، وأبو اخلطاب ، ويف : واختلفت نسخ اخلرقي ، ففي بعضها 
) : والثاين ( ضي ، وأبو الربكات ، ألنه املتيقن ، وغريه مشكوك فيه وهو الذي صححه القا) السادسة ( أكثرها 

  . منصوص أمحد ، واختيار عامة األصحاب ، ألن ابن مسعود ، ومعاوية صلياها ضحى كما تقدم 



، وألهنا صالة عيد ، فجازت قبل ) وفعلها ابن الزبري يف وقت العيد ، وصوبه ابن عباس وأبو هريرة (  ١٦ ٨٩٧
  . بقية األعياد الزوال ك
احلديث انتهى ، وهل من قبل الزوال ) قد اجتمع يف يومكم هذا عيدان : ( ويدل على الوصف قول النيب  ٨٩٨

ال ، وإمنا وقت الوجوب الزوال ، وهذا اختيار األصحاب : نعم ، والثانية : وقت لوجوهبا ؟ فيه روايتان إحدامها 
  . ثبت رخصة بالسنة واآلثار ، واهللا أعلم ] مث [ والتقدمي ) } أقم الصالة لدلوك الشمس { (  ١٩لعموم 

  . وجتب اجلمعة على من بينه وبني اجلامع فرسخ واهللا أعلم : قال 
قد تقدمت هذه املسألة واخلالف يف حتديد الوجوب هل هو بالفرسخ ، أو بسماع النداء ، وأن هؤالء هم : ش 

، ونزيد هنا أن ظاهر كالم اخلرقي أن الفرسخ أو مساع النداء يعترب  الذين جتب اجلمعة عليهم بغريهم ، ال بأْنفسهم
من اجلامع ، ألن السعي الذي ختتلف املشقة باختالفه إليه ينتهي ، وظاهر كالم أمحد وهو الذي صححه أبو الربكات 

  . أنه معترب من طرف البلد 
لى رأس ميل ، أو ميلني ، أو ثالثة من هل عسى أحدكم أن يتخذ الغنم ع: ( ملا يروى عن النيب أنه قال  ٨٩٩

رواه أبو بكر النجاد ، ويف ابن ماجه ) املدينة ، فتأيت اجلمعة فال جيمع ، فيطبع اهللا على قلبه ، فيكون من الغافلني 
حنوه وألن طرف البلد قد يكون عن اجلامع أكثر من فرسخ ، أو حبيث ال يسمع النداء ، فيفضي اعتبارمها إىل 

  . عن قرب من املصر ، وهو ممتنع ، واهللا أعلم  سقوط اجلمعة

  باب صالة العيدين

  
تفاؤلًا بعوده ، كما : ألنه يعود بالفرح والسرور ، وقيل : مسي العيد عيداً ألنه يعود ويتكرر ألوقاته ، وقيل : ش 

روعيتها ، اِإلمجاع ، وما مسيت القافلة قافلة يف ابتداء خروجها ، وتفاؤلًا بقفوهلا ساملة أي رجوعها ، واألصل يف مش
  . تواتر من أن النيب وخلفاءه صلوها 

أن املراد صالة العيد ، واختلف عن أمحد يف ) } فصل لربك واحنر { (  ١٩: وقد قيل يف قوله اهللا تعاىل  ٩٠٠
هاد فرض كفاية ، كصالة اجلنازة ، واجل: وهي املذهب ) وعنه ( سنة ، ) وعنه ( حكمها ، فعنه أهنا فرض عني ، 

ولتكملوا العدة ، { (  ١٩: ويظهرون التكبري يف ليايل العيدين ، وهو يف الفطر آكد ، لقول اهللا تعاىل : قال 
  ) . } والتكربوا اهللا على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون 

  . يسن التكبري يف ليايل العيدين ، ألن ابن عمر كرب فيهما : ش 
  . يدين مجيعاً ، ويعجبنا ذلك ، وهو يف الفطر آكد ، لآلية الكرمية كان ابن عمر يكرب يف الع: قال أمحد  ٩٠١
ويسن إظهار التكبري ، أي رفع ) هو تكبريات ليلة الفطر (  ١٦: وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه  ٩٠٢

  . الصوت به ، إظهاراً للشعار وتنبيها للغافل 
ل املسجد فيكربون ، ويكرب أهل األسواق ، حىت ترتج مىن يكرب يف قبته مبىن ، فيسمعه أه(  ١٦وكان عمر  ٩٠٣

  ) . تكبرياً 
وظاهر كالم اخلرقي أن التكبري ال يتقيد بأوقات الصلوات ، بل يكربون يف ليايل العيدين مطلقاً ، وهو كذلك واهللا 

  . أعلم 
  . فإذا أصبحوا تطهورا : قال 



أي االغتسال للعيدين ، ألنه يوم عيد جيتمع الناس فيه ،  أنه يسن التطهري) : أحدمها ( دل هذا على شيئني : ش 
  . فسن الغسل فيه كيوم اجلمعة 

وقد روى الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن النيب كان يغتسل يوم اجلمعة ، ويوم عرفة ، ويوم الفطر ،  ٩٠٤
عبد اهللا بن أمحد يف املسند ،  ، رواه) يأمر أهله بالغسل يف هذه األيام (  ١٦ويوم النحر ، وكان الفاكه بن سعد 

أو وقت الغسل بعد الفجر ، وهو قول القاضي وغريه ، وظاهر احلديث ) : الثاين ( وابن ماجه ، ومل يذكر اجلمعة ، 
املقصود التنظيف وهو حاصل ] أن [ ، إذ اليوم إمنا يدخل بذلك ، وجوزه ابن عقيل بعد نصف ليلته ، نظراً إىل 

  . ، فلو تقيد االغتسال بالفجر لفات غالباً ، خبالف اجلمعة فإن وقتها متسع بذلك ، وألنه وقت ضيق 
  . وأكلوا إن كان فطراً : قال 
  . قد تضمن منطوق كالم املصنف األكل يف الفطر ، ومفهومه اإلِمساك يف األضحى : ش 

فطر حىت يأكل ، وال كان رسول اهللا ال يغدو يوم ال: واألصل يف ذلك ما روى بريدة رضي اهللا عنه قال  ٩٠٥
  . فيأكل من أضحيته : رواه الترمذي ، وابن ماجه واِإلمام أمحد وزاد . يأكل يوم األضحى حىت يرجع 

رواه البخاري وليأت . كان النيب ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل مترات ، ويأكلهن وترا : وعن أنس قال  ٩٠٦
، وليفطر على أضحيته يف األضحى ، وقد اقتضى ما تقدم أنه  ، وإن وجد شرعاً] حسا [ باملأمور به يف عيد الفطر 

  . ال يسن له التأخري يف األضحى إال إذا كانت له أضحية ، ونص عليه أمحد ، واهللا أعلم 
  . مث غدوا إىل املصلى ، مظهرين التكبري : قال 
  . السنة فعل العيد يف املصلى : ش 

ومل ينقل عنه . أن النيب كان خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى ملا روى أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  ٩٠٧
أنه (  ١٦أنه صالمها يف املسجد لغري عذر ، وكذلك خلفاؤه ، من بعده ، وقد اشتهر عن علي رضي اهللا عنه 

  ) . استخلف من يصلي بضعفة الناس يف املسجد 
هبم مطر يف يوم عيد ، فصلى هبم النيب صالة العيد يف ويف أيب داود وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه أصا ٩٠٨

  . املسجد 
اخلروج إىل املصلى يوم (  ١٦: وقد ذكر أمحد يف رواية أيب طالب عن خمنف بن سليم رضي اهللا عنه أنه قال  ٩٠٩

  ) . األضحى يعد حجة ، ومي الفطر يعدل عمرة 
  . ويسن التكبري روإظهاره يف الرواح إىل املصلى 

  . روى ابن عمر أن النيب كان يكرب يوم الفطر من حني خيرج من بيته حىت يأيت املصلى ، رواه الدراقطين  ملا ٩١٠
كان إذا غدا يوم الفطر ويوم األضحى جيهر بالتكبري ، حىت يأيت املصلى ، مث يكرب (  ١٦وعن ابن عمر أنه  ٩١١

  . ، رواه الدارقطين ) حىت يأيت اِإلمام 
  . العيد عن علي ، وأيب قتادة رضي اهللا عنهما  وروي التكبري يف ٩١٢

وينتهي التكبري بالوصول إىل املصلى يف رواية ، ويف أخرى خبروج اِإلمام إىل الصالة ، ويف ثالثة وهي اختيار القاضي 
  . وأصحابه بفراغ اخلطبة ، واهللا أعلم 

  . وإذا حلت الصالة تقدم اِإلمام فصلى هبم ركعتني : قال 
  . من احللول أي إذا حلت صالة العيد ، أي جاء ودخل وقتها ) حلت ( ن الالم يف الصالة للعهد ، و حيتمل أ: ش 

{ (  ١٩: من احلل وهو اإلِباحة ، كقوله تعاىل ) حل ( وحيتمل أن الالم للجنس ، أي جنس الصالة النافلة ، و 



الشمس قيد رمح كما تقدم ، وهذا أجود ، أي إذا أبيحت صالة النافلة ، وهو إذا ارتفعت ) } وحيل هلم الطيبات 
  ] . النهي [ لتضمنه معرفة أول وقت الصالة ، وهو كما قلنا إذا خرج وقت 

خرج عبد اهللا بن بشر صاح رسول اهللا يف يوم عيد فطر أو أضحى (  ١٦: ملا روى يزيد بن مخري الرحيب قال  ٩١٣
، رواه أبو داود ، وابن ماجه ) تنا هذه ، وذلك حني التسبيح إنا كنا قد فرغنا ساع: ، فأنكر إبطاء اِإلمام ، وقال 

أي وقت صالة النافلة ، وآخر وقتها إذا قام قائم الظهرية ، وهي ركعتان باِإلمجاع ، والسنة املستفيضة ، واهللا أعلم 
 .  

  . بال أذان وال إقامة : قال 
 العيدين ، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة ، بال شهدت مع النيب: يف الصحيحني عن جابر رضي اهللا عنه قال : ش  ٩١٤

  . أذان وال إقامة 
  . من حديث ابن عباس وغريه واهللا أعلم ] أيضاً [ وصح ذلك  ٩١٥
  . ويقرأ يف كل ركعة منهما باحلمد اهللا وسورة : قال 
ة السورة فال نزاع يف وأما قراء) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب : ( أما قراءة احلمد قلما تقدم من قوله : ش 

  . استحباهبا ملا سيأيت ، واملستحب أن يقرأ يف األوىل بسبح ، ويف الثانية بالغاشية ، على أشهر الروايات 
} سبح اسم ربك األعلى { (  ٩ملا روي عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أن النيب كان يقرأ يف العيدين ب  ٩١٦

واه اِإلمام أمحد ، وهو البن ماجه من حديث النعمان بن بشري ، وابن ر) } هل أتاك حديث الغاشية { (  ٩و ) 
  . عباس ، ويرشح هذا عمل الصحابة 

  ) . أهنما كانا يقرآن هبما (  ٦فروى النجاد عن أنس وعمر  ٩١٧
  . يقرأ يف األوىل بقاف ، ويف الثانية باقتربت ) : والثانية ( 

ليس فيهما سورة ) : والثالثة . ( ، أنه كان يقرأ بقاف واقتربت  ملا يف مسلم والسنن عن أيب واقد الليثي ٩١٨
يتعني استحباهبا ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ألن النيب تارة قرأ بتني وتارة قرأ بتني ، كما تقدم ، فدل على أنه ال 

  . يتعني 
  . وجيهر بالقراءة : قال 
كان يقرأ يف األوىل بكذا ، ويف الثانية بكذا ، دليل على إنه : هذا إمجاع توارثه اخللف عن السلف ، ويف قوهلم : ش 

  . ذلك ، واهللا أعلم 
  . ويكرب يف األوىل سبع تكبريات ، منها تكبري االفتتاح : قال 
روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن النيب كرب ثنت عشرة تكبرية ، سبعا يف األوىل ، ومخساً : ش  ٩١٩

أنا أذهب إىل هذا ، وكذلك ذهب : قال أمحد . ا وال بعدها ا ، رواه أمحد وابن ماجه يف األخرى ، ومل يصل قبله
التكبري يف الفطر : ( أن نيب اهللا قال : إليه ابن املديين وصحح احلديث ، نقله عنه حرب ، ورواه أبو داود ولفظه 

  . ف املزين وسيأيت وحلديث عمرو بن عو) سبع يف األوىل ، ومخس يف اآلخرى ، والقراءة بعد كليهما 
مع أنه روي عن مجاعة من الصحابة ، وإمنا عدت تكبرية االفتتاح من السبع ألهنا تفعل يف القيام ، خبالف  ٩٢٠

  . تكبرية القيام يف الثانية ، فإهنا مل تعد من اخلمس ، ألهنا تفعل مع القيام 
  ] . كتكبرية اِإلحرام [ ويرفع يديه مع كل تكبرية ، : قال 
  . مع مجيع التكبريات يبتديه مع ابتدائه ، وينهيه مع انتهائه ، اتباعا ] يديه [ رفع ي: ش 



، وعن ) أنه كان يرفع يديه مع كل تكبرية ، يف اجلنازة ، ويف العيد (  ١٦ملا روي عن عمر رضي اهللا عنه  ٩٢١
  . زيد بن ثابت مثله روامها األثرم 

  . ويستفتح يف أوهلا : قال 
يؤخره إىل أن يفرغ : ر من الروايتني ، ألن االستفتاح يراد للدخول يف الصالة ، والرواية الثانية هذا املشهو: ش 

  . من مجيع التكبريات ، اختارها اخلالل وصاحبه ، لتليه االستعاذة ، كبقية الصلوات ، ولتوايل التكبريات واهللا أعلم 
اهللا أكرب كبرياً ، واحلمد اهللا : تكبريتني ، وإن أحب قال  وحيمد اهللا ، ويثين عليه ، ويصلي على النيب بني كل: قال 

  . كثرياً ، وسبحان اهللا بكرة وأصيال ، وصلوات اهللا على حممد النيب األمي ، وعليه السالم وإن أحب قال غري ذلك 
[ هللا بني كل تكبريتني حيمد ا(  ١٦] : قال [ ذكر ابن املنذر واحتج به أمحد عن ابن مسعود أنه : [ ش  ٩٢٢

] وهذا الذي ذكره اخلرقي يشتمل على هذا ، وإن أحب قال حنو ذلك ) ، ويصلي على النيب ويدعو ] ويثين عليه 
كسبحان اهللا ، واحلمد اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ، وصلى اهللا على حممد ، أو ما شاء من الذكر ، قال أمحد يف 

   .ليس بني التبكريتني شيء مؤقت : رواية حرب 
وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يقول ذلك بعد األخرية ، وقاله القاضيان ، أبو يعلى وأبو احلسني ، وظاهر كالم أيب 

اخلطاب أنه يقوله بعد األخرية ، وهو الذي صححه أبو البكرات ، وقد اختلف النقل يف ذلك عن ابن مسعود واهللا 
  . أعلم 
  . لتكبرية اليت يقوم هبا من السجود ، ويرفع يديه مع كل تكبرية ويكرب يف الثانية مخس تكبريات ، سوى ا: قال 
بعد التكبري يف الركعتني ، وهو ] أن القراءة تكون [ قد تقدم هذا فال حاجة إىل إعادته ، وظاهر كالم اخلرقي : ش 

  . املشهور من الروايتني ، واختيار القاضي وعامة أصحابه ، ملا تقدم من حديث عمرو بن شعيب 
وعن عمرو بن عوف املزين أن النيب كرب يف العيدين يف األوىل سبعاً قبل القراءة ، ويف الثانية مخساً قبل القراءة  ٩٢٣

هو أحسن شيء يف الباب عن النيب ، وصححه البخاري هو وحديث عمر بن : قال ] وحسنه [ ، رواه الترمذي 
  . شعيب 

  . كون التكبري يف الثانية بعد القراءة ، اختارها أبو بكر يوايل بني القراءتني ، وي) : والرواية الثانية ( 
التكبري يف العيدين سبعاً قبل القراءة ، ومخساً : ( قال رسول اهللا : ملا روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٩٢٤

حاب رسول اهللا يف اختلف أص: رواية ثالثة بالتخبري ، قال يف رواية امليموين ) وعن أمحد ( رواه أمحد ) بعد القراءة 
  . واهللا أعلم . التكبري ، وكل جائز 

  . وإذا سلم خطب هبم خطبتني ، جيلس بينهما : قال 
بعد الصالة ، وهذا كاِإلمجاع ، وقد استفاضت به األحاديث ] تكون [ قد تضمن هذا الكالم أن خطبة العيد : ش 

  . عن صاحب الشرع ، وعن خلفائه الراشدين 
كان رسول اهللا وأبو بكر ، وعمر يصلون (  ١٦: ن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال ففي الصحيحني ع ٩٢٥

  ) . العيدين قبل اخلطبة 
  . بال أذان وال إقامة ] شهد رسول اهللا يوم العيد ، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة : وعن جابر رضي اهللا عنه [  ٩٢٦
ليدرك عامتهم الصالة ، فإهنا أهم ) هللا عنه لكثرة الناس ، وتقدمي عثمان هلما يف أواخر خالفته رضي ا(  ١٦ ٩٢٧

  . من اخلطبة املتفق على كوهنا سنة ، والسنة أن خيطب خطبتني ، جيلس بنيهما 
السنة أن خيطب اِإلمام يف العيدين خطبتني ، يفصل (  ١٦: ملا روى عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، قال  ٩٢٨



  . فعي يف مسنده ؛ رواه الشا) بينهما جبلوس 
وصفة [ رواه ابن ماجه . خرج النيب يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائماً ، مث قعد قعدة ، مث قام : وقال جابر  ٩٢٩

وهل جيلس عند ] هذه اخلطبة كخطبة اجلمعة ، إال أنه يستفتح األوىل بتسع تكبريات متواليات ، ويف الثانية بسبع 
. م أمحد ، أو ال جيلس ، ألن اجللوس مث لألذان وال أذان هنا ؟ وجهان صعوده املنرب كاجلمعة ، وهو ظاهر كال

والقيام فيها مستحب وإن وجب يف اجلمعة يف رواية فلو خطب قاعداً ، أو على راحلته فال بأس ، ألهنا أشبهت 
  . صالة التطوع 

، وتفارق ) على رواحلهم أهنم خطبوا (  ١٦وقد روي عن عثمان ، وعلي واملغرية بن شعبة رضي اهللا عنهم  ٩٣٠
يف كوهنا يليها من يلي الصالة ، ويف اجللسة بني اخلطبتني ، فإن ذلك وإن وجب ] أيضا يف الطهارة و [ اجلمعة 

  . للجمعة ال جيب هلا ، وال يعترب هلا العدد ، وإن اعتربناه للجمعة واهللا أعلم 
ن ، وإن كان أضحى رغبهم يف األضحية ، وبني هلم فإن كان فطراً حظهم على الصدقة ، وبني هلم ما خيرجو: قال 

  . ما يضحى به 
يذكر يف كل خطبة ما يليق هبا ، ففي عيد الفطر يرغبهم يف الصدقة ، ويبني هلم حكمها ، وما اشتملت عليه : ش 

من الثواب ، وقدر املخرج ، وجنسه وعلى من جتب ، وحنو ذلك ويف األضحى يرغبهم يف األضحية ، ويبين هلم 
  . حكمها ، واجملزيء فيها ، ووقت ذحبها ، وحنو ذلك 

وقد ثبت أن النيب ذكر يف خطبة األضحى كثرياً من أحكام األضحية من رواية أيب سعيد ، والرباء وغريمها ،  ٩٣١
  . واهللا أعلم 

  . وال يتنفل قبل صالة العيد وال بعدها : قال 
  . ملا تقدم من حديث عمرو بن شعيب : ش 

خرج رسول اهللا يوم فطر ، فصلى ركعتني ، مل يصل : صحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ويف ال ٩٣٢
  . قبلها ، مث أتى النساء ومعه بالل ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلت املرأة تلقي خرصها وسخاهبا 

  ) . أنه كره الصالة قبلها (  ١٦] عنه [ وللبخاري  ٩٣٣
يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن (  ١٦: اس ، فخرج يوم عيد فقال واستخلف علي أبا مسعود على الن ٩٣٤

  . رواه النسائي ) . يصلي قبل اِإلمام 
قاما ، أو قاما أحدمها ، فنهيا أو هنى الناس أن يصلوا يوم (  ١٦وعن ابن سريين ، أن ابن مسعود وحذيفة  ٩٣٥

  . ، رواه سعيد ) العيد قبل خروج اِإلمام 
مل أمسع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذ األمة كان يصلي قبل تلك (  ١٦: ي وقال الزهر ٩٣٦

  . رواه األثرم ) . الصالة ، وال بعدها 
  . رواه سعيد ) . ما صلى يف العيد قبل اِإلمام بدري (  ٦: وعن مطر الوراق قال  ٩٣٧

ن كالم اخلرقي مقيد مبصلى العيد ، وأما لو وكالم اخلرقي يشمل املسجد وغريه ، وصرح به القاضي وغريه ، لك
  . صلى يف غريه فال بأس ، فعله أمحد ، وذكره األصحاب 

رواه ابن ماجه ، وأمحد مبعناه ، واهللا . أنه كان ال يصلي قبل العيد شيئاً ، فإذا رجع إىل منزله صلى ركعتني  ٩٣٨
  . أعلم 
  . وإذا غدا من طريق رجع يف غريها : ثال 



  . رواه البخاري . كان النيب إذا كان يوم عيد خالف الطريق : ل جابر رضي اهللا عنه قا: ش  ٩٣٩
. كان النيب إذا خرج إىل العيد يرجع من غري الطريق الذي خرج فيه : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٩٤٠

  . رواه مسلم وغريه 
ليغيظ املنافقني : وقيل . يتصدق على أهلهما ل: لتشهد له الطريقان ، وقيل : واختلف ألي شيء فعل ذلك ، فقيل 

ألن : وقيل . ، ويريهم كثرة املسلمني ، وقيل ليساوي بينهما يف التربك به ، واملسرة مبشاهدته واالنتفاع مبساءلته 
وقيل غري ذلك ، وباجلملة يقتدى . بكثرة اخلطا إىل الطاعة ] يكثر [ الطريق الذي كان يغدو فيه أطول ، والثواب 

  . ، الحتمال وجود املعىن يف حقنا ، وتستحب املخالفة يف اجلمعة أيضاً نص عليه ، واهللا أعلم  به
وإن أحب فصل بسالم بني ] يسلم يف آخرها [ ومن فاتته صالة العيد صلى أربع ركعات كصالة التطوع : قال 

  . كل ركعتني 
  . من فاتته صالة العيد استحب له قضاؤها : ش 

ويقضيها أربعاً ، على املشهور من الروايات واختارها اخلرقي ، ) . مسعود وأنساً قضياها ابن (  ٦ألن  ٩٤١
  . والقاضي ، والشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفاهتم ، وأبو بكر فيما حكاه عنه القاضي والشريف 

  . رواه سعيد ) . من فاته العيد فليصل أربعاً (  ٦: ألن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٩٤٢
يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلًا يصلي بضعفه النا أربعاً ، وال خيطب ، وعلى هذه الرواية : قال أمحد  ٩٤٣

مث إن أحب صلى األربع بسالم واحد ، وإن شاء . كصالة التطوع : يصلي بال تكبري ، وقد أشار إليه اخلرقي بقوله 
يقضيها ركعتني ال غري ، ) : والرواية الثانية . ( احد بسالمني ، على إحدى الروايتني ، والرواية األخرى بسالم و

  . اختارها اجلوزجاين ، وأبو حممد يف العمدة ، وأبو بكر يف التنبيه ، فيما حكاه عنه أبو احلسني 
كان إذا مل حيضر العيد مع الناس مجع أهله وولده وصلى ركعتني ، يكرب فيهما (  ١٦ألن أنساً رضي اهللا عنه  ٩٤٤

خيري بني ركعتني بتكبري ، وأربع بال تكبري ، ألن كليهما ثبت عن ) والثالثة . ( هذه الرواية يكرب فيها ، وعلى ) 
  . الصحابة فخريناه بينهما 

ظاهره أنه فاتته مجيع الصالة ، فلو أدركهم بعد الركوع يف الثانية فإنه يقضيهما . ومن فاتته الصالة : وقول اخلرقي 
طريقة الشيخني وغريمها ، ويف التعليق الكبري أنه على اخلالف يف القضاء ، وقاسه على ركعتني بال نزاع ، وهذه 

إذا أدرك التشهد يف العيد يصلي ركعتني ، وإن أدرك : اجلمعة وقد نص أمحد على الفرق يف رواية حنبل ، وقال 
  . مثله يف اجلمعة صلى أربعاً ، ومع تصريح اإلِمام بالفرق ميتنع اِإلحلاق 

دبر كل صالة مكتوبة صالها يف مجاعة ] يف [ ويبتديء التكبري يوم عرفة من صالة الفجر ، مث ال يزال يكرب  :قال 
، وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا عليه رواية أخرى أنه يكرب لصالة الفرض وإن كان وحده ، حىت يكرب لصالة العصر من 

  . واهللا أعلم . آخر أيام التشريق مث يقطع 
هذا الكالم مشروعية التكبري عقب الصلوات يف عيد النحر وال نزاع يف ذلك يف اجلملة ، وقد قال  قد تضمن: ش 

  ) . } واذكروا اهللا يف أيام معدودات { (  ١٩: اهللا تعاىل 
  . وقد فسرت بأيام التشريق مع يوم النحر ، مث الكالم يف وقته ، وحمله ، وصفته  ٩٤٥

[ فجر يوم عرفة ، إىل العصر من آخر أيام التشريق ، ملا تقدم من اآلية الكرمية أما وقته ففي حق احملل من صالة ال
  ] . إذا ظاهرها الذي يف مجيع األيام 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اهللا عز : ( ويؤيده ما يف صحيح مسلم وغريه عن نبيشة ، عن النيب قال  ٩٤٦



  ) . وجل 
: ( ر رضي اهللا عنه أن النيب صلى الصبح يوم عرفة مث أقبل علينا فقال وقد روى الدارقطين من طرق عن جاب ٩٤٧

ويف بعض الطرق أنه ال إله إال . ومد التكبري إىل العصر من آخر أيام التشريق [ اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا 
  ) . واهللا أكرب ، اهللا أكرب واهللا احلمد ] اهللا 
بأي حديث تذهب ، إىل أن التكبري من صالة الفجر يوم عرفة ، إىل آخر : هللا تعاىل وقيل لِإلمام أمحد رمحه ا ٩٤٨

بإمجاع عمر وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي اهللا عنهم ، ويف حق احملرم من صالة : قال [ أيام التشريق ؟ 
ينتهي بصالة : وعن أمحد  العصر ، ألنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية ،] الظهر يوم النحر ، إىل آخر أيام التشريق 

  . الفجر من آخر أيام التشريق ، واألول املذهب 
وأما حمله فعقب الصلوات املفروضات يف مجاعة ، باِإلمجاع الثابت بنقل اخللف عن السلف ، ال النوافل ، وإن 

والقاضي ،  صليت يف مجاعة ، ويف الفريضة إذا صالها وحده روايتان ، املشهور منهما وهو اختيار أيب حفص ،
  . وعامة األصحاب ال يكرب 

  . رواه حرب وغريه ) . التكبري على من صلى يف مجاعة (  ١٦: ألن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٩٤٩
) : والثانية ( وإليه نذهب ، [ أعلى شيء يف الباب حديث ابن عمر أنه صلى وحده ومل يكرب ، : وقال أمحد  ٩٥٠

نظراً ِإلطالق اآلية الكرمية واحلديث ، ويف التكبري عقيب صالة عيد ] يكرب وهي ظاهر كالم ابن أيب موسى 
وهو اختيار أيب بكر ، وظاهر كالم اخلرقي يكرب ، لشبهها بفرض العني يف اشتراك ] : أحدمها [ األضحى قوالن ، 

  . ال ال ، لشبهها بالنافلة يف سقوطها عن املكلفني يف ثاين احل: اجلميع يف اخلطاب ، والثاين 
ال تكرب املرأة كاألذان ، نعم إن : وكالم اخلرقي يشمل املقيم واملساقر ، والرجل واملرأة ، وهو املشهور ، وعن أمحد 

  . صلت مع الرجال كربت معهم تبعاً ، ويشمل املسبوق ببعض الصالة فإنه صلى يف مجاعة 
  . وهللا احلمد [ رب ، وأما صفته فاهللا أكرب ، اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا ، واهللا أك

  . ملا تقدم يف حديث جابر 
اهللا أكرب اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا ، واهللا أكرب : كان يكرب أيام التشريق (  ١٦وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه  ٩٥١

بحانه ، وعليه اعتمد أمحد ، وروي ذلك أيضاً عن عمر ، وعلي رضي اهللا عنهما ، واهللا س) وهللا احلمد ] اهللا أكرب 
  . أعلم 

  كتاب صالة اخلوف

  
أي الصالة يف اخلوف ، وهي ثابتة بنص الكتاب ) يف ( اِإلضافة مبعىن الالم ، أي الصالة للخوف ، أو مبعىن : ش 

اآلية واستفاضت ) } وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منها معك { (  ١٩: وبالسنة قال اهللا تعاىل 
يصلي صالة اخلوف ، وأمجع العلماء على ذلك ، وعامتهم على ثبوت ذلك بعد النيب ، ألن ما السنة أن النيب كان 

  . ثبت يف حقه ثبت يف حقنا 
فعلوها بعد موته ، ومنهم علي ، وأبو موسى األشعري ، وحذيفة ، ] قد [ مع أن الصحابة رضي اهللا عنهم  ٩٥٢

  . وهو دليل على بقاء احلكم 
وأمتت ألنفسها ] وثبت قائماً [ انت بإزاء العدو ، وهو يف سفر ، صلى بطائفة ركعة وصالة اخلوف إذا ك: قال 



أخرى باحلمد هللا وسورة ، مث ذهبت حترس وجاءت الطائفة األخرى اليت بإزاء العدو فصلت معه ركعة ، وأمتت 
  . ويطيل التشهد حىت يتموا التشهد ويسلم هبم ] وسورة [ ألنفسها أخرى باحلمد اهللا 

وأمحد رمحه . ستة أو سبعة وقيل أكثر من ذلك : ورد يف صفة صالة اخلوف أحاديث صحاح جياد ، قال أمحد : ش 
اهللا على قاعدته ، جيوز مجيع ما ورد ، إال أن املختار عنده إذا كان العدو يف غري جهة القبلة هذه الصفة اليت ذكرها 

  . اخلرقي واقتصر عليها 
من صلى مع النيب يوم ذات الرقاع ، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه وهو ما روى صاحل بن خوات ع ٩٥٣

العدو ، فصلى باليت معه ركعة مث ثبت قائماً ، وأمتوا ألنفسهم ، مث انصرفوا فصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة 
رواه اجلماعة إال  .األخرى ، فصلى هبم الركعة اليت بقيت من صالته ، مث ثبت جالساً فأمتوا ألنفسهم ، مث سلم هبم 

عن صاحل بن خوات ، عن سهل بن أيب حثمة عن النيب ، مبثل هذه الصفة ، : ابن ماجه ، ويف رواية أخرى للجماعة 
ألهنا أنكأ للعدو ، إذ الطائفة اليت تقف جتاه العدو تقف مستيقظة : وإمنا اختار أمحد هذه الصفة على غريها قال 

{ (  ١٩: وال حكماً ، وملوافقتها لظاهر القرآن ، ألن اهللا سبحانه وتعاىل قال للعدو ، إذ ليست يف صالة ال حساً 
وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك ، وليأخذوا أسلحتهم ، فإذ سجدوا فليكونوا من 

ولتأت طئفة { (  ٩: فجعل سبحانه السجود هلم خاصة ، فعلم أهنم يفعلونه منفردين ، وقال سبحانه ) } ورائكم 
وكذا يف هذه الصفة ، ألن الطائفة ] وظاهره أن مجيع صالهتم تكون معه ) [ } أخرى مل يصلوا فليصلوا معك 

األوىل تصلي معه ركعة ، مث تفارقه فتصلي الركعة الثانية وحدها ، والثانية تصلي معه الركعة الثانية ، مث ينتظرها يف 
  . أمتامها به مل يزل إال بالسالم التشهد حىت تأيت بالركعة فيسلم هبا ف

وصالة اخلوف إذا كان بإزآء العدو ، أي حبضرة العدو ، يعين أن الصالة للخوف ال يكون إال : وقول اخلرقي 
حبضرة العدو ، فال تفعل يف غري ذلك ، وهو شامل ملا إذا كان العدو يف جهة القبلة ، أو يف غري جهتها ، ونص عليه 

  . جهة القبلة ، وجعله القاضي ، وأبو اخلطاب شرطاً ] غري [ لصفة ختتار إذا كان العدو يف أمحد ، إال أن هذه ا
ألنه إذا كان يف جهتها فيستغين عن هذه الصالة بصالة عسفان ، اليت هي أقل خمالفة لألصل من هذه الصالة  ٩٥٤

محد رمحه اهللا حممول على ما إذا مل متكن عندي أن كالم أ: ، و أبو الربكات يف احلقيقة خيتار هذا القول ، ألنه قال 
صالة عسفان ، الستتار العدو ، أو خوف كمني له ، وكالم القاضي وأيب اخلطاب على ما إذا أمكنت صالة عسفان 

  . ، وهو ظاهر كالم طائفة من األصحاب 
إطالق الطائفة ، وهو  ظاهره. صلى بطائفة ركعة : وقوله . حيترز به عن احلضر كما سيأيت . وهو يف سفر : وقوله 

الطائفة تقع على القليل والكثري ، وقال أبو اخلطاب وتبعه صاحب التلخيص ، ] أن [ اختيار أيب حممد ، نظراً إىل 
فلتقم طائفة منهم معك ، وليأخذوا { (  ٩: وأبو الربكات شرط الطائفة أن تكون ثالة فصاعدا لقوله سبحانه 

، وأقل اجلمع ثالثة ، لكن على القولني ال بد وأن تكون الطائفة اليت بإزآء وهذا مجع ) } أسلحتهم فإذا سجدوا 
  . العدو ممن حتصل الثقة بكفايتها وحراستها 

ركعة أخرى ويقف ] يعين إذا قام إىل الثانية نوت مفارقته ، وأمتت ألنفسها . أخرى [ وأمتت ألنفسها : وقوله 
إذا جاءت الطائفة الثانية دخلت معه يف الركعة الثانية ، فإذا جلس للتشهد اِإلمام ينتظر الطائفة الثانية وهو يقرأ ، ف

  . قامت فأتت بركعة أخرى ، وهم يف حكم اإلِئتمام به ، ويكرر هو التشهد حىت تدركه فيه فيسلم هبم 
   .واعلم أن من شرط صالة اخلوف بال نزاع عندنا أن يكون العدو حيل قتاله ، وخياف هجومه ، واهللا أعلم 

وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتني ، وأمتت الطائفة األوىل باحلمد اهللا يف كل ركعة ، والطائفة : قال 



  . األخرى تتم باحلمد هللا وسورة 
وإذا كانت { (  ٩قد دل هذا على أن صالة اخلوف تفعل يف احلضر ، كما تفعل يف السفر ، وذلك لعموم : ش 

إذا اجتمعا : أثري يف قصر الصفة ، وأي نقصها والسفر له تأثري يف قصر العدد ، وهلذا قيل اآلية ، وإمنا له ت) } فيهم 
وجد القصر املطلق ، وهلذا قيدت اآلية الكرمية باخلوف ، ألنه مع الضرب يف األرض جيتمع األمران ، فاملراد باآلية 

جواز فعلها ركعة ، واألول املشهور ] على [ دل عن أمحد ما ي: الكرمية واهللا أعلم القصر املطلق ، ال املقيد ، وقيل 
 .  

ودل كالمه أيضاً على أن ما يدركه املسبوق آخر صالته ، وما يقضيه أوهلا ، ألنه جعل الطائفة األوىل تتم باحلمد هللا 
هتا ، فقط ، ألهنا أدركت أول الصالة بال ريب ، والطائفة الثانية تتم باحلمد هللا وسورة ، ألن ما أدكرته آخر صال

  . فالذي تقضيه أوهلا ، وهذا هو املشهور من الروايتني ، وعليه األصحاب 
رواه ) ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا : ( ملا روى أن أبو هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب أنه قال  ٩٥٥

: ( قوله ) : أحدمها ( جه واحلجة فيه من ثالثة أو) فصل ما أدركت ، واقض ما سبقك ( أمحد ، والنسائي ، وملسلم 
وما فاتكم : ( قوله ) : والثاين ( والذي أدركه مع اِإلمام آخر صالته ، فوجب أن يصليه معه ، ) ما أدركتم فصلوا 

: ( قوله ) : والثالث ( والذي فاته وسبقه به أول الصالة ، فعلم أنه الذي يفعله بعد مفارقته ، ) ما سبقك ( و ) 
  . ا يكون ملا فات وقته ، وانقضى حمله ، ألن املأموم تابع ، فال يشتغل بغري ما يفعله إمامه والقضاء إمن) فاقضوا 

  . أن ما يدركه املسبوق أول صالته ، وما يقضيه آخرها ) : والرواية الثانية ( 
يتم آخره ، وأجيب واِإلمتام إمنا يكون ملا فعل أوله ، ف) فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأمتوا : ( لقول النيب  ٩٥٦

أي فأمتوا قضاء ، مجعاً بني ) فأمتوا : ( بأن اِإلمتام إمنا يستدعي النقصان ، أولًا كان أو آخراً ، فإذاً حيمل قوله 
  . الروايتني 

االستفتاح ، ال يستفتح على املذهب إال يف أول ركعة يقضيها ، حلكمنا أهنا أول صالته ، ) منها ( وللخالف فوائد 
خيتص بأول ركعة ال يتعوذ إال إذا قام يقضي ، على : التعوذ ، إذا قلنا ) ومنها ( نية إذا افتتح الصالة وعلى الثا

اجلهر واِإلسرار ، إذا فاته األولتان من املغرب جهر يف قضائها إن شاء ) ومنها . ( املختار ، وعلى الثانية مع التحرمي 
قراءة ، إذا فاتته الركعتان ، من الرباعية قرأ يف قضائها باحلمد وسورة ال] قدر ) [ ومنها . ( ، وعلى الثانية ال جيهر 

قنوت الوتر إذا أدركه ) ومنها . ( على املذهب ، وعلى الرواية األخرى يقرأ باحلمد فقط ، وهذه مسألة اخلرقي 
) ومنها . ( عيفة املسبوق خلف من يصلي الثالث بسالم واحد ، فإنه إذا قضى مل يعد القنوت إال على الرواية الض

فإذا قام يقضي الركعة اليت فاتته فإنه يكرب ] فيها [ تكبريات العيد الزوائد ، إذا أدرك منها ركعة فإنه يكرب مع إمامه 
) ومنها ( فيها التكبري املشروع يف األوىل ، نص عليه ، وقياس الرواية الثانية أنه ال يكرب إال املشروع يف الثانية ، 

ول ، فإذا أدرك ركعة من املغرب ، مث قام يقضي ، فإنه يتشهد عقب ركعة ، على الرواية املرجوحة حمل التشهد األ
أنه يأيت بركعتني متواليتني ، مث يتشهد عقيبهما ، ألن الذي ) إحدامها ( ، وعلى املشهور ، وفيه عن أمحد روايتان 

  . الته يتشهد عقيب ركعة منه ، وإن كان أول ص) والثانية ( فاته كذلك ، 
وال يعرف له خمالف من علماء الصحابة رضي اهللا عنهم ، وإذاً . ألن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ذلك  ٩٥٧

  . يكون ما أدركه أو صالته حكماً ال فعلًا ، واهللا علم 
ِإلنتظار يف هل تفارقه الطائفة األوىل إذا أهنى تشهده وينتظر الثانية وهو جالس ، أن تكون املفارقة وا) : تنبيه ( 

  . الثالثة ؟ فيه وجهان ، واهللا أعلم 



احلمد { (  ١٩وإن كانت الصالة مغرباً صلى بالطائفة األوىل ركعتني ، وأمتت ألنفسها ركعة ، تقرأ فيها ب : قال 
  . ويصلي بالطائفة األخرى ركعة ، وأمتت ألنفسها ركعتني ، تقرأ فيهما باحلمد هللا ، وسورة ) } هللا رب العاملني 

إحدى الطائفتني تصلي ركعة ، فاحلمل لنا على الطائفة الثانية أوىل ، ألن األوىل ] أن [ ألنه إذا مل يكن بد من : ش 
  . متيزت بالسبق ، واهللا أعلم 

[ صلوا رجالًا وركباناً ، إىل القبلة أو إىل غريها . املسايفة ] حال [ وإذا كان اخلوف شديداً ، وهو يف : قال 
  ] . وإال إىل غريها [ يبتدؤن بتكبرية اِإلحرام إىل القبلة إن قدروا ، ]  يومئون إمياء

قد تضمن هذا الكالم أن الصالة حال املسايفة والتحام احلرب ال يسقط ، وال نزاع يف ذلك ، وأنه ال جيوز : ش 
فإن خفتم فرجاال { (  ١٩: تأخريها إن مل تكن األوىل من اجملموعتني ، على املشهور يف الروايتني ، لقول اهللا تعاىل 

وظاهر األمر بالصالة على هذه الصفة واحلال هذه ، واألمر للوجوب . فصلوا رجالًا أو ركبانا : أي ) } أو ركبانا 
  . والفور عندنا 

فإن كان خوفاً أشد من ذلك : ( ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب وصف صالة اخلوف ، وقال ) وعن (  ٩٥٨
  . رواه ابن ماجه ) نا فرجاالً أو ركبا

  . حكاها ابن أيب موسى جيوز التأخري حال اِإللتحام ) : والرواية الثانية ( 
  . ألن النيب أخر الصالة يوم اخلندق  ٩٥٩
أن يصلي أحد ( نادى فينا رسول اهللا يوم انصرف عن األحزاب : ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ) وعن (  ٩٦٠

ال نصلي إال حيث : خوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بين قريظة ، وقال آخرون فت) العصر إال يف بين قريظة 
  . رواه مسلم وغريه . فما عنف رسول اهللا واحداً من الفريقني : قال . أمرنا رسول اهللا ، وإن فاتنا الوقت 

رجاال أو ركبانا فإن خفتم ف{ (  ١٩: بأن تأخري الصالة يوم األحزاب كان قبل أن ينزل قوله تعاىل ) وأجيب ( ٩٦
هو حديث ثابت ، وجيوز أن يكون لعذر من : كذا رواه أمحد والنسائي ، من رواية أيب سعيد وقال ابن عبد الرب ) } 

  . نسيان أو غريه 
فصالها . ال : قالوا ) هل علم أحد منكم أين صليت العصر ؟ : ( يؤيد ذلك ما رواه أمحد أنه قال األصحابة  ٩٦٢

نظر ، ألن اجلمع بينهما ممكن ، بأن حتمل اآلية واحلديث على اجلواز ، وفعله على ذلك ، وإذاً  ويف ادعاء النسخ. 
يصلون كيف ما أمكنهم ، رجالًا وركباناً ، : وباجلملة األول املذهب ، وعليه . حيصل اجلمع ، وهو أوىل مع النسخ 

ؤهم بالسجود أخفض من إميائهم بالركوع ، إىل القبلة وغريها ، يومئون إمياءاً على قدر طاقتهم ، ويكون إميا
يضربون ، ويكرون ويفرون على حسب املصلحة ، وال يشترط االضطرار إىل ذلك ، وال يلزمهم االفتتاح إىل القبلة 

  . إن عجزوا عنه ، وإن أمكنهم فروايتان ، املشهور وهو الذي قاله اخلرقي اللزوم 
يصلوا مجاعة ، ومال أبو حممد إىل املنع ، حذارا من تقدم اِإلمام  وظاهر كالم اخلرقي وقاله األصحاب أن هلم أن

  . واهللا أعلم 
واهللا أعلم . ومن أمن وهو يف الصالة أمتها صالة آمن ، وكذلك إن كان آمناً فاشتد خوفه أمتها صالة خائف : قال 

 .  
خلوف ، فإذا أمن زال اخلوف ، احلكم يوجد بوجود علته ، وينتفي بانتفائها ، واملقتضي هلذه الصالة هو ا: ش 

فيصلي صالة آمن ، بواجباهتا وصفتها املعروفة ، وما صاله وهو خائف على صفته حمكوم بصحته ، وإن كان آمناً 
  . فخاف فقد وجدت العلة فيوجد احلكم ، واهللا أعلم 



  كتاب صالة الكسوف

  
روى حديث الكسوف : املنذري الكسوف واخلسوف واحد ، كما دلت عليه األحاديث الصحيحة ، قال : ش 

الكسوف للشمس : انتهى ، وقيل . تسعة عشر نفساً ، بعضهم بالكاف ، وبعضهم باخلاء ، وبعضهم باللفظني مجيعاً 
الكسوف تغريمها ، واخلسوف : اخلسوف يف الكل ، والكسوف يف البعض ، وقيل : ، واخلسوف للقمر ، وقيل 

  . تغيبهما يف السواد 
  . ا ومطلوبيتها السنة املستفيضة الصحيحة ، ففي الصحيح يف غري حديث أن النيب صالها وأمر هبا واألصل يف سنيته

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ، ال : ( قال رسول اهللا : قال أبو مسعود البدري رضي اهللا عنه  ٩٦٣
متفق عليه ، ومتفق )  ينكشف ما بكم ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ، فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا ، وادعوا حىت

  . على حنوه من حديث ابن عمر ، وعائشة وابن عباس ، وأيب موسى ، وغريهم ، رضي اهللا عنهم 
بال أذان ، وال [ وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إىل الصالة ، إن أحبوا مجاعة ، وإن أحبوا فرادى : قال 

  ] . إقامة 
  . قع ، ومضوا إىل الصالة أي فزع الناس مما و: ش 

خسفت الشمس يف زمان رسول اهللا ، فقام فزعا خيشى أن تكون الساعة ، حىت أتى : ويف الصحيح قال  ٩٦٤
إن هذه اآليات : ( املسجد ، فقام فصلى بأطول قيام ، وركوع ، وسجود ، ما رأيته يفعل يف صالة قط ، مث قال 

  ) . الناس ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكره ، ودعائه واستغفاره اليت يرسلها اهللا ، ال تكون ملوت أحد من 
  . يف إذن اِألمام روايتان ، واهللا أعلم : وظاهر كالمه أنه ال يشترط هلا إذن اِإلمام ، وهو املذهب قال أبو بكر 

، مث يرفع فيقرأ ويطيل ويقرأ يف األوىل بأم الكتاب وسورة طويلة ، وجيهر بالقراءة ، مث يركع فيطيل الركوع : قال 
القيام ، وهو دون القيام األول مث يركع فيطيل الركعوع وهو دون الركوع األول مث يسجد سجدتني طويلتني ، فإذا 

  . قام فعل مثل ذلك ، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات ، مث يتشهد ويسلم 
يصلي ركعتني ، تشتمل كل ركعة منهما املستحب واملختار يف صالة الكسوف كما ذكر اخلرقي رمحه اهللا أن : ش 

  . على ركوعني وسجدتني ، على الصفة املذكورة 
خسفت الشمس على حياة رسول اهللا ، فخرج رسول : ملا يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٩٦٥

وعاً طويلًا ، هو أدىن فكرب وصف الناس وراءه ، فاقترأ قراءة طويلة ، مث كرب ، فركع رك] فقام [ اهللا إىل املسجد ، 
مث قام فافترأ قراءة طويلة ، هو ) احلمد [ مسع اهللا ملن محده ، ربنا ولك : ( من القراءة األوىل ، مث رفع رأسه فقال 

مسع اهللا ملن محده ربنا : ( أدىن من القراءة األوىل ، مث كرب فركع ركوعاً طويلًا هو أدىن من الركوع األوىل ، مث قال 
مثل ذلك ، حىت استكمل أرب ركعات ، وأربع ] األخرى [ مث سجد ، مث فعل يف الركعة )  ]ولك احلمد 

إن : ( فأثىن على اهللا مبا هو أهله ، مث قال ] الناس [ سجدات ، واجنلت الشمس قبل أن ينصرف ، مث قام فخطب 
ذا رأيتموها فافزعوا إىل الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل ، ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ، فإ

  ) . الصالة 
ويف الصحيحني أيضاً عنها أن النيب جهر يف صالة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات ، يف ركعتني وأربع  ٩٦٦

وقد تبني من احلديث السابق أنه إذا قام من الركوع أنه يسمع وحيمد ، مث يقرأ ، ونص على ذلك ) سجدات 
  . ذلك األصحاب ، واخلرقي أمهل ذكر 



  . واعلم أنه قد جاء يف صحيح مسلم وغريه أن النيب أتى يف كل ركعة بثالث ركوعات ، وأربع ركوعات  ٩٦٧
  . ويف السنن خبمس وأمحد رمحه اهللا على قاعدته جيوز اجلميع ، وإن كان خمتاره الصفة األوىل  ٩٦٨
  . سنة ، جيوز تركه  بل وجاء أنه صالها بركوع واحد ، وهلذا عندنا أن الركوع الثاين ٩٦٩

وظاهر كالم اخلرقي أنه ال خطبة هلا ، وهو املشهور من الروايتني ، وعليه األصحاب ، ألن النيب مل يأمر هلا خبطبة ، 
  . وخطبته كان ليعلمهم حكمها 

أبو ما تقدم من حديث عائشة وغريها ، وقال ] حنو [ ومل يعني اخلرقي قدر القراءة ، وال قدر الركوع ، ذلك على 
  . يقرأ يف األوىل بقدر سورة البقرة ، مث يف كل قيام كمعظم قراءة الذين قبله : اخلطاب وغريه 

خسفت الشمس ، فصلى رسول اهللا ، فقام قياماً طويلًا ، : وذلك ألن يف الصحيح من حديث ابن عباس قال  ٩٧٠
  . احلديث . يلًا ، وهو دون القيام األول حنوا من سورة البقرة ، مث ركع ركوعاً طويلًا ، مث رفع فقام قياماً طو

رواه أمحد ، . فأحسبه قرأة بسورة البقرة : وأطال القيام يف صالته ، قالت : ويف حديث لعائشة قالت  ٩٧١
  . والنسائي ، ولو قرأ بدون ذلك جاز 

، وقال القاضي ، و أبو فقد جاء أنه قرأ يف الركوع األول بالعنكبوت ، ويف الثانية بالروم ، رواه الدارقطين  ٩٧٢
وقال ابن أيب . يسبح يف الركوع األول بقدر مائة آية مث بعده يف كل ركوع كمعظم الذي قبله : اخلطاب ، وغريمها 

وهذا اختيار أيب الربكات ، ملا تقدم من حديث . موسى يسبح يف كل ركوع بقدر معظم القراءة يف القيام الذي قبله 
نص ، وظاهر كالم كثري من األصحاب أن اجللسة بني السجدتني وقيام الرفع من عائشة ، وليس ألمحد يف ذلك 

  . واهللا أعلم . يطيل اجللسة : الركوع ال يطيلهما ، وهو ظاهر حديث عائشة املتقدم ، وقال صاحب التلخيص 
  . وإذا كان الكسوف يف غري وقت صالة جعل مكان الصالة تسبيحاً واهللا أعلم : قال 
الكسوف يف غري وقت صالة وهو الوقت املنهي عن الصالة فيها وقد تقدمت جعل مكان الصالة إذا وجد : ش 

تسبيحاً ، ألن النيب أمر بالصالة والذكر ، وإذا تعذرت الصالة تعني الذكر ، وهذا بناء من اخلرقي على أن ذوات 
  . األسباب ال تفعل يف وقت النهي ، وقد تقدم الكالم على ذلك 

الكسوفني ، وهو صحيح ، إال أن األصحاب استثنوا الزلزلة الدائمة ، ] لغري [ خلرقي أنه ال يصلي وظاهر كاالم ا
  ] . هلا [ فإنه يصلي 

وهو ظاهر . يصلي جلمع اآليات : ، وقال ابن أيب موسى ) صلى هلا (  ١٦ألن ابن عباس رضي هللا عنهما  ٩٧٣
  . كالم أمحد ، واهللا أعلم 

  كتاب صالة االستسقاء

  
  . االستسقاء طلب السقي ، والصالة لذلك سنة ، ألن النيب فعلها ، وكذلك خلفاؤه من بعده : ش 
  . وإذا أجدبت األرض ، واحتبس القطر ، خرجوا مع اِإلمام : قال 
  . ضد اخلصب ، وقلة املطر ] هو [ سبب صالة االستسقاء اجلدب الذي : ش 

ناس إىل رسول اهللا قحوط املطر ، فأمر مبنرب فوضع له يف شكى ال: وقد روت عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٩٧٤
فخرج رسول اهللا حني بدا حاجب الشمس ، فقعد على املنرب ، : املصلى ، ووعد الناس يوماً خيرجون فيه ، قالت 

إنكم شكومت جدب دياركم ، واستئخار املطر عن إبان زمانه عنكم ، وقد : ( فكرب ومحد اهللا عز وجل ، مث قال 



احلمد هللا رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، : ( ، مث قال ) م اهللا عز وجل أن تدعوه ، ووعدكم أن يستجيب لكم أمرك
مالك يوم الدين ، ال إله إال اهللا يفعل ما يريد ، اللهم أنت اهللا ال إله إال أنت ، الغين وحنن الفقراء ، أنزل علينا 

 رفع يديه ، فلم يزل يف الرفع حىت بدا بياض أبطيه ، مث حول إىل مث) الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبالغا إىل حني 
الناس ظهره ، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ، مث أقبل على الناس ، ونزل فصلى ركعتني فأنشأ اهللا سبحانه 

تهم إىل سحابة ، فرعدت وبرقت ، مث أمطر بإذن اهللا تعاىل ، فلم يأت مسجده حىت سالت السيول ، فلما رأى سرع
رواه أبو ) أشهد أن اهللا على كل شيء قدير ، وأين عبد اهللا ورسوله : ( الكن ضحك حىت بدت نواجذه ، فقال 

  . داود 
وكانوا يف خروجهم كما روي عن النيب أنه كان إذا أراد االستسقاء خرج متواضعاً ، متبذلًا ، متخشعاً ، : قال 

  . متذللًا ، متضرعاً 
  . يناسب اخلروج على هذه الصفة  ال شك أن املقام: ش 

خرج رسول اهللا : ويف املسند وسنين النسائي وابن ماجه أن ابن عباس سئل عن الصالة يف االستسقاء فقال  ٩٧٥
  . متواضعاً متبذلًا ، متخشعاً ، متضرعاً ، فصلى ركعتني كما يصلي العيد ، مل خيطب خطبكم هذه 

  . فيصلي هبم ركعتني : قال 
  . يف أن الصالة لالستسقاء ركعتان ، واألحاديث صرحية يف ذلك  ال نزاع: ش 

يصلي بال تكبري وال جهر ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا ، ألن كثرياً من ] أنه [ وظاهر كالم اخلرقي 
لعيد وجيهر ، وهي املشهورة عند األصحاب يكرب فيها كصالة ا) والرواية الثانية ( األحاديث ليس فيها ذكر التكبري 

  . ملا تقدم من حديث ابن عباس 
خرج النيب يستسقي ، فحول رداءه : ويف البخاري وغريه من حديث عبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنه أنه قال  ٩٧٦

  . ، وصلى ركعتني ، جهر فيما بالقراءة 
  . مث خيطب : قال 
ت ، والقاضي ، يف الروايتني ، وأيب بكر ، وزعم هذا إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا ، واختيار أيب الربكا: ش 

  . قال يف املغين إنه املشهور ، ملا تقدم من حديث عائشة ] وكذلك [ أن الرواة اتفقوا عن أمحد على ذلك 
خرج النيب يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتني ، بال أذان وال إقامة ، مث : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٩٧٧

اهللا عز وجل ، وحول وجهه حنو القبلة ، رافعاً يديه ، مث قلب رداءه ، فحول األمين على األيسر ،  خطبنا ، ودعا
ال خيطب لالستسقاء ، وهي األشهر عن أمحد نقلًا ، ) والرواية الثانية ( رواه أمحد وابن ماجه . واأليسر على األمين 

وقول اخلرقي على الدعاء ، ملا تقدم من حديث ابن  واختيار القاضي يف التعليق ، وغاىل فحمل الرواية األوىل ،
  . عباس 

خيطب بعد الصالة ، كما ذكره اخلرقي ، وهو املشهور ، واختيار القاضي يف روايتيه وأيب حممد يف ) فعلى األوىل ( 
ين ، وهو وعنه خيري بني األمر( بل قبلها ، حلديث عائشة رضي اهللا عنها ، ) وعنه . ( املغين ، حلديث أيب هريرة 

  . اختيار أيب بكر ، وابن أيب موسى ، وأيب الربكات ، لورود األمرين عنه 
. [ مل خيطب خطبكم : وظاهر كالم اخلرقي أنه خيطب خطبة واحدة ، وهو املنصوص ، حلديث ابن عباس املتقدم 

اضي يف اخلصال باحلمد العيد على املشهور ، وقال الق[ بل ثنتني ، ويفتتحها بالتكبري كخطبة : وقيل ] احلديث 
  . باالستغفار ، ألنه يف االستسقاء أهم ، واهللا أعلم : اجلمعة ، وقال أبو بكر يف الشايف ] كخطبة 



  . ويستقبل القبلة وحيول رداءه وجيعل اليمني يساراً ، واليسار ميينا : قال 
تفاؤلًا ليتحول اجلدب : ذلك قيل وفعله ل] وعبداهللا بن زيد رضي اهللا عنهما [ ملا تقدم من حديثي عائشة : ش 

: بل أمارة بينه وبني ربه عز وجل ال تفاؤلًا ، إذ شرط التفاؤل أن ال يكون بقصد ، وإمنا قيل له : خصباً ، وقيل 
  . واهللا أعلم . حول رداءك ، ليتحول حالك 

  . ويفعل الناس كذلك : قال 
  . أي حيولون أرديتهم ، كما حيول اِإلمام رداءه : ش 

  . رواه أمحد ) . وحتول الناس معه (  ١٦: ألن يف حديث عبد اهللا بن زيد  ٩٧٨
  . فيدعو ويدعون ، ويكثرون يف دعائهم االستغفار : قال 
  . قد تقدم حديث عائشة رضي اهللا عنها يف الدعاء : ش 

اللهم أغثنا ،  اللهم أغثنا ،: ( ويف الصحيحني من حديث أنس رضي اهللا عنه أن النيب يف االستسقاء قال  ٩٧٩
{ (  ١٩: خمتصر ويكثرون يف دعائهم االستغفار ، ألنه سبب نزول املطر ، قال اهللا سبحانه وتعاىل ) اللهم أغثنا 

  ) . } استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا 
وما مفاتيحه ؟ ] : له [  قيل. عجبت ممن يبطيء عنه الرزق ومعه مفاتيحه (  ١٦: وعن علي رضي اهللا عنه  ٩٨٠
  . ) استغفار : قال 
  . فإن سقوا وإال عادوا يف اليوم الثاين والثالث : قال 
  ) . إن اهللا حيب امللحني يف الدعاء ( ألن احلاجة داعية إىل ذلك ، وقد جاء : ش 
  . أعلم وإن خرج معهم أهل الذمة مل مينعوا ، وأمروا أن يكونوا منفردين عن املسلمني واهللا : قال 
 ١٩: أما كون أهل الذمة ال مينعون من اخلروج ، ألهنم يطلبون رزقهم واهللا ضمن هلم ذلك ، قال اهللا سبحانه : ش 
ال مينعون ، ولكن خروجهم يف يوم : اآلية وقال ابن أيب موسى ) } وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها { ( 

: الحتمال أن ينزل عليهم عذاب فيصيب املسلمني ، قال اهللا سبحانه مفرد أجود ، وأما انفرادهم عن املسلمني ف
  ) . } واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن اهللا شديد العقاب { (  ١٩

وظاهر كالم اخلرقي أن اِإلمام ال خيرجهم ، وهو كذلك ، بل يكره إخراجهم على املشهور ، وظاهر كالم أيب بكر 
  . بأس به ، واهللا أعلم  أنه ال

  باب احلكم فيمن ترك الصالة

  
ومن ترك الصالة وهو بالغ عاقل ، جاحداً هلا ، أو غري جاحد ، دعي إليها يف وقت كل صالة ، ثالثة أيام ، : قال 

  . فإن صلى وإال قتل واهللا أعلم 
) وغري جاحد ( أو غري واجبة علي ، الصالة غري واجبة ، : هلا ، كمن قال ) جاحد : ( التارك للصالة قسمان : ش 

ال إشكال يف كفره ، ووجوب قتله ، ألنه مكذب هللا تعاىل ولرسوله ، وحكمه حكم غريه من ] هلا [ ، فاجلاحد 
  . املرتدين ، يف أنه يستتاب ثالثة أيام ، فإن تاب بأن أقر بالوجوب وإال قتل 

فاقتلوا { (  ١٩: فإنه يقتل عندنا بال نزاع ، لظاهر قوله تعاىل وأما التارك هلا غري جاحد بأن يتركها هتاونا أو كسال 
) } فإن تابوا ، وأقاموا الصالة ، وآتوا الزكاة ، فخلوا سبيلهم { (  ١٩: إىل قوله ) } املشركني حيث وجدمتوهم 



  . فأباح سبحانه القتل إىل غاية ، فما مل توجد الغاية فهو باق على اِإلباحة 
  ) . هنيت عن قتل املصلني ( : ويف احلديث  ٩٨١
بعث علي وهو باليمن إىل النيب بذهيبة ، فقسمها بني أربعة ، : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  ٩٨٢

فقال . مث وىل الرجل ) ويلك ألست أحق أهل األرض أن يتقي اهللا : ( فقال . يا رسول اهللا اتق اهللا : فقال رجل 
فكم من مصل : فقال خالد ) ال ، لعله أن يكون يصلي : ( هللا أال أضرب عنقه ؟ قال يا رسول ا: خالد بن الوليد 

فجعل ) إين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، وال أشق بطوهنم : ( فقال رسول اهللا . يقول بلسانه ما ليس يف قلبه 
  . النيب العلة يف منع القتل الصالة 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ، وأن : ( قال  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب ٩٨٣
حممداً رسول اهللا ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها ، 

  . متفق عليهما ) وحساهبم على اهللا 
وص مبا تقدم ، على أنا نقول مبوجبه ، إذ هذا تارك احلديث فمخص) ال حيل دم امريء مسلم : ( وأما قوله  ٩٨٤

واختلف مباذا حيكم بقتله ، . أو ملا يظنه عذراً ] لعذر  [لدينه ، وال يقتل حىت يدعى إليها ، الحتمال أن يتركها 
  . بترك صالة واحدة ، وبضيق وقت الثانية ، وهو املشهور ، وظاهر كالم اخلرقي : فروي 
رواه أمحد ) من ترك صالة متعمداً فقد برئت منه ذمة اهللا : ( معاذ بن جبل ، أن رسول اهللا قال ] روى [ ملا  ٩٨٥

وال عذر له فقد ظهر إصراره ، فإذاً تعني إهدار دمه ، زجراً له ، . ال أصلي : ليها يف وقتها فقال ، وألنه إذا دعي إ
وإمنا اعترب ضيق وقت الثانية ألن القتل هلا دون األوىل ، ألنه ملا خرج وقت األوىل ، ودعي إليها صارت فائتة 

تلف يف إباحته وحظره ، وعلى هذا لو دعي إىل والفائتة وقتها موسع عند مجاعة من العلماء ، والقتل ال جيب مبخ
  . صالة يف قوهتا فامتنع حىت فاتت ، قتل وإن مل يضق وقت الثانية ، نص عليه 

بترك ثالث صلوات ، وبضيق وقت الرابعة ، ليتحقق اإلصرار ، ألن الصالة والصالتني رمبا تركا كسال : وروي 
من اجملموعتني ، فال يقتل حىت خيرج وقت [ إال إذا كانت األوىل  يقتل بترك الواحدة ،: وضجرا ، وقال ابن شاقال 

يقتل لترتك : يف حال اجلمع ، فأورث شبهة هاهنا ، وتغاىل بعض األصحاب فقال ] الثانية ، ألن وقتها وقت األوىل 
  . األوىل ، ولترك كل فائتة ، إذا أمكنه من غري عذر ، بناء على أن القضاء عندنا على الفور 

تستحب ) وعنه ( حكم بقتله فال بد وأن يستتات بعد ذلك ثالثة أيام ويضيق عليه ، كي يرجع على املذهب  وإذا
  . االستتابة وال جتب 

وهي اختيار أيب عبد اهللا بن ) : إحدامها ( وهل يقتل حداً أو لكفره ؟ فيه روايتان . وإذا قتل قتل بالسيف يف عنقه 
  . ل حداً بطة ، وابن عبدوس ، وأيب حممد يقت

مخس صلوات كتبهن اهللا : ( مسعت رسول اهللا يقول : ملا روي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال  ٩٨٦
تعاىل على العباد ، من أتى هبن كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة ، ومن مل يأت هبن فليس له عند اهللا عهد ، إن 

  . رواه أمحد ) شاء عذبه ، وإن شاء غفر له 
إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة : ( مسعت رسول اهللا يقول : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٩٨٧

انظروا هل له من تطوع ؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ، : الصالة املكتوبة ، فإن أمتها ، وإال قيل 
وهي ظاهر ) : والثانية . ( داود ، والترمذي وحسنه  رواه أمحد وأبو) مث يفعل بسائر األعمال املفروضة مثل ذلك 
  . كالم اخلرقي ، واختيار األكثرين يقتل كفرا 



[ رواه أمحد ، ) بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة : ( قال رسول اهللا : ملا روى جابر رضي اهللا عنه قال  ٩٨٨
  . ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي وصححة 

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ، فمن تركها فقد : ( مسعت رسول اهللا يقول : ال وعن بريدة األسلمي ق ٩٨٩
  . والنسائي ، والترمذي وصححه ] رواه أمحد ) كفر 
  . ذكره أمحد يف رسالته ) . الحظ يف اِإلسالم ملن ترك الصالة (  ١٦: وقال عمر  ٩٩٠
وعلى هذه الرواية هو كاملرتد ، ال . ي يف تأرخيه رواه البخار) . من مل يصل فهو كافر (  ١٦: وقال علي  ٩٩١

وعلى األوىل كالزاين والقاتل . يغسل ، وال يصلى عليه وال يرثه ورثته من املسلمني ، إىل غري ذلك من أحكام املرتد 
، فتنعكس هذه األحكام ، وحيكم بكفره حيث حيكم بقتله ، ذكره القاضي والشريازي ، وهو مقتضى نص أمحد ، 

حيكم بالكفر والقتل إذا دعي إليها يف وقتها ، وخّوف وهدد ، فامتنع مصراً ، من غري عذر ، أما من تركها يف  وإمنا
  . وقتها ومل يدع إليها ، وقضاها فيما بعد ، أو كان يف نفسه قضاؤها ، فال نزاع يف عدم تكفريه وقتله ، واهللا أعلم 

  كتاب اجلنائز

  
بالفتح امليت ، وبالكسر األعواد اليت حيمل عليها ، وقيل : يم وكسرها ، وقيل اجلنائز مجع جنازة ، بفتح اجل: ش 

  . جنز جينز إذا ستر ، قاله ابن فارس : عكسه ، وحكاه صاحب املطالع ، مشتق من 
  . وإذا تيقن املوت وجه إىل القبلة : قال 
: قال [ رسول اهللا ما الكبائر ؟  يا: وكانت له صحبة أن رجلًا قال ] عن أبيه [ روى عبيد بن عمري : ش  ٩٩٢
  . رواه أبو داود ) استحالل البيت احلرام قبلتكم أحياء وأمواتا ( فذكر منها ] سبع 
  ) . وجهوين (  ١٦: وعن حذيفة رضي اهللا عنه أنه قال  ٩٩٣

  . وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يستحب توجيهه قبل تيقن موته 
  . هور يف املذهب أن األوىل التوجيه واملش. وقد أنكر ذلك سعيد املسيب  ٩٩٤
ألن فاطمة رضي اهللا عنها فعلت ذلك وألنه الذي عليه الناس سلفاً وخلفاً واألفضل فيه االستلقاء على ظهره  ٩٩٥

  . ، ورجاله إىل القبلة ، يف رواية اختارها أبو اخلطاب ، ألنه أسهل يف خروج روحه 
وعنه . فضل أن يكون على جنبه األمين ، ألن فاطمة كذلك فعلت وعنه وهو املشهور وصححه أبو الربكات أن األ

  . خيري بينهما ، وبه قطع أبو الربكات يف حمرره واهللا أعلم 
  . وغمضت عيناه : قال 
  . إذا تيقن موته استحب تغميض عينيه ، لئال يقبح منظره : ش 

رمت موتاكم فأغمضوا البصر ، فإن إذا حض: ( قال رسول اهللا : وعن شداد بن أوس رضي اهللا عنه قال  ٩٩٦
يقول إذا : رواه ابن ماجه وأمحد ، قال أمحد ) البصر يتبع الروح ، وقولوا خرياً ، فإنه يؤمن على ما قال أهل امليت 

  . بسم اهللا ، وعلى وفاة رسول اهللا : غمضه 
  . وشد حلياه ، لئال يسترخي فكه : قال 
إذا رأيت روحي بلغت هلايت ، : ا حضرته الوفاة قال البنه عبد اهللا مل(  ١٦عن عمر رضي اهللا عنه أنه : ش  ٩٩٧

  . وألنه إذا ترك قد تدخل اهلوام يف فيه ) . فضع كفك اليمىن على جبهيت ، واليسري حتت ذقين 



  . وجعل على بطنه مرآة أو غريها ، لئال يعلو بطنه : قال 
انتهى ، ) . ضعوا على بطنه شيئاً من حديد : قال مات موىل له ف(  ١٦وعن أنس رضي اهللا عنه أنه : ش  ٩٩٨

  . وإذا مل يكن حديد فطني مبلول واهللا أعلم 
  . وإذا أخذ يف غسله ستر من سرته إىل ركبته : قال 
غسله وجب ستر عورته ، وهو ما بني سرته وركبتيه على املذهب ، أو السوأتان فقط على رواية ] أريد [ إذا : ش 

  . ليها ، حذاراً من النظر إ
واستحب جتريده على ظاهر كالم ) ال تربز فخذك ، وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت : ( وقد قال لعلي  ٩٩٩

اخلرقي وهو إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار ابن أيب موسى ، والشريازي ، وأيب اخلطاب يف اهلداية ، وأيب حممد 
  . أن خيرج منه شيء فينجس الثوب به ، مث قد ينجس امليت  ، ألنه أمكن يف غسله ، وأبلغ يف تطهريه ، إذ حيتمل

واهللا ما ندري أجنرد : ملا أرادوا غسل رسول اهللا قالوا (  ١٦: وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا كانت تقول  ١٠٠٠
ىت ما منهم رسول اهللا من ثيابه كما جنرد موتانا ، أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا أوقع اهللا عليهم النوم ، ح

. أن اغسلوا النيب وعليه ثيابه : رجل إال وذقنه يف صدره ، مث كلمهم مكلم من ناحية البيت ال يدرون من هو 
. رواه أمحد وأبو داود ) . فقاموا إىل النيب فغسلوه وعليه قميص ، يصبون املاء فوق القميص ، ويدلكونه بالقميص 

التجريد ، ومعلوم أنه علم ذلك ، وغسله يف ثوب من خصائصه ، مث وهذا يدل على أن عادهتم يف املوتى كان هو 
) والرواية الثانية ( املفسدة وهي احتمال تنجس الثوب منتفية يف حقه عليه الصالة والسالم ألنه طيب حياً وميتاً 

التعليق ، األفضل أن يغسل يف ثوب ، مستدلًا بأنه غسل وعليه ثوب ، وبه قطع القاضي يف اجلامع الصغري ، ويف 
والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وابن البنا ، ونصره أبو الربكات ، ألنه هو الذي اختاره اهللا لنبيه ، فكان 

  . أوىل 
  . ال يغسل حتت السماء ] أن [ واالستحباب : قال 
  . حذراً من أن يستقبل السماء بعورته : ش 

  . ) نات النيب ، فأمرنا أن جنعل بينها وبني السقف ثوباً غسلنا بعض ب(  ١٦: وعن عائشة رضي اهللا عنها  ١٠٠١
  . وال حيضره إال من يعني يف أمره ما دام يغّسل : قال 
أي واالستحباب أن ال يغسل حبضرة أحد إال معاون يف أمره ، بأن يصب املاء ، أو يناول حاجة ، وحنو ذلك ، : ش 

  . ل عيب كان به وهو يستره ، أو يظهر منه ما يستنكر يف الظاهر ألن احلاجة داعية إىل املعاون دون غريه ، والحتما
  . ويلني مفاصله إن سهلت عليه وإال تركها : قال 
ليسهل غسله وتكفينه وحنو ذلك ، ويفعل ذلك عقب موته ، قبل أن يربد ، هذا إن سهل ذلك ، أما إن عسر : ش 

  . التليني فإنه يترك ، الحتمال كسر بعض أعضائه 
  ) . كسر عظم امليت ككسر عظم احلي : ( د روى عنه أنه قال وق ١٠٠٢

  . ويلف على يده خرقة فينقي مابه من جناسة : قال 
يلف على يده خرقة لئال ميس عورته املمنوع من مسها ، كما منع من النظر إليها بطريق األوىل ، ودليل : ش 

  . األصل حديث علي املتقدم 
حني غسل النيب لف على يده خرقة ، حني (  ١٦اهللا أن علي بن أيب طالب  وذكر املروذي عن أمحد رمحه ١٠٠٣

وصفة ذلك أن يلف على يده خرقة ، فيغسل هبا أحد الفرجني ، مث ينحيها ويأخذ أخرى للفرج ) . غسل فرجه 



إن : اآلخر ، ويف اجملرد أنه يكفي خرقة واحدة للفرجني ، ومحل على أهنا غسلت وأعيدت ، ألن األصحاب قالوا 
  . كان خرقة خرج عليها شيء ال يعيدها 

  . ويعصر بطنه عصراً رفيقاً : قال 
  . يعصر بطنه ليخرج ما يف بطنه من فضلة ، خمافة أن خيرج بعد الغسل والتكفني : ش 
  . ويوضئه وضوءه للصالة : قال 
  . قياساً على غسل احلي : ش 

  ) . ابدأن مبيامنها ، ومواضع الوضوء منها ( ه ويف الصحيح أن النيب قال ألم عطية يف غسل ابنت ١٠٠٤
  . وال يدخل املاء يف فيه وال أنفه فإن كان فيهما ، أذى أزاله خبرقة : قال 
ال يدخل املاء يف : للصالة اقتضى أن ميضمضه وينشقه ، فاستثىن ذلك ، فقال ] وضؤه [ إنه يوضئه : ملا قال : ش 

نه ، مث خيرج فيفسد وضوءه ، ورمبا حصل منه انفجار ، وهبذا علل أمحد ، فيه وال أنفه ، وذلك الحتمال دخوله بط
واستحب أمحد وعامة األصحاب أن يدخل أصبعيه مبلولتني باملاء بني شفتيه ، فيمسح أسنانه ، ويف منخريه فينظفهما 

واألوىل أن يكون  وأوجب ذلك أبو اخلطاب يف خالفه للحديث ،) إذا أمرتكم بأمر : ( ، ألمن ما تقدم ، مع قوله 
ويصب عليه املاء ، فيبدأ مبيامنه ، ويقلبه على : ذلك خبرقة نص عليه ، صيانة لليد عن األذى ، وإكراماً للميت قال 

  . جنبيه ، ليعم املاء سائر جسده 
ل النيب يصب عليه املاء بعد الوضوء ، فيبدأ برأسه ، مث بسائر جسده ، ويبدأ مبيامنه ، كما يفعل باحلي ، ولقو: ش 
احلديث ، ويقلبه على جنبيه ليعم بقية بدنه ، املطلوب تعميمه شرعاً ، وصفة ذلك أن يغسل ) ابدأن مبيامنها : ( 

رأسه وحليته أولًا ، مث يده اليمىن من منكبه إىل كفه ، وصفحة عنقه اليمىن ، وشق صدره ، وفخذه ، وساقه يغسل 
كذلك ، مث يرفعه من جانبه األمين وال يكبه لوجهه ، فيغسل الظهر الظاهر من ذلك وهو مستلق ، مث يغسل األيسر 

، وما هناك من وركه ، وفخذه ، وساقه ، مث يغسل شقه األيسر كذلك ، ذكره أبو حممد تبعاً للقاضي ، وإذاً يفرغ 
يب اخلطاب وظاهر كالم أمحد يف رواية حرب ، وابن منصور ، وأ: من غسله مرة يف أربع دفعات ، قال أبو الربكات 

مث . يفعل ذلك دفعتني ، فيحرفه أولًا على جنبه األيسر ، فيغسل شقه األمين من جهيت ظهره وصدره كما وصفنا 
وأشبه ) ابدأن مبيامنها : ( وهو أقرب إىل قوله : حيرفه على جنبه األمين ، ويغسل األيسر كذلك ، قال أبو الربكات 

  . النظافة ، وكيفما فعل أجزأه ، واهللا أعلم بغسل اجلنابة ، وما ذكره القاضي أبلغ يف 
  . فيغسل برغوته رأسه وحليته ] السدر [ ويكون يف كل املاء شيء من السدر ، ويضرب : قال 

اغسلنها ثالثاً ، أو مخساً ، أو أكثر : ( يف الصحيحني يف حديث أم عطية ، يف غسل ابنته ، أنه قال : ش  ١٠٠٥
  ) . سدر ، واجعلن يف اآلخرة كافوراً من ذلك إن رأينت ذلك ، مباء و

  ) . اغسلوه مباء وسدر ( ويف حديث ابن عباس يف احملرم  ١٠٠٦
وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط كون السدر يسرياً ، وال جيب املاء القراح بعد ذلك ، وهو ظاهر كالم اِإلمام 

: أبو داود ] له [ وقال . اء وسدر الثالث غسالت يغسل مب: أمحد يف األول ، ونصه يف الثاين ، قال يف رواية صاحل 
واحتج حبديث أم عطية ، وشرط ابن حامد كون السدر . إن صبوا فال بأس : أفال يصبون ماء قراحاً ينظفه ؟ قال 

يكون درمهاً وحنوه ، لئال خيرجه عن الطهورية ، وقال القاضي ، و أبو اخلطاب ، وطائفة ممن : يسرياً ، وقيل عنه 
يغسل أولًا بثفل السدر ، مث عقب ذلك باملاء القراح ، فيكون اجلميع غسلة واحدة ، واالعتداد باآلخر : ا تبعهم

دون األول ، سواء زال السدر أو بقي منه شيء ، ألن أمحد شبه غسله بغسل اجلنابة ، واجلنب كذا يفعل ، وحذراً 



وهذا من األصحاب بناء على املذهب عندهم ، من أن من زوال طهورية املاء بكثري السدر ، وعدم تأثريه بقليله ، 
املاء تزول طهوريته بتغريه بالطاهرات ، وأبو حممد ملا كان مييل إىل عدم زوال الطهورية واحلال هذه احتج لظاهر 
كالم أمحد لكن قد يغلب على أجزائه ، فيسلبه الطهورية بال خالف ، فلهذا محل أبوالربكات كالم اخلرقي على 

  . قاضي وغريه قول ال
خيتص باألوىل ، والثانية ، لتكون الثالثة : ومنصوص أمحد واخلرقي أن السدر يكون يف الغسالت الثالث ، وعنه 

  . للكافور ، وجعله أبو اخلطاب خمتصاً باألوىل ، لئال يبقى من جرمه شيء ، واهللا أعلم 
  . ويستعمل يف كل أموره الرفق به : قال 
مفاصله ، وعصر بطنه ، وحنو ذلك ، ألن حرمته كحرمة احلي ، وحذاراً من أن ينفصل بعض من تقليبه وتليني : ش 

  ) . كسر عظم امليت ككسر عظم احلي : ( أعضائه ، فيفضي إىل املثلة وعنه 
  . واملاء احلار ، واألشنان ، واخلالل ، يستعمل إن احتيج إليه : قال 
أو إىل اخلالل ، ِإلزالة شيء من [ زالة وسخ ، أو إىل األشنان للوسخ ، إذا احتيج إىل املاء احلار لربد ، أو ِإل: ش 

وحنو ذلك استعمل نظرا للحاجة ، وإال فاألوىل ترك ذلك ، ألن املاء احلار يرخي امليت ، واألشنان مل ] بني األسنان 
  . أعلم يرد ، واخلالل رمبا حصل به تأذية امليت ، وهلذا استحب أن يكون من شجرة لينة ، واهللا 

  . ويغسل الثالثة مباء فيه كافور وسدر ، وال يكون فيه سدر صحيح : قال 
) واجعلن يف األخرية كافوراً ( جيعل يف الغسلة الثالثة مع السدر كافوراً ، حلديث أم عطية رضي اهللا عنها : ش 

سدر صحيح ، لعدم الفائدة يف واحلكمة فيه أنه يصلب اجلسد ويربده ، ومينع اهلوام برائحته ، وال يكون يف املاء 
وجيعل الكافور يف املاء ، ألنه : ذلك ، إذ احلكمة يف السدر التنظيف ، والتنظيف ، إمن هو باملطحون ، قال القاضي 

ال يسلبه الطهورية ، واختار أبو الربكات أنه جيعل مع سدر األخرية على ما تقدم ، حلصول املقصود ، وفراراً من أن 
  . يزول على وجه يتغري املاء ، ف

  . احلديث ) اغسلنها ثالثاً ( وقد اقتضى كالم اخلرقي أنه يغسل ثالثاً وهذا هو املسنون بال ريب ، قال يف ابنته 
  . فإن خرج منه شيء غسله إىل مخس ، فإن زاد فإىل سبع : قال 
رج بعد غسل إىل سبع ، يعين إذا خرج منه شيء بعد تغسيله ، وقبل تكفينه فإنه يغسل إىل مخس ، مث إن خ: ش 

) اغسلنها ثالثاً ، أو مخساً ، أو أكثر من ذلك ( نص عليه أمحد ، وعليه مجهور األصحاب ، ألِطالق قوله يف ابنته 
وليكون آخر أمره الطهارة الكاملة ، واختيار أيب اخلطاب يف اهلادية أنه ال يعاد غسله ، بل ) أو سبعاً ( ويف رواية 

وضأ ، كاجلنب إذا أحدث بعد غسله ، واخلارج من غري السبيل كاخلارج منه يف إعادة يغسل موضع النجاسة وي
فيحتمل أن ال يعاد له الغسل مطلقاً ، . هو أسهل : الغسل له ، نص عليه يف رواية األثرم ، وقال يف رواية أيب داود 

  . وحيتمل أن ال يعاد إذا كان يسرياً ، كما ال ينقض الوضوء يسريه 
كالم اخلرقي واملسألة اليت تأيت بعد أنه ال يعاد غسله بعد السبع ، ونص عليه أمحد واألصحاب ، ملا يف  وقد اقتضى

  . اِإلعادة من احلرج واملشقة ، ولئال يفسد باسترخائه 
  . فإن زاد حاشه بالقطن : قال 
ارج بالقطن ليمتنع اخلارج ، أي إذا زاد اخلارج بعد السبع فإنه ال يعاد غسله كما تقدم ، وإمنا حيشى حمل اخل: ش 

يلجم احملل بالقطن ، فإن مل مينع حشاه به ، : وكاملستحاضة ، وقال أبو اخلطاب يف اهلداية ، وصاحب النهاية فيها 
  . إذاحلشو فيه تتوسيع للمحل ومباشرة له ، فال يفعل إال عند احلاجة إليه 



إنه يوضأ كاجلنب إِذا أحدث بعد : ل مجاعة من األصحاب ومل يذكر اخلرقي الوضوء حذاراً من احلرج واملشقة ، وقا
  . الغسل ، ومها روايتان منصوصتان 

  . فإن مل يستمسك فبالطني احلر : قال 
  . إن مل يستمسك اخلارج بالقطن حشاه بالطني احلر أي اخلالص ، ألنه له قوة متنع اخلارج : ش 
  . وينشفه بثوب : قال 
  . فه ، ورمبا أسرع إىل إفساد امليت لئال يبتل الكفن فيسرع تل: ش 

  . رواه أمحد ) . أن النيب ملا غسل جفف (  ١٦ويروى  ١٠٠٧
الفرض يف الغسل غسل مرة واحدة ، باملاء القراح ، كغسل اجلنابة ، والنية على الصحيح ، ألنه تطهري ) تنبيه ( 

: سل النجاسة ، ويظهر أو يتعني إن قيل ال تشترط ، ألن املقصود التنظيف ، أشبه غ: أشبه تطهري احلي ، وقيل 
روايتان ، وهل يشترط الفعل ؟ فيه وجهان ، فلو وضعه : ويف التسمية وجهان ، وقيل . غسله لتنجيسه باملوت 

حتت ميزاب ، ونوى غسله حىت غمره املاء انبىن على اخلالف ، أما الغريق فإن مل يشترط الفعل وال النية مل حيتج إىل 
رطااحتيج إىل إخراجه وغسله ، وإن اشترط أحدمها عمل على ذلك ، كغسل اجلنابة ، وشرط غسل ، وإن اشت

غاسله أن يكون ممن تصح طهارته ، فال يصح من كافر ، ألنه عبادة وليس من أهلها ، وخرج الصحة بناء على عدم 
من جمنون بل من مميز ، اشتراط النية ، وعلى األول هل يصح إن حضر املسلم وأمر الكافر ؟ فيه قوالن ، وال 

  . وخرج عدم الصحة كأذانه ، ألنه فرض وليس من أهله ، واهللا أعلم 
  . وجتمر أكفانه : قال 
  . أي تبخر : ش 

  . رواه أمحد ) إذا مجرمت امليت فأمجروه ثالثاً : ( قال رسول اهللا : ملا روى جابر رضي اهللا عنه قال  ١٠٠٨
أمجروا ثيايب إذا مت ، مث حنطوين ، (  ١٦:  عنهما ، أهنا قالت ألهلها وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا ١٠٠٩

  . رواه مالك يف املوطأ ) . وال تذروا يف كفين حنوطاً ، وال تتبعوين بنار 
  . ويكفن من ثالثة أثواب ، يدرج فيها إدراجاً : قال 

ب بيض سحولية ، من كرسف ، كفن رسول اهللا يف ثالثة أثوا(  ١٦: قالت عائشة رضي هللا عنها : ش  ١٠١٠
ويف . إنه أثبت األحاديث وأصحها ، ألهنا أعلم من غريها : متفق عليه ، وقال أمحد ) . ليس فيها قميص وال عمامة 

  . أدرج فيها إدراجاً : رواية 
السحول  السحولية املقصورة ، كأهنا نسبت إىل: سحولية نسبة إىل سحول بفتح السني قرية باليمن ، وقيل ) تنبيه ( 

  . وهو القصار ، ألنه سحلها أي يغسلها 
  . وجيعل احلنوط فيها بينها : قال 
واملستحب يف التحنيط أن يذر ) وال حتنطوه ( حينط كفن امليت ، ألن احلنوط مشروع ، بدليل قوله يف احملرم : ش 

. فرش أولًا ال يذر فوقها حنوط اليت ت: اليت تلي جسد امليت ، قال يف اجملرد [ بني اللفائف ، حىت على اللفافة 
  . ونص عليه أمحد واألصحاب ، ملا تقدم عن أمساء ] . وظاهر كالم اخلرقي أنه ال جيعل احلنوط فوق اللفافة 

  ) . أهنم كرهوا ذلك (  ١٦وعن عمر ، وابنه وأيب هريرة  ١٠١١
احلنوط ما تطيب به ) تنبيه ) . (  ال جتعلوا على أكفاين حنوطاً(  ١٦: وعن الصديق رضي اهللا عنه أنه قال  ١٠١٢

  . أكفان امليت خاصة 



  . وإن كفن يف قميص ، ومئزر ، ولفافة ، وجعل املئزر مما يلي جلده ، ومل يزر : قال 
األوىل التكفني يف ثالثة أثواب ليس فيها قميص كما تقدم ، وجيوز التكفني يف قميص ، ومئزر ، ولفافة ، : ش 

  . باِإلمجاع 
امليت يقمص ويؤزر ، ويلف بالثوب الثالث ، فإن مل يكن إال : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال وروي  ١٠١٣

  . رواه مالك يف املوطأ . ثوب واحد كفن فيه 
  . وثبت أنه أعطى قميصه لعبد اهللا بن أيب ليكفن فيه  ١٠١٤
رواه أمحد وأبو داود ، لكن  ،) أنه كفن يف قميص وحله جنرانية ، احللة ثوبان (  ١٦وعن ابن عباس  ١٠١٥

] روايتان [ الثابتت يف تكفينه هو األول ، وجيعل املئزر مما يلي جلده كما يفعل باحلي ، وهل يزر القميص ؟ فيه 
  . إحدامها وهي اختيار اخلرقي ال يزر عليه القميص ، نظراً حلال احلي يف نومه ، بل وهو األفضل له مطلقاً إال حلاجة 

  . واهللا أعلم . يزر عليه نظراً حلال احلي يف زينته ) : والثانية ( قميصه مطلقاً ، ألنه كان  ١٠١٦
  . وجيعل الذريرة يف مفاصله ، وجيعل الطيب يف مواضع السجود واملغابن ، ويفعل به كما يفعل بالعروس : قال 
وحتت اِإلبطني ، وأصول جيعل الطيب يف مفاصل امليت ومغابنه ، وما ينثين من اإلِنسان ، كطي الركبنت : ش 

  . الفخذين 
ويف مواضع سجوده . ألن أمحد روى يف مسائل صاحل أن ابن عمر كان يتتبع مغابن امليت ومرافقه باملسك  ١٠١٧

  . تكرمياً هلا 
  . ويفعل به كما يفعل بالعروس ، كذا يروى عن النيب  ١٠١٨
  . قرنه إىل قدميه ويروي أن أنساً رضي اهللا عنه ملا ما طلي باملسك ، من  ١٠١٩
  ] . بالذريرة [ وعن ابن عمر أنه طال ميتا  ١٠٢٠

  . وال جيعل يف عينيه كافورا : قال 
  . ألن الكافور يفسدمها : ش 
  . وإن أحب أهله أن يروه مل مينعوا : قال 

رأيت رسول اهللا يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت ، حىت رأيت : قالت عائشة رضي اهللا عنها : ش  ١٠٢١
  . لدموع تسيل ا

  ) . بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا لن جيمع اهللا عليك موتتني (  ١٦: وقبل الصديق النيب مث بكى ، وقال  ١٠٢٢
  . ومحل . وإن خرج منه شيء يسري وهو يف أكفانه مل يعد إىل الغسل : قال 
خالف نعلمه بني أصحابنا ، ملا  بال] إذا خرج من امليت شيء يسري بعد وضعه يف أكفانه مل يعد إىل الغسل : [ ش 

  . يف ذلك من احلرج واملشقة ، والتأخري املخالف للسنة ، مع أن اخلارج ال يبطل الغسل ، إمنا ينقض الوضوء 
روى : ويف الكثري روايتان ، أشهرمها وهي املختاره عند األكثرين أن حكمه حكم اليسري ملا تقدم ، قال اخلالل 

وهي أنصهما ، وظاهر كالم ) : والثانية ( قاله مرة . رواه ابن منصور ميكن أن يكون مجاعة أنه ال يعاد ، وما 
اخلرقي أنه يعاد ، خبالف اليسري ، لفحشه ، وألن مثله يؤمن يف املرة الثانية ، لتحفظهم ، واحترازهم بالتلجم ، قال 

ال : وإذا قلنا . عدها فال ، وهو حسن إمنا يعاد إذا كان قبل السبع ، أما ب: قال بعض األصحاب : ابن الزاغواين 
  . ففي غسل الكفن وجهان ، الغسل لعدم املشقة يف ذلك ، وعدمه تبعاً للميت . يعاد 
  . واملرأة تكفن يف مخسة أثواب ، قميص ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة ، وخامسة تشد هبا فخذاها : قال 



  . ألن الكمال يف حق احلية كذلك : ش 
كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اهللا ، فكان أول : الثقفية قالت ] بنت قانف [ يلى وقد روي عن ل ١٠٢٣

ورسول اهللا : قالت . ما أعطانا رسول اهللا احلقو مث الدرع ، مث اخلمار ، مث امللحفة ، مث أدرجت بعد يف الثوب اآلخر 
  .  رواه أمحد وأبو داود] . ثوباً [ عند الباب ، معه كفنها يناولنا ثوباً 

  . وألهنا تزيد على الرجل يف اللباس يف احلياة ، فكذلك بعد املوت ، وتلبس املخيط يف اِإلحرام ، فكذلك بعد املوت 
( وهو املقنعة ، ) ومخار ( وهو الدرع ) وقميص ] ( وهو احلقو ) [ مئزر ( واعلم أن ظاهر احلديث أهنا تكفن يف 

ومجهور األصحاب ، واخلرقي جعل اخلامسة تشد هبا فخذاها ، يعين  وهذا اختيار القاضي ، وأيب حممد) ولفافتني 
  . حتت املئزر ، وهو منصوص أمحد ، واختياره أبو بكر 

حلديث يروى يف ذلك رواه حرب ، لتنضم بذلك ، وحكى ابن الزاغوين وجهاً آخر أهنا تستثفر هبا ، وهو  ١٠٢٤
ها مما يلي ظهرها ، واآلخر مما يلي السرة ، ويكون جلاماً أن تشد يف وسطها خرقة ، مث يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفي

إنه األشهر عند األصحاب ، وشذ ابن محدان ، يف الصغرى : على الفرجني ، ليؤمن بذلك خروج خارج ، وقال 
فزاد على اخلمسة ما يشد فخذيها ، واختيار أيب الربكات أنه يشد فخذيها باِإلزار حتت الدرع ، وتلف فوق الدرع 

  . مار باللفافتني واخل
ومفهوم كالم اخلرقي أن الصغرية ختالف املرأة ، ونص أمحد على أن الصيب يكفن يف خرقة ، واجلارية اليت مل تبلغ يف 

إنه البلوغ املعتاد ، وقيل وهو األكثر عنه إنه بلوغ تسع : لفافتني وقميص ، مث اختلف يف حد البلوغ ، فقيل عنه 
  . واهللا أعلم .  سنني ، وإذاً تساوى املرأة

  . ويضفر شعرها ثالثة قرون ، ويسدل من خلفها : قال 
  ) . وضفرنا شعرها ثالثة قرون ، فألقيناها خلفها (  ١٦: ألن يف حديث أم عطية يف غسل ابنة النيب قالت : ش 
  . املشي باجلنازة اِإلسراع : قال 

أسرعوا باجلنازة ، فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا : ( قال رسول اهللا : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ١٠٢٥
  . متفق عليه ) إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 

: قال القاضي . لقد رأيتنا مع رسول اهللا وإنا نكاد نرمل باجلنازة رملًا : وقال أبو بكرة رضي اهللا عنه  ١٠٢٦
ميشي أعلى درجات املشي املعتاد ، وقد منع أمحد من : ربكات قال أبو ال. واملستحب ال خيرج عن املشي املعتاد 

  . شدة السري ، وأمر بالرفق ، بل ونقل عنه أنه يسار مع اجلنازة كيف سارت 
: ( برسول اهللا جنازة متخض خمض الزق ، فقال رسول اهللا ] مرت : [ وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال  ١٠٢٧

  . رواه أمحد ) عليكم القصد 
  . واملشي أمامها أفضل : قال 

. رأيت النيب ، وأبا بكر ، وعمر ميشون أمام اجلنازة : ملا روى الزهري ، عن سامل ، عن أبيه ، قال : ش  ١٠٢٨
ما أراه : رواه اخلمسة ، واحتج به أمحد يف رواية أيب طالب ومهنا ، لكن قال يف رواية األثرم ، وإبراهيم بن احلارث 

  . نعم : فتذهب إىل املشي أما اجلنازة ؟ فقال : قيل له . وما أراه إال من كالم الزهري حمفوظاً ، عدة أرسلوه ، 
إن أهل : وكذا قال الترمذي . رأيت عمر يقدم الناس أمام اجلنازة ؟ ] : يقول [ ابن املنكدر مسع ربيعة  ١٠٢٩

قال ابن ] وقد [ يف املرسل ،  وهذا ال خيرج احلديث عن احلجية على قاعدة أمحد. احلديث يرون أن املرسل أصح 
  . أن النيب ، وأبا بكر ، وعمر كانوا ميشون أمام اجلنازة وألن املصلني شفعاء للميت ] ثبت : [ املنذر 



ما من ميت يصلي عليه أمة من املسلمني ، يبلغون مائة ، كلهم يشفعون له ، إال شفعوا : ( قال رسول اهللا  ١٠٣٠
  . فيع يتقدم املشفوع له والش. رواه مسلم وغريه ) فيه 

ال أعلمهم : ومفهوم كالم اخلرقي أن الراكب املاشي ، وهو صحيح ، فإنه السنة له أن يكون خلفها ، قال اخلطايب 
  . اختلفوا يف أن الراكب خلفها 

فل الراكب ميشي خلف اجلنازة ، واملاشي كيف شاء منها ، والط: ( وقد روى املغرية بن شعبة أن النيب قال  ١٠٣١
  . وكذلك أمحد يف رواية أمحد بن أيب عبدة . رواه أمحد والنسائي والترمذي وصححه ) يصلي عليه 

  . والتربيع أن توضع على كتفه اليمىن إىل الرجل ، مث الكتف اليسرى إىل الرجل : قال 
أن :  صفته فقال حيتمل أن يكون معطوفاً على ما تقدم ، أي واملشي أمامها أفضل ، والتربيع أفضل ، مث بني: ش 

توضع أي وصفته أن توضع ، وهذا هو املقصود ، وإن كان ظاهر كالمه بيان صفة التربيع فقط ، أما أفضلية 
  . التربيع 
من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها ، فإنه : فلما روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال  ١٠٣٢

وال بأس باحلمل بني العمودين ، نص عليه . رواه ابن ماجه . شاء فليدع  من السنة ، مث إن شاء فليتطوع ، وإن
  . أمحد يف رواية ابن منصور 

  . ألنه يروى أن النيب محل جنازة سعد بن معاذ بني العمودين  ١٠٣٣
  . وأن سعد بن أيب وقاص محل عبد الرمحن بن عوف بني العمودين  ١٠٣٤
دين ، فلم يفارقه حىت وضع ، وسأل أبو طالب أمحد عن احلمل بني وأن عثمان محل سرير أمه بني العمو ١٠٣٥

الكراهة [ ومحل ابن الزاغوين النص على ظاهره فجعل يف . معناه ال أختاره : قال القاضي . ال : العمودين فقال 
  . إن عمر كرهه ] : أمحد [ قال ] قد [ روايتني ، و 

ما ذكر اخلرقي ، فيضع قائمة النعش اليسرى وهي اليت تلي ميني السرير األربع ، ك] وأما صفته فأن يأخذ جبوانب 
امليت على الكتف اليمين ، مث ينتقل إىل املؤخرة ، مث يضع قائمة النعش اليمىن على الكتف اليسرى ، مث ينتقل إىل 

رجله ، مث املؤخرة ، هذا اختيار اخلرقي وغريه ، وهو املشهور عن أمحد ، كما يف الغسل يبدأ بشقه األمين إىل 
  . يبدأ بالرأس ، وخيتم بالرأس : باأليسر كذلك ، ونقل عنه حنبل 

  . معتمداً على أن ابن عمر فعله واهللا أعلم  ١٠٣٦
  . وأحق الناس بالصالة عليه من أوصى أن يصلي عليه : قال 
  . هذا إمجاع أو كاإلمجاع : ش 

وعمر أوصى أن يصلي عليه : قال . ، قال أمحد  فعن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه أوصى أن يصلي عليه عمر ١٠٣٧
صهيب ، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد ، وأبو بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو برزة ، وقال غري 

  . وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة ، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبري : أمحد 
زيد بن أرقم ، فجاء عمرو بن حريث وهو أمري الكوفة ليتقدم فثيصلي  وأوصى أبو سرحية أنيصلي عليه ١٠٣٨

وهذه قضاياً اشتهرت من . فقدم زيداً . أيها األمري إن أيب أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم : عليه ، فقال ابنه 
  . غري إنكار وال خمالف ، فكانت إمجاعاً 

ألنه غري مؤمتن ، وألن ذلك نوع والية ، والفاسق ليس وشرط الوصي أن يكون مستور احلال ، فال تصح لفاسق ، 
  . أهلًا للوالية 



  . مث األمري : قال 
ال يؤمن الرجل يف سلطانه ، وال : ( بعد الوصي غري الفاسق األمري ، لعموم قوله ] عليه [ أحق الناس بالصالة : ش 

تقدم ، فيبقى فيما عداه على مقتضى  رواه مسلم وغريه ، وخرج منه الوصي ملا) جيلس على تكرمته إال بإذنه 
  . العموم ، وألن النيب وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على املوتى ، ومل ينقل أهنم استأذنوا العصبة 

شهدت حسيناً حني مات احلسن ، وهو يدفع يف قفا سعيد بن العاص ، أمري املدينة ، : وعن أيب حازم قال  ١٠٣٩
  . ك لوال السنة ما قدمت: وهو يقول 
ذكره . وقال احلسن البصري أدكرت الناس وأحقهم بالصالة على جنائزهم ، من رضوه لفرائضهم  ١٠٤٠

  . البخاري يف صحيحه 
  . مث األب وإن عال ، مث االبن وإن سفل ، مث أقرب العصبة : قال 
يف العصوبة ، ] االبن [ رك يقدم بعد األمري يف الصالة على امليت األب ، مث اجلد وإن عال على االبن ، ألنه شا: ش 

وزاد عليه باحلنو والشفقة ، وهبما حيصل كمال الدعاء ، الذي هو مقصود صالة اجلنازة ، فقدم كالنكاح ، مث االبن 
وإن سفل ، لتقدمه يف النكاح واِإلرث مجيعاً على األخ ومن بعده ، مث أقرب العصبة ، مث ترتيب املرياث ، هذا 

ر ، والقاضي يف التعليق ، وأيب حممد وغريهم ، وقال صاحب التلخيص فيه ، وأبو الربكات اختيار اخلرقي ، وأيب بك
فيحتمل أهنما أرادا أن االبن يقدم على األب ، ألنه أقرب العصبة بدليل املرياث ، . يقدم بعد األمري أقرب العصبة : 

ف األبواب ، وهذا أوىل ، توفيقاً بني كالم وحيتمل أهنما أرادا ما أراد األصحاب ، وغايته أن األقرب خيتلف باختال
األصحاب ، يؤيده أن أبا الربكات يف شرحه مل حيك خالفاً يف تقدمي األب على االبن ، إمنا حكى رواية بتقدمي االبن 

انتهى ، ويف تقدمي األخ لألبوين على األخ لألب أو التسوية . على اجلد ، واألخ وابنه أيضاً عليه ، كما يف النكاح 
  . بينهما قوالن ، من الروايتني يف النكاح 

على الزوج ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار اخلالل وأيب حممد ] يقدم [ وظاهر كالم اخلرقي أن العصبة 
 .  

ذكره أمحد يف رواية حنبل ، وحممد بن جعفر ، . أنتم أحق هبا : ألن عمر رضي اهللا عنه قال لقرابة امرأته  ١٠٤١
وعن ( به ، وألن النكاح يزول باملوت ، والقرابة باقية ، وعلى هذا إن مل يكن عصبة فالزوج أوىل نص عليه ،  حمتجاً
رواية أخرى اختارها القاضي يف التعليق ، وأبو اخلطاب يف اخلالف ، وأبو الربكات يقدم الزوج على العصبة ) أمحد 

 .  
هذا : إال أن أمحد قال . ق بغسل امرأته ، وبالصالة عليها الرجل أح: ألن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ١٠٤٢
  . منكر 
  . واهللا أعلم . واحتج أمحد بقضية رويت عن أيب بكرة ، تدل على أن الزوج أحق  ١٠٤٣

والصالة عليه يكرب األوىل ، مث يقرأ احلمد هللا ، مث يكرب الثانية ويصلي على النيب ، كما يصلي عليه يف التشهد : قال 
اللهم اغفر : كرب الثالثة ويدعو لنفسه ، ولوالديه ، ويدعو للمسلمني ، ويدعو للميت ، وإن أحب أن يقول ، وي

حلينا ، وميتنا ، وشاهدنا ، وغائبنا ، وصغرينا ، وكبرينا ، وذكرنا ، وأنثانا ، إنك تعلم منقلبناً ومثوانا ، إنك على 
سالم ، ومن توفيته منا فتوفه على اِإلميان ، اللهم إنه عبدك ، كل شيء قدير ، اللهم من أحييته منا فأحيه على اِإل

وابن أمتك ، نزل بك ، وأنت خري منزول به ، وال نعلم إال خرياً ، اللهم إن كان حمسناً فجازه بإحسانه ، وإن كان 
  .  ويكرب الرابعة. مسيئاً فتجاوز عنه ، اللهم ال حترمنا أجره ، وال تفتنا بعده ، واغفر لنا وله 



  : أما كونه يكرب أربع تكبريات كما تضمنه كالمه : ش 
فلما يف الصحيحني من حديث أيب هريرة وجابر ، أن النيب صلى على أصحمة النجاشي ، فكرب عليه أربعاً  ١٠٤٤

 .  
د وأما كونه يقرأ احلم. وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن النيب صلى على قرب بعد مادفن ، فكرب أربعاً  ١٠٤٥

  ) . ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب : ( يف األوىل فلعموم قوله 
رواه البخاري . لتعلموا أنه من السنة : وعن ابنعباس أنه صلى على جنازة ، فقرأ بفاحتة الكتاب ، وقال  ١٠٤٦

  . سنة وحق :  قرأ بفاحتة الكتاب وسورة وجهر ، فلما فرغ قال: وأبو داود ، الترمذي وصححه ، والنسائي ولفظه 
. يقرأ : سألت مثانية عشر رجلًا من أصحاب النيب عن القراءة على اجلنازة ، فكلهم قال : وقال جماهد  ١٠٤٧

ال : على اجلنازة ؟ قال ] إذا صلى [ إذا صلى على القرب يقرأ ، كما يقرأ ] : الربزاطي [ رواه األثرم ، ونقل عنه 
املذهب الصحيح وجوهبا على القرب ، ألن اجلماعة رووا عنه جواز : القاضي  قال. يقرأ على القرب شيئاً من القرآن 

وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يستفتح ، وال يتعوذ ، وهو إحدى الروايات . الصالة على القرب ، وعن غري منع القراءة 
عوذ وال يستفتح ، وهبا قطع يت: يستفتح ، ويتعوذ كغريها ، والثالثة : ، لبناء هذه الصالة على التخفيف ، والثانية 

  . أبو الربكات يف حمرره ، وصححها يف شرحه ، لألمر بالتعوذ ، واالستفتاح مل يرد فيها 
  : وأما كونه يصلي على النيب يف الثانية . إمنا جهر ابن عباس ليعلمهم : يسر بالقراءة ، نص عليه وقال ) تنبيه ( 

 عنه ، أن رجلًا من أصحاب النيب أخربه أن السنة يف الصالة فلما روي عن أيب أمامة بن سهل رضي اهللا ١٠٤٨
على اجلنازة أن يكرب اِإلمام ، مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل ، سراً يف نفسه ، مث يصلي على النيب ، 

  . ي يف مسنده رواه الشافع. وخيلص الدعاء للجنازة ، والتكبريات ال يقرأ يف شيء منهن ، مث يسلم سراً يف نفسه 
خمتصر ، رواه مالك . إذا وضعت يعين اجلنازة كربت ، ومحدت اهللا ، وصليت على نبيه : وقال أبو هريرة  ١٠٤٩

كيف نصلي عليك ؟ علمهم ذلك ، : ملا سألوه ] وصفة الصالة على النيب كما يف التشهد ، ألن النيب [ يف املوطأ ، 
ذلك فال بأس ، ألن القصد مطلق الصالة ، وقال أمحد يف رواية عبد اهللا وإن أتى بالصالة على غري : قال أبو حممد 

يدعو عقيب الصالة على النيب للمؤمنني واملؤمنات : وقال القاضي . يصلي على النيب ، وعلى املالكئة املقربني : 
ل السموات وأهل اللهم صل على مالئكتك املقربني ، وأنبيائك واملرسلني ، وأهل طاعتك أمجعني ، من أه: فيقول 

  . األرضني ، إنك على كل شيء قدير 
  . وأما كونه يدعو يف الثالثة لنفسه ، ولوالديه ، وللمسلمني ، وللميت 

اللهم اغفر حلينا وميتنا ، : ( كان النيب إذا صلى على جنازة قال : فلما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ١٠٥٠
وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على اِإلسالم ، ومن توفيته منا وشاهدنا وغائبنا ، وصغرينا وكبرينا ، 

  ) . اللهم ال حترمنا أجره ، وال تضلنا بعده ( رواه أمحد ، وأبو داود ، وابن ماجه وزاد ) فتوفه على اِإلميان 
اللهم اغفر له ، ( : مسعت رسول اهللا وصلى على جنازة يقول : وعن عو ف بن مالك رضي اهللا عنه قال  ١٠٥١

واعف عنه وعافه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله مبا وثلج وبرد ، ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب 
األبيض من الدنس ، وأبدله داراً خرياً من داره ، وأهلًا خرياً من أهله ، وزوجاً خرياً من زوجه ، وقه فتنة القرب 

رواه مسلم والنسائي ، . كنت أنا امليت ، لدعاء النيب لذلك امليت  فتمنيت لو: قال عوف ) وعذاب النار 
  . والترمذي وصححه 

رواه أبو داود ) إذا صليتم على امليت فأخصلوا له الدعاء : ( مسعت رسول اهللا قال : وعن أيب هريرة قال  ١٠٥٢



  . ، لئال يكون كاذبا  إمنا يقوله ملن ال يعلم منه شراً. ال نعلم إال خرياً : وقوله . ، وابن ماجه 
يا رسول اهللا : فقال بعض الصحابة ) وال نعلم إال خرياً : ( وقد ذكر القاضي حديثاً عن النيب وقال فيه  ١٠٥٣

  ) . ال تقل إال ما تعلم : ( وإن مل أعلم خرياً ؟ قال 
قد : ال قال اهللا تعاىل ما من مسلم ميوت فيشهد له ثالث أبيات من جريانه األدنني ، إ: ( وروي عن النيب  ١٠٥٤

  . رواه أمحد ) قبلت شهادة عبادي على ما علموا ، وغفرت له ما أعلم 
  . ويرفع يديه مع كل تكبرية : قال 

ألنه يروى عن ابن عمر ، رواه الشافعي ، وعن ابن عباس ، رواه سعيد ، وعن عمر ، وزيد بن ثابت : ش  ١٠٥٥
  . ، رواه األثرم 

  . ويقف قليلًا : قال 
ال : يقف بعد التكبرية الرابعة قليلًا من غري دعاء ، على ظاهر كالم اخلرقي ، وهو إحدى الروايتني ، قال أمخد :  ش

  . يدعو فيها كالثالثة ، اختارها أبو الربكات يف شرحه : أعلم فيه شيئاً ، والثانية 
اً ، وقام بعد الرابعة قدر ما بني التكبريتني ملا روي عن عبد اهللا بن أيب أوىف أنه ماتت ابنة له فكرب عليها أربع ١٠٥٦

ال أعلم شيئاً : رواه أمحد ، واحتج به يف رواية األثرم ، وقال . كان النيب يصنع يف اجلنازة هكذا : يدعو ، مث قال 
نة ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ، ويف اآلخرة حس{ (  ١٩: أنه يقول ) أحدمها ( ويف صفة ما يدعو به وجهان . خيالفه 

  . اختاره ابن أيب موسى ، وأبو اخلطاب ، وحكاه ابن الزاغوين عن األكثرين ) } ، وقنا عذاب النار 
يقول ) : والثاين . ( صح عن أنس رضي اهللا عنه أنه كان ال يدعو بدعاء إال ختمه هبذا الدعاء ] قد [ ألنه  ١٠٥٧

، واملنصوص عن أمحد أنه خيلص الدعاء يف الرابعة للميت اختاره أبو بكر . اللهم ال حترمنا أجره ، وال تفتنا بعده : 
، بل قد نص يف رواية مجاعة أنه يدعو يف الثالثة للمسلمني واملسلمات ، ويف الرابعة للميت ، ومن هنا قال 

  . واهللا أعلم . ال تتعني الثالثة للدعاء ، بل لو أخرى الدعاء للميت إىل الرابعة جاز : األصحاب 
  . سليمة واحدة عن ميينه ويسلم ت: قال 
  . املشهور املختار املنصوص أنه يسلم تسليمة واحدة : ش 

  . ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى على جنازة :  ١٠٥٨
والعمدة ألمحد فعل . هذا عند موضوع : فكرب أربعاً ، وسلم تسليمة واحدة ، رواه الدارقطين ، إال أن أمحد قال 

  . الصحابة 
التسليم على اجلنازة تسليمة واحدة عن ميينك عن ستة من أصحاب النيب ، ليس فيه اختالف : وقال أمحد  ١٠٥٩

  . إال عن إبراهيم 
وفيه رواية أخرى أنه يسلم ثنتني كبقية الصلوات ، وجعل القاضي الثنتني لالستحباب ، والواحدة للجواز ، وصفة 

لو سلم تلقاء وجهه جاز نص عليه ، وجعله بعض األصحاب األوىل ، التسليم أن يكون عن مينيه على املذهب ، و
  . على املنصوص وفيه احتمال ] أجزأة . ورمحة اهللا : وإن مل يقل [ السالم عليكم ورمحة اهللا : وكمالة 

عذر ، الواجب مما ذكره اخلرقي رمحه اهللا القيام يف فرضها ، فالتصح من القاعد ، وال على الراحلة إال ل) تنبيه ( 
، وأدىن دعاء للميت ، ويسقط بعض ] إن أوجبناها يف التشهد [ والتكبريات ، وقراءة احلمد ، والصالة على النيب 

واجباهتا عن املسبوق كما سيأيت ، وجتب هلا أيضاً النية ، وال يشترط معرفه عني امليت ، وال ذكوريته وأنوثيته ، بل 
شرطها تطهري امليت بالغسل ، أو بالتيمم عند تعذره ، مع بقية شروط  تكفي نية الصالة على امليت احلاضر ، ومن



  . واهللا أعلم . الصالة 
  . ومن فاته شيء من التكبري قضاه متتابعاً : قال 
من فاته شيء من التكبري حىت سلم األِمام ، قضاه بعد سالم إمامه متتابعاً ، على منصوص أمحد ، واختيار : ش 

التذكرة ، وأورده أبو الربكات مذهباً ، وقال أبو اخلطاب يف اهلداية متابعة للقاضي ،  اخلرقي ، وابن عقيل يف
وما فاتكم : ( يقضيه على صفته ، إالأن ترفع اجلنازة فيقضيه متوالياً ، لعموم قوله : وتبعهما أبو حممد يف املقنع 

إذا خشي رفع اجلنازة ، أما إن علم بعادة وحمل اخلالف فيما : والقضاء حيكي األداء ، قال أبو الربكات ) فاقضوا 
أو قرينة أهنا تترك حىت يقضي فال تردد أنه يقضي على الصفة أن يأيت بالتكبري والذكر املشروع يف حمله ، فإذا أدرك 

مام اِإلمام يف الدعاء تابعه فيه ، مث قام فأيت باحلمد ، مث أتى بالصالة على النيب ، على املذهب يف أن ما أدركه مع اِإل
آخر صالته ، وما يقضيه أوهلا ، وعلى القول بالعكس إذا دخل املسبوق قرأ الفاحتة ، مث بين على ذلك ، واهللا أعلم 

 .  
  . فإن سلم مع اِإلمام ومل يقض فال بأس : قال 
بري املنصوص يف أمحد وهو اختيار اخلرقي ، والقاضي وأصحابة ، والشيخني أن قضاء ما فات املأموم من التك: ش 

  . على سبيل االستحباب ، فلو سلم مع اِإلمام ومل يقض فال بأس 
يا رسول اهللا إين أصلى على اجلنازة ، وخيفى علّي بعض التكبري : ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١٠٦٠

  ) . ما مسعت فكربي ، وما فاتك فال قضاء عليك : ( فقال . 
ويف املذهب رواية . ال يقضي : ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال واعتمد أمحد على ما رواه العمري  ١٠٦١

أخرى ، اختارها أبو بكر ، أن القضاء على سبيل الوجوب ، فلم سلم ومل يقض بطلت صالته ، قياساً على بقية 
  ) . ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا : ( الصلوات ، إذ التكبريات مبنزلة الركعات ، ولعموم قوله 

  . ويدخل القرب من عند رجليه ، إن كان أسهل عليهم : ل قا
أوصى احلارث أن يصلي عليه عبد اهللا بن يزيد ، فصلى عليه ، مث أدخله : ملا روى أبو إسحاق قال : ش  ١٠٦٢

  . رواه أبو داود . هذا من السنة : القرب من عند رجلي القرب ، وقال 
  . يت فسل من عند رجلي القرب ، رواه أمحد وعن أنس أنه كان يف جنازة ، فأمر بامل ١٠٦٣
  . رواه ابن شاهني ) من قبل رجليه ويسل سال ] امليت [ يدخل : ( قال رسول اهللا : وعن قال  ١٠٦٤
واهللا أعلم . احترازاً مما إذا شق ذلك ، فإنه يفعل ما هو األسهل إذا املقصود الرفق بامليت . إن سهل عليهم : وقوله 

 .  
  . خيمر قربها بثوب  واملرأة: قال 

  . ألن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان يغطي قرب املرأة  ١٠٦٥
إمنا يصنع : وعن علي رضي اهللا عنه أنه مر بقوم قد دفنوا ميتاً ، وبسطوا على قربه الثوب ، فجذبه وقال  ١٠٦٦

  . هذا بالنساء ، وألهنا عورة ، فرمبا ظهر منها شيء 
  . م ، وليخرج عن مشاهبة النساء وخرَج من كالم الرجل ، ملا تقد

  . ويدخلها حمرمها : قال 
يدخل املرأة القرب حمرمها ، وهو من كان حيل له النظر إليها ، والسفر هبا ، وهذا مما الخالف فيه واحلمد هللا ، : ش 

  . أنتم أحق هبا : وألن امرأة عمر رضي اهللا عنه ملا توفيت قال ألهلها 



احملرم يقدم على الزوج ، وهو بناء على قاعدته يف تقدميه عليه يف الصالة ، وإذا قلنا مث ] أن [ وظاهر كالم اخلريف 
  . واهللا أعلم . إن الزوج يقدم ، قدم هنا : 

  . فإن مل يكن فالنساء : قال 
، فمن إذا عدمت احملارم فإن النساء يدخلنها القرب ، ألهنن أحق بغسلها ، وهلن أحق بغسلها ، وهلن النظر إليها : ش 

أحق من غريهن ، وعلى هذا يقدم األقر ب منهن فاألقرب ، ومحلها أبو الربكات على ما إذا مل يكن يف دفنهن 
: قيل ألمحد : حمذور ، من اتباع اجلنازة ، أو التكشف حبضرة الرجال ، ألن منصوص أمحد كذلك ، قال حرب 

إن دفنها النساء : رم واحد ، يدفنها الرجال ؟ قال امرأة ماتت يف طريق مكة ، فغسلها النساء ، وليس معها إال حم
قال أبو . النساء ال يستطعن أن يدخلن القرب ، وال يدفن : وعن أمحد . أعجب إىل ، وإن اضطروا إىل ذلك دفنوها 

  . وهذا أصح وأحسن : حممد 
  . ألن النيب حني ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل يف قربها  ١٠٦٧
. ال : قلن ) هل تدلني فيمن يديل ؟ : ( قال . ال : قلن ) هل حتملن ؟ : ( ة يف جنازة فقال ورأى النيب نسو ١٠٦٨

وهو استفهام إنكار ، فيدل على أنه غري مشروع هلن . رواه ابن ماجه ) فارجعن مأزورات غري مأجورات : ( قال 
  . ، واهللا أعلم  حبال ، وعلى كال الروايتني ال يكره للرجال دفنها ، وإن كان حمرمها حاضراً

  . قإن مل يكن فاملشايخ : قال 
إذا مل يكن حمارم وال نساء ، فاملشايخ واخلصيان ، ألهنم أقل شهوة ، وأبعد من الفتنة ، وكذلك يليهم أهل : ش 

  . الستر والصالح 
  . أوىل الناس بدفن الرجل أوالهم بالصالة عليه من أقاربه ) تنبيه ( 

  . قرب ، وحتل العقد حلًا وال يشق الكفن يف ال: قال 
  . ألنه إتالف مستغىن عنه ، ومل يرد الشرع به ] يف القرب [ ال جيوز شق الكفن : ش 

وختريفه يذهب حبسنه ، ) إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه : ( بل ورد بتحسني الكفن ، فقال  ١٠٦٩
  . ذفنه للخوف من انتشاره ، وقد أمن ذلك ب] إذ عقده كان [ وستحب حل العقد 

  . وال يدخل القرب آخراً ، وال خشباً ، وال شيئاً مسته النار : قال 
  . ال يدخل القرب شيئاً مسته النار ، تفاؤلًا بأن ال متسه النار : ش 

. ال تتبعوين جبمرة : أوصى أبو موسى حني حضره املوت فقال : وقد روي عن أيب بردة رضي اهللا عنه قال  ١٠٧٠
  . رواه ابن ماجه ، وال آجراً ، ألنه مما مسته النار . نعم من رسول اهللا : ت فيه شيئاً ؟ قال أو مسع: فقالوا له 
  . رواه األثرم . أهنم كانوا يكرهون اآلجر ، والبناء باآلجر : وعن النخعي  ١٠٧١
جر ، وإال فهو وعن زيد بن ثابت أنه منع منه ، وهذان األثران واهللا أعلم اللذان حديا اخلرقي على ذكر اآل ١٠٧٢

  . وال يدخله خشباً ، ألنه معد ملس النار . مما مسته النار 
ويستحب أن ينصب على اللحد . رواه أمحد . ال جتعلوا يف قربي خشباً وال حجراً : وعن عمرو بن العاص  ١٠٧٣

  . اللنب 
رواه أمحد ، . ع برسول اهللا احلدوا يل حلدا ، وانصبوا عليه اللنب نصباً ، كما صن: قال سعد رضي اهللا عنه  ١٠٧٤

كان أمحد رمحه اهللا مييل : ومسلم ، والنسائي ، ويلحق باللنب القصب ، واختلف عن أمحد أيهما أفضل ، قال اخلالل 
  . إىل اللنب ، مث مال إىل القصب ، وهذا اختيار أيب بكر ، واألول اختيار أيب الربكات ، واهللا أعلم 



  . لى على القرب ومن فاتته الصالة عليه ص: قال 
  . يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى على قرب بعد ما دفن ، فكرب عليه أربعاً : ش  ١٠٧٥
ويف الصحيح أيضاً عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد أو شاباً ، ففقدها  ١٠٧٦

فكأهنم صغروا أمرها أو : قال ) أفال كنت آذنتموين ؟ : ( فقال . مات : رسول اهللا ، فسأله عنها أو عنه ، فقالوا 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن اهللا : ( فدلوه فصلى عليه ، مث قال ) دلوين على قربه : ( أمره ، فقال 

  . ينورها هلم بصاليت عليها 
  . ما دفن ] بعد [ على قرب يروي عن النيب من ستة أوجه ، أنه صلى : وقال أمحد  ١٠٧٧

وقد دل كالم اخلرقي على أن امليت وإن صلي عليه ، جيوز ملن مل يصل عليه أن يصلي عليه ، ال وهو كذلك ، ملا 
أن يصلي عليه تبعاً ملن مل يصل ] جيوز [ إن من صلى عليه أيضاً : تقدم ، بل قد قال ابن حامد واختاره أبوالربكات 

ماعة تعاد مع الغري ، وال تستحب ابتداء ، واملنصوص وعليه األكثرون أن من صلى عليه عليه ، كما يف إعادة اجل
مرة ال يصلي عليه مرة أخرى ، كما أن من سلم مرة ، ال يسلم ثانية ، نعم األفضل أهنا إذا صلى عليها ورفعت ال 

وصلى عليها ومل يطل الزمان جاز  توضع ألحد ، ويصلي من فاتته على القرب ، طلباً للمبادرة إىل دفنه ، وإن وضعت
  . ، واهللا أعلم 

  . وإن كرب اِإلمام مخساً كرب بتكبريه : قال 
نص كالم اخلرقي رمحه اهللا أن اِإلمام إذا كرب مخساً تابعه املأمون يف اخلامسة ، وظاهر كالمه أنه ال يتابعه فيما : ش 

  . ل أشهرها زاد على ذلك ، وهذا إحدى الروايات عن أمحد رمحه اهللا ، ب
زيد بن أرقم يكرب على جنائزنا أربعاً ، وأنه كرب على ] كان : [ ملا روى عبد الرمحن بن أيب ليلى قال  ١٠٧٨

  . كان رسول اهللا يكربها ، رواه اجلماعة إال البخاري : جنازة مخساً ، فسألته فقال 
والرواية . ( خمتصر رواه أمحد .  وعن حذيفة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى على جنازة فكرب مخساً ١٠٧٩
إىل سبع وال يزيد على ذلك ، اختارها عامة األصحاب ، اخلالل ، وصاحبه أبو بكر وابن ] يعين [ يتابع ) : الثانية 

بطة وصاحبه أبو حفص ، والقاضي ، ومجهور أصحابه ، الشريف ، وأبو اخلطاب ، وولده أبو احلسني ، وأبو 
  . الربكات 
  . سهل بن حنيف يعين ستا رواه البخاري [ عن علي رضي اهللا عنه أنه كرب على  ملا روي ١٠٨٠
  . ذكره أمحد حمتجاً به . إنه شهد بدراً : أيب قتادة سبعاً ، وقال ] وعنه أيضاً أنه كرب على  ١٠٨١
. عيد يف سننه رواه س. كانوا يكربون على أهل بدر مخساً ، وستاً ، وسبعاً : وعن احلكم بن عتيبة أنه قال  ١٠٨٢

  ) . إمناجعل اِإلمام ليؤمت به : ( واعتمد أمحد على عموم قوله 
ال وقت ، وال عدد : هذا اللفظ رواه سعيد واألثرم وفيه . كربوا ما كرب إمامكم : وعلى قول ابن مسعود  ١٠٨٢

هو األكثر من فعله ، فالظاهر  اختارها ابن عقيل ، ألن هذا. ال يتابع يف الزيادة على أربع ) : والرواية الثالثة ( ، 
  . أنه آخر األمري 

  . آخر جنازة صلى عليها النيب كرب أربعا : يؤيده ما روى األثرم بسنده عن ابن عباس قال  ١٠٨٤
وهذا أمر . رواه أمحد ) صلوا على امليت أربع تكبريات بالليل والنهار سواء : ( وعن جابر عن النيب قال  ١٠٨٥

  . السند ابن هليعة وفيه ضعف فيتعني ، إال أن يف 
وعلى مجيع الروايات فاملختار أربع ، نص عليه أمحد يف رواية األثر ألنه الغالب على فعله ، وهلذا اتفق الشيخان على 



آخراجه ، والزائد فعله ليبني اجلواز ، وقصة زيد بن أرقم تدل على ذلك ، وال خالف أنه ال يتابع يف الزائد على 
  . هو أكثر ما جاء فيه ، فال يزاد عليه : سبع ، قال أمحد 

ال : فله وللمنفرد فعلها ، وهل يدعو فيها ؟ قوالن ، وكل تكبرية قلنا . يتابع اإلِمام فيها : كل تكبرية قلنا ) تنبيه ( 
كبرية فليس له وال للمنفرد فعلها ، ومن خالف فزادها عمداً بطلت صالته على وجه ، إذ الت] . اإلِمام [ يتابع فيها 

هنا مبنزلة الركعة ، ومل تبطل على املنصوص ، ألنه ذكر مشروع ، أشبه تكرار الفاحتة ، وعلى هذا فاملأموم ال يسلم 
  . قبله ، بل ينتظره حىت يسلم معه ، نص عليه واهللا أعلم 

  . واِإلمام يقوم عند صدر الرجل ، وعند وسط املرأة : قال 
ال : من أصحابه ، وعليه عامة أصحابه ، حىت أن أبا حممد يف املغين قال نص أمحد على هذا يف رواية عشرة : ش 

  . خيتلف املذهب أنه يقف عند صدر الرجل أو عند منكبيه 
شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام : ملا روي عن أيب غالب اخلياط رضي اهللا عنه ، قال  ١٠٨٦

عليها ، فقام وسطها ، وفينا العالء بن العدوي ، فلما رأى اختالف  عند رأسه ، فلما رفعت أيت جبنازة امرأة فصلى
يا أبا محزة هكذا كان رسول اهللا يقوم من الرجل حيث قمت ، ومن املرأة حيث : قيامه على الرجل واملرأة فقال 

ال أبو غالب ق: رواه أمحد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، وابن ماجه ، ويف لفظ رواه أمحد . نعم : قمت ؟ قال 
  . وذكر احلديث . صليت خلف أنس على جنازة ، فقام حيال صدره : 

. ويف الصحيحني عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أن النيب على امرأة ماتت يف نفاسها ، فقام وسطها  ١٠٨٧
لى أما رواه والعمل ع. سهى فيما حكى عنه : إال أن اخلالل قال . رأيته قام عند صدر املرأة : ونقل عنه حرب 

اجلماعة ، وروي عنه أنه يقف عند رأس الرجل ، وهو الذي قاله أبو حممد يف املقنع ، والكايف ، وهو املشهور يف 
والقوالن متقاربان ، فإن الواقف عند أحدمها ميكن أن يكون عند اآلخر لتقارهبما : حديث أنس ، قال أبو الربكات 

يقف من الرجل عند منكبيه ، وحنو هذا : د يف رواية األثرم وذكر احلديث ، فالظاهر أنه وقف بينهما ، وقد قال أمح
  . قال أبو حمدم يف املغين 
إذا اجتمعا وقف منهما كذلك ، وهو إحدى الروايات عنه ، واختيار أيب اخلطاب يف ] أهنما [ وظاهر كالم اخلرقي 

وهي املنصوصة عنه ، وهبا قطع القاضي يف التعليق ، ) : والثانية . ( خالفه ، والشريازي قياساً على حال اِإلنفراد 
  . ويف اجلامع ، والشريف أبو جعفر يسوى بني رأسيهما ، ويقف حذاء صدريهما 

أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفياً مجيعاً ، فأخرجنا جنازهتما ، (  ١٦ملا روي عن الشعيب  ١٠٨٨
  . ) رؤوسهما وأرجلهما حني صلى عليهما فصلى عليهما أمري املؤمنني ، فسوى يني 

. ( إن هذه اجلنازة حضرها مثانون صحابياً ، وفعله ابن عمر ، وعليه اعتمد أمحد : رواه سعيد يف سننه ، وقيل 
  . واهللا أعلم . التخيري ، مع اختيار التسوية ) : والثالثة 

  . وال يصلى على القرب بعد شهر : قال 
ذهب ، ألنه ال يعلم بقاء امليت أكثر من ذلك ، والذي ورد يف الصحيح كان قرب هذه هو املشهور يف امل: ش 

  . الدفن ، وجعل أبو حممد ما قارب الشهر يف حكم الشهر ، وكذلك قال القاضي ، وحده باليوم واليومني 
ك شهر ، ملا روى سعيد بن املسيب أن أم صعد ماتت والنيب غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذل ١٠٨٩

  . رواه الترمذي واحتج به أمحد 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى على قرب بعد شهر ، رواه الدارقطين ، وأول أبو بكر هذا  ١٠٩٠



  . يريد حينا ) } ولتعلمن نبأه بعد حني { (  ١٩: لقوله تعاىل : على الشهر ، قال 
  . اجلواز مطلقاً ، لقيام الدليل على اجلواز ، وما وقع من الشهر فاتفاق وعن ابن عقيل . جيوز ما مل يبل امليت : وقيل 
  . ويؤيده أن النيب صلى على قتلى أحد بعد مثان سنني ، رواه البخاري وغريه  ١٠٩١

وهو ظاهر حديث أم . من املوت : وابتداء الشهر من الدفن على املشهور ، ألنه إذاً يصري مقبوراً ، وقال ابن عقيل 
  . واهللا أعلم  .سعد 
  . فيخمسني . وإن تشاح الورثة يف الكفن جعل بثالثني درمها ، فإن كان موسراً : قال 

الكفن معترب حبال امليت ، فإن كان موسراً كان كفنه رفيعاً حسناً ، على حسب ما يلبس يف احلياة ، وإن مل يكن : 
لى سبيل التحديد ، إذ ال نص يف ذلك وال وقول اخلرقي ليس ع: قال أبو حممد ] فعلى حسب حاله [ موسراً 

إمجاع ، ولعل اجليد واملتوسط كان حيصل يف زمنه مبا ذكره ، والكفن جيب يف رأس املال ، مقدماً على الدين وغريه 
 .  

ساتر ] ثوب [ ومل يتعرض اخلرقي رمحه اهللا هل الواجب ثوب واحد أو أكثر من ذلك ؟ واملشهور أن الواجب 
جيب يف حقهما ثالثة : جلًا كان أو امرأة ، اختاره ابن عقيل ، وأبو حممد ، وقيل وعزي إىل القاضي جلميع امليت ، ر

وعلى كليهما ال ميلك الغرماء : ، وجعل صاحب التلخيص حمل الوجهني يف نفوذ وصية امليت بإسقاط الثوبني ، قال 
املستغرق ، وهذا اختيار أيب الربكات يف الشرح ، إال مع الدين : جتب الثالثة : وال الورثة املضايقة فيهما ، وقيل 

بل ثالثة يف حق الرجل ، ومخسة يف حق املرأة ، ويتلخص مخسة أوجه ، واعلم أن أبا الربكات جوز وصية : وقيل 
  . امليت بالثوب الواحد باِإلمجاع ، واهللا أعلم 

  . والسقط إذا ولد ألكثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه : قال 
  . نه ميت فيه روح ، أشبه املولود ، ودليل الوصف يأيت إن شاء اهللا تعاىل أل: ش 

الراكب ميشي خلف اجلنازة ، واملاشي كيف شاء منها ، : ( وقد روى املغرية بن شعبة أن رسول اهللا قال  ١٠٩٢
  ] . أيب عبدة وكذلك أمحد يف رواية أمحد بن [ رواه أمحد ، والنسائي ، والترمذي وصححه ) والسقط يصلي عليه 

وشرط اخلرقي املوت بعد أربعة أشهر ، وهو منصوص أمحد يف رواية حرب وصاحل ، وعليه الشيخان وغريمها ، ألن 
  ] . لعدم نفخ الروح فيه ، والغسل والصالة إمنا شرعاً مليت [ من مل يستكملها فليس مبيت ، 

إن ( الصادق املصدوق ] وهو [ سول اهللا حدثنا ر: والدليل على ذلك قول ابن مسعود رضي اهللا عنه  ١٠٩٣
خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوماً ، مث يكون علقة مثل ذلك ، مث يكون مضغة مثل ذلك ، مث يبعث اهللا إليه 

متفق عليه ، وعليه ) ملكاً بأربع كلمات ، يكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد ، مث ينفخ فيه الروح 
وظاهر كالم أمحد يف رواية صاحل ، يف موضع آخر تعليق احلكم بكونه تبني فيه خلق اإلِنسان ، من اعتمد أمحد ، 

غري نظر إىل األربعة أشهر ، وكذلك ذكره ابن أيب موسى ، وأبو بكر يف التنبيه ، وأبو اخلطاب يف اهلداية ، وابن 
  . محدان ، واهللا أعلم 

  . مساً يصلح للذكر واألنثى قال ؛ وإن مل يتبني أذكر هو أم أثىن مسي ا
أنه أنثى ، ومبا يصلح هلما [ يستحب تسمية السقط باسم الذكر إن تبني أنه ذكر ، وباسم األنثى إن تبني : ش 

  . حاله ] كقتادة ، وطلحة ، وحنومها إن مل يتبني 
احلكمة يف : ، وقيل رواه أبو بكر ) مسوا أسقاطكم فإهنم أفراطكم : ( قال ] أنه [ ألنه يروى عن النيب  ١٠٩٤

  . ذلك ليدعوا بأمسائهم يوم القيامة 



  . وتغسل املرأة زوجها : قال 
هذا هو املشهور املنصوص ، الذي قطع به مجهور األصحاب ، وقد حكاه اِإلمام أمحد ، وابن املنذر ، وابن عبد : ش 

  . الرب إمجاعاً 
أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهللا إال نساؤه لو استقبلت من : ويشهد له قول عائشة رضي اهللا عنها  ١٠٩٥

  . رواه أمحد وأبو داود ، وابن ماجه . 
وأوصى الصديق أن تغسله زوجته أمساء فغسلته ، وحكى أبو اخلطاب يف اهلادية وتبعه صاحب التلخيص  ١٠٩٦

اح ، املبيحة للنظر واللمس ، فيه ، وأبو حممد يف املقنع رواية باملنع ، إذ البينونة حصلت باملوت ، فتزول عصمة النك
وإذاً ال جيوز هلا غسله كاألجنبية ، وقد حكى أبو الربكات أن الرواية أثبتها ابن حامد وغريه ، آخذين هلا من رواية 

ألن منطوق أمحد ال يدل على املنع ، ومفهومه كما حيتمل ] : قال [ صاحل اآلتية وغريها ، ومل يثبتها هو رواية ، 
  . الكراهة ، فيحمل عليه ، موافقة لِإلمجاع التحرمي حيتمل 
يدخل فيه وإن مل تكن يف عدة حال غسله ، كما إذا وضعت عقب موته ، . وتغسل املرأة زوجها : وقول اخلرقي 

املطلقة الرجعية ، ألهنا امرأته ، وخرج املنع ، بناء على حترميها ، وخيرج من ] أيضاً [ وهو كذلك ، ويدخل فيه 
  . تة يف مرض موته ، ال تغسله ، ألهنا ليست زوجته ، وفيه احتمال ، بناء على اِإلرث كالمه املبتو

  . وإن دعت الضرورة إىل أن يغسل الرجل زوجته فال بأس : قال 
هل يغسل الرجل زوجته ، : كذلك قال ابن أيب موسى ، وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية صاحل ، وقد سئل : ش 

وذلك ملا تقدم من أن . مها واحد ، إذا مل يكن من يغسلها ، فأرجو أن ال يكون به بأس كال: واملرأة زوجها ؟ قال 
[ البينونة حصلت باملوت ، وإمنا جاز مع الضرورة ، ألن الضرورات تبيح احملظورات ، وألنه ورد فيه نوع رخصة 

ل ال يغسل زوجته إال عند فحمل على الضرورة ، مجعاً بني األدلة ، والفرق بني املرأة تغسل زوجها ، والرج
يف النظر لألجنيب ، خبالف الرجل ، إذ حمذور الشهوة فيها أخف من الرجل ، ] الضرورة ، أن املرأة هلا نوع رخصة 

وهو املشهور عند األصحاب ، حىت أن القاضي يف اجلامع الصغري ، والشريف ، وأبا ] جيوز مطلقاً ) [ وعنه ( 
  . مل يذكروا خالفاً ، قياساً له عليها ] ريازي والش[ اخلطاب ، يف خالفيهما ، 

رجع رسول اهللا من جنازة بالبقيع ، وأنا أجد صداعاً يف رأسي ، وأقول : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١٠٩٧
) بل أنا وارأساه ، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ، وكفنتك ، مث صليت عليك ودفنتك : ( فقال . وارأساه : 

  . ابن ماجه رواه أمحد ، و
  . ليس له إسناد : وعن علي أنه غسل فاطمة ، إال إن أمحد قال  ١٠٩٨

  . واحتج به يف رواية حنبل . روي من طريق ضعيف : ومرة قال 
وقيل عنه رواية باملنع مطلقاً ، واملنع . إنه منكر : الرجل أحق بغسل امرأته : وقال يف قول ابن عباس  ١٠٩٩

رة ، واعلم أن أبا حممد قد نفي هذا القول ، ومحل كالم اخلرقي على التنزيه ، ومحله ابن مطلقاً واجلواز عند الضرو
  . واهللا أعلم . حامد والقاضي على ظاهره ، وهو أوفق لنص أمحد 

  . والشهيد إذا مات يف موضعه مل يغسل ، ومل يصل عليه ، ودفن يف ثيابه : قال 
  : أما كون الشهيد ال يغسل : ش 

كان رسول اهللا جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف الثواب الواحد ، مث : وى جابر رضي اهللا عنه قال فلما ر ١١٠٠
؟ فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد ، وأمر بدفنهم يف دمائهم ، ومل يغسلوا ، ) أيهم أكثر أخذاً للقرآن : ( يقول 



  . حه ومل يصل عليهم ، رواه البخاري ، والنسائي ، والترمذي وصح
) ال تغسلوهم ، فإن كل جرح ، أو كل دم ، يفوح مسكاً يوم القيامة ( وألمحد أن النيب قال يف قتلى أحد  ١١٠١

  . ومل يصل عليهم 
  . للموت ، فلو كان به ما يقتضي الغسل من جنابة أو غري ذلك ، فإنه يغسل ] يعين . [ ال يغسل : وقول اخلرقي 

إن : ( ازي ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن حممود بن لبيد ، أن النيب قال ملا روى ابن إسحاق يف املغ ١١٠٢
خرج وهو : فقالت ] عنه [ فسئلت صاحبته ) فاسألوا أهله ما شأنه ؟ ( يعين حنظلة ) صاحبكم لتغسله املالئكة 
  . جنب ، حني مسع اهلائعة 

  ) . لذلك غسلته املالئكة : ( قال رسول اهللا 
  . عليه وهو املشهور من الروايات ، واختيار القاضي ، وعامة أصحابه فلما تقدم  وأما كونه ال يصلى

وعن أنس رضي اهللا عنه أن شهداء أحد مل يغسلوا ، ودفنوا بدمائهم ، ومل يصل عليهم ، رواه أمحد ، وأبو  ١١٠٣
  .  التنبيه ، وأبو اخلطاب اختارها اخلالل ، وعبد العزيز يف. يصلى عليهم : والرواية الثانية . داود ، والترمذي 

ملا روى عقبة بن عامر رضي اهللا عنه ، أن النيب خرج يوماً فصلى على قتلى أحد ، صالته على امليت ، مث  ١١٠٤
إين فرطكم ، وأنا شهيد عليكم ، وإن واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن ، وإين أعطيت مفاتيح : ( انصرف إىل املنرب فقال 

األرض وإين واهللا ال أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا خزائن األرض أو مفاتيح 
  . متفق عليه واللفظ للبخاري ) فيها 

  . وله أنه صلى على قتلى أحد ، بعد مثان سنني ، كاملودع لألحياء واألموات  ١١٠٥
  . وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن النيب صلى على قتلى أُحد  ١١٠٦
وعنه أنه صلى على محزة ، وقد ضعف حديث ابن عباس من قبل رواته ، وأنكر أمحد قضية محزة ، يف  ١١٠٧

خاص بقتلى أحد ، توديعاً لألحياء واألموات ، وفيه : وأما حديث عقبة فقيل . ليس له إسناد : رواية مهنا ، وقال 
خر األمرين من فعله هو الصالة ، أو فعل شيء ، فإن الذي ورد أنه مل يصل عليهم هم قتلى أحد ، فإما أن يكون آ

أنه خيري يف الصالة وتركها ، لورود األمرين هبما ، لكن الفعل ) : الرواية الثالثة ( ذلك ليبني اجلواز ، وهذا هو 
  . الترك أفضل : أفضل ، وعنه 

  . وأما كونه يدفن يف ثيابه الىت استشهد فيها أي يكفن فيها فلما تقدم 
زملوهم بدمائهم ، فإنه ليس أحد يكلم يف سبيل اهللا إال : ( قال رسول اهللا :  بن ثعلبة قال وعن عبد اهللا ١١٠٨

زملوهم يف ثياهبم ( رواه النسائي ، وأمحد ولفظه ) أتى يوم القيامة جرحه يدمأ ، لونه لون الدم ، ورحيه ريح املسك 
 . (  

، وعليه مجهور األصحاب ، منهم القاضي يف وظاهر كالم اخلرقي أن هذا على سبيل الوجوب ، وهو املنصوص 
  . اخلالف ، وشذ يف اجملرد ، فجعل ذلك مستحباً ، وتبعه على ذلك أبو حممد 

حمتجاً بأن صفية أرسلت إىل النيب ثوبني ، ليكفن فيهما محزة ، فكفنه رسول اهللا يف أحدمها ، وكفن يف  ١١٠٩
وأجاب القاضي يف اخلالف بأنه حيتمل أن ثيابه سلبت ، أو . ناد هو صاحل اِإلس: قال يعقوب بن شيبة . اآلخر رجلًا 

  . أهنما ضماً إىل ما كان عليه 
  . وقد روي يف املسند ما يدل على ذلك : قلت  ١١١٠

املراد بالشهيد هنا الذي قتل بأيدي الكفار ، يف معركتهم ، أما املقتول ظلماً كقتيل ) : أحدمها ) ( تنبيهان ( 



ل يلحق بالشهيد ، فال يغسل ، وال يصلى عليه ، وهو اختيار القاضي وعامة أصحابه ، ألنه اللصوص وحنوه فه
شهيد ، أشبه شهيد املعركة ، أو ال حيلق به ، فيغسل ، ويصلي عليه ، وهو اختيار اخلالل ، ألنه عمر ، وعلياً ، 

واختلف يف العادل إذا قتله الباغي ، . واحلسني رضي اهللا عنهم قتلوا ظلماً ، وغسلوا ، وصلي عليهم ؟ فيه روايتان 
بل حكم قتيل الكفار ، وهو : حكمه حكم قتيل اللصوص ، وهو اختيار أيب بكر ، والقاضي ، وقيل : فقيل 

  . املنصوص ، واختيار الشيخني 
أما الشهيد غري القتيل ، . ألن علياً رضي اهللا عنه مل يغسل من قتل معه ، وعمار أوصى أن ال يغسل  ١١١١

كاملبطون ، واملطعون ، والنفساء ، وحنوهم ، فحكمهم حكم بقية املوتى بال نزاع ، ويف الصحيحني أن النيب صلى 
  . على امرأال ماتت يف نفاسها ، فقام وسطها 

ألنه ملا مل يصل : دفعاً للحرج واملشقة ، لكثرة الشهداء يف املعترك ، وقيل : عدم غسل الشهيد قيل ) : الثاين ( 
لئال يزول أثر العبادة املطلوب بقاؤها ، كما دلك عليه حديث عبد اهللا بن :  يغسل ، وقيل وهو الصحيح عليه مل

لغناهم عن : ألهنم أحياء عند رهبم ، والصالة إمنا شرعت على األموات ، وقيل : ثعلبة ، وعدم الصالة عليه قيل 
  . الشفاعة 
املتقدم عليهم يف السري ، السابق إىل املاء ، أي أين ) القوم  وفرط. ( فإن الشهيد شفيع يف سبعني من أهله  ١١١٢

املغالبة على حتصيل الشيء ، واِإلنفراد ) واملنافسة ( متقدم بني أيديكم ، فإذا قدمتم علي تروين وجتدوين لكم منتظراً 
  . واهللا أعلم . لفوهم ) وزملوهم ( به ، 
  . حني عنه [ وإن كان عليه شيء من اجللود أو السالح : قال 
  . فإنه يزال عنه ] قد تقدم أن الشهيد يدفن يف ثيابه ، فلو كان عليه شيء من اجللود والسالح : ش 

أمر رسول اهللا يوم أحد بالشهداء أن تنزع عنهم احلديد ، : ملا روى عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال  ١١١٣
  . أمحد ، وأبو داود ، وابن ماجه  رواه) ادفنوهم بدمائهم وثياهبم : ( واجللود ، وقال 

  . وإن محل وبه رمق غسل وصلي عليه : قال 
فلو محل وبه رمق ، أي حياة مستقرة ، . الشهيد إذا مات يف موضعه : هذا الذي احترز عنه اخلرقي يف قوله : ش 

  . مث مات ، فإنه يغسل ، ويصلى عليه 
إىل املسجد ، مث مات بعد ذلك ، فغسله رسول اهللا ،  ألن سعد بن معاذ أصابه سهم يوم اخلندق ، فحمل ١١١٤

  . وصلى عليه 
مات عقب احلمل ، وقد (  ١٩ال يشترط لغسله والصالة عليه طول الفصل ، بل ] أنه [ وظاهر كالم اخلرقي 

 يشترط طول: وقيل . كانت فيه حياة مستقرة ، فإنه يغسل ، ويصلي عليه ، وهو الذي أورده أبو الربكات مذهباً 
  . الفصل ، وهو خمتار أيب حممد ، فلو مل يطل الفصل مل يغسل ، واهللا أعلم 

  . واحملرم يغسل مباء وسدر ، وال يقرب طيباً ، ويكفن يف ثوبيه ، وال يغط رأسه وال رجاله : قال 
 ، إذ بينما رجل واقف مع النيب: يف الصحيحني وغريمها عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ، قال : ش  ١١١٥

اغسلوه مباء وسدر ، وكفنوه يف : ( وقع عن راحلته فأوقصته ، ويف لفظ فوقصته ، فذكر ذلك لرسول اهللا فقال 
ال ( ويف أخرى ) يف ثوبيه ( ويف رواية ) ثوبني ، وال حتنطوه ، وال ختمروا رأسه ، فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبياً 

اغسلوا احملرم يف ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، : ( أن النيب قال : اية أليب داود ويف رو) تغظوا وجهه ، وال تقربوه طيباً 
وهذا ) فإن يبعث يوم القيامة حمرماً ] وال ختروا رأسه [ واغسلوه مباء وسدر ، وكفنوه يف ثوبيه ، وال متسوه طيباً ، 



  . يبني أن املراد ليس ذلك احملرم بعينه ، وأن حكم اإلهحرام باق بعد موته 
ال أعرف هذ يف : أنكره اخلالل ، وقال ] وقد [ هو رواية حنبل عن أمحد ، . ال تغطى رجاله : وقول اخلرقي 

وهو عندي وهم من حنبل ، والعمل على أن يغطى : قال . األحاديث ، وال رواه أمحد عن أيب عبد اهللا غري حنبل 
. وهلذا ال مينع من تغظيتهما يف حياته ، فكذلك بعد مماته  مجيع احملرم ، إال رأسه ، ألن اِإلحرام ال يتعلق بالرجلني ،

[ كالم اخلرقي وأمحد خرج على املعتاد ، إذ يف احلديث أنه يكفن يف ثوبيه ، أي الرداء ، واِإلزار : قد يقال : قلت 
  . العادة أنه ال يغطي من سرته إىل رجليه ، فخرج كالمهما على ذلك ] واِإلزار 

أنه جيوز تغطيته يف حال ] من [ وهو املشهور من الروايتني بناء على املشهور . أنه يغطي وجهه وظاهر كالم اخلرقي 
احلياة ، ونظراً إىل أن األكثر يف الروايات وذكر الرأس فقط ، وهذا إذا كان احملرم رجلًا ، أما إن كان امرأة 

  . ، وتغطي رأسها ال وجهها ، واهللا أعلم ال متنع من لبس املخيط (  ١٩) فحكمها بعد املوت حكمها يف احلياة ، 
  . وإن سقط من امليت شيء غسل وجعل معه يف أكفانه : قال 
إذا سقط من امليت شيء أو كان ساقطاً كبعض أعضائه فإنه يغسل ، وجيعل يف أكفانه ، ألنه بعضه جزء من : ش 

  . احد ، وأنه أوىل ، واهللا أعلم يف موضع و] فأعطي حكم كله ، وملا فيه من مجع أجزاء امليت [ أجزائه ، 
  . وإن كان شاربة طويلًا أخذ وجعل معه يف أكفانه : قال 
أما أخذه فألن ذلك يراد للتنظيف ، ويسن يف حياته ، من غري ضرر فيه ، فكذلك بعد وقاته ، وأما جعله معه : ش 

قلم الظفر ، ألنه من اجلملة ، وهلذا  فلما تقدم ، ويف معىن أخذ الشارب قلم الظفر ، ألنه يف معناه ، وعنه يكره
  . ينجس باملوت ، خبالف الشعر 

واقتصار اخلرقي على ذكر أخذ الشارب يقتضي أنه ال خينت ، ونص عليه أمحد ، وحذاراً من إزالة بعض أعضائه ، 
  . وألن املقصود من اخلتان التطهري من النجاسة ، وقد زال ذلك ، واجلنة ال بول فيها وال تغوط 

قتضي كالمه أيضاً أن عانته ال تؤخذ ، وهي اختيار أيب حممد ، حذاراً من كشف العورة ومسها ، وهتك حرمة وي
  . امليت ، ونص أمحد يف رواية صاحل على أخذها 

وألنه من الفطرة ، أشبه قلم الظفر . حمتجاً بأن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه غسل ميتاً ، فدعى مبوسى  ١١١٦
اجلمهور ، والقاضي يف التعليق ، وأيب اخلطاب وصاحب التلخيص ، وغريهم ، مث قال القاضي يف  ، وهذا خمتار

تأخذ مبوسى أو مبقراض ، نظراً : تزال بنورة ، نظراً إىل األسهل ، وحذاراً من املس ، وقال أمحد : شرح املذهب 
  . واهللا أعلم . ينهما لقصة سعد ، والنورة رمبا أتلفت اجلسد ، وخري أبو اخلطاب يف اهلداية ب

  . ويستحب تعزية أهل امليت : قال 
  ) . من عزى مصاباً فله مثل أجره : ( عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ، أن النيب قال : ش  ١١١٧
  . روامها الترمذي ) من عزى ثكلى كسي بردايف اجلنة : ( وعن أيب برزة ، أن رسول اهللا قال  ١١١٨

  . تفقد ولدها ومن يعز عليها ، واهللا أعلم املرأة ) ثكلى ) ( تنبيه ( 
  . غري مكروه ، إذا مل يكن معه ندب وال نياحة ] عليه [ والبكاء : قال 
  . إذا جترد البكاء عن الندب والنياحة مل يكره : ش 

شهدنا بنت رسول اهللا ، ورسوله اهللا جالس على القر ، فرأيت : ملا روى أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  ١١٩
) انزل يف قربها : ( فقال . أنا : فقال أبو طلحة ) هل فيكم من أحد مل يقارف الليلة ؟ : ( عينيه تدمعان ، فقال 

  (  ١٩. ) البخاري 



اشتكى سعد بن عبادة شكوى ، فأتاه النيب يعوده ، مع عبد الرمحن بن عوف ، وسعد : زهم تبم هكر قال  ١١٢٠
ال يا : فقالوا ) قد قضى ؟ : ( فلما دخلوا عليه ، وجده يف غشية ، فقال بن أيب وقاص ، وعبد اهللا بن مسعود ، 

أال تسمعون ، إن اهللا ال يعذب بدمع العني ، : ( فبكى رسول اهللا ، فلما رأى القوم بكاءه بكوا ، فقال . رسول اهللا 
  ) . وال حبزن القلب ، ولكن يعذب هبذا وأشار إىل لسانه أو يرحم 

صيب أيب يوم أحد ، فجعلت أبكي ، فجعلوا ينهوين ورسول اهللا ال ينهاين ، : هللا عنه قال وعن جابر رضي ا ١١٢١
) تبكني أو ال تبكني ، ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حىت رفعتموه : ( فجعلت عميت فاطمة تبكي ، فقال النيب 

  . متفق عليهما 
: حضره رسول اهللا ، وأبو بكر وعمر ، قالت  وعن عائشة رضي اهللا عنها ، أن سعد بن معاذ ملا مات ، ١١٢٢

  . فوالذي نفسي بيده إين ألعرف بكاء أيب بكر ، من بكاء عمر ، وأنا يف حجريت رواه أمحد 
واسيداه ، وأرجاله ، وحنو ذلك ، أو نوح فإنه حيرم ، : أما إن كان مع البكاء ندب وهو تعداد حماسن امليت ، حنو 

  . ملا اشتمل عليه من ذلك 
ما من ميت ميوت : ( مسعت رسول اهللا يقول : ففي الترمذي وغريه عن أيب موسى رضي اهللا عنه ، قال  ١١٢٣

  ) . أهكذا كنت ؟ : واجباله ، واسيداه ، إال وكل اهللا به ملكني يلهزانه ، ويقولالن : فيقوم باكيهم فيقول 
  . خمتصر ، متفق عليه . لبيعة أن ال ننوح أخذ علينا رسول اهللا مع ا: وعن أم عطية رضي اهللا عنها قالت  ١١٢٤
رواه أبو داود ، وقال . لعن رسول اهللا النائحة ، واملستمعة : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  ١١٢٥

  . إنه النياحة ، وقد ورد ذلك مرفوعاً ) } وال يعصينك يف معروف { (  ١٩: أمحد يف قوله تعاىل 
ما هذا املعروف الذي ال ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ : قالت امرأة من النسوة : لت فعن أمساء بنت يزيد قا ١١٢٦

  . خمتصر ، رواه الترمذي ) ال تنحن : ( قال 
إذا جترد تالندب والنياحة عن اللطم ، ونتف الشعر ، وذكر امليت مبا ليس فيه ، وحنو طلك ، كره ومل حيرم : وقيل 

  . أمحد ما حيتمل اِإلباحة ، واختاره اخلالل وصاحبه ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وقيل عن 
ألنه روي عن واثلة بن األسقع ، وأيب وائل أهنما كانا يستمعان النوح ويبكيان ، رواه حرب ، واملذهب  ١١٢٧
  . األول 
( ة ويف رواي) إن امليت ليعذب ببكاء أهل عليه : وعليه محل أبو حممد ما يف الصحيح عن النيب ، أنه قال  ١١٢٨

بل ما : وقيل (  ١٩) فحمله على بكاء معه ندب أو نياحة ، ) مبا نيح عليه ( ويف رواية ) ليعذب ببكاء احلي عليه 
  : ورد حممول على من أوصى بذلك ، وهو قول اخلطايب ، وابن حامد من أصحابنا كقول طرفة 

  إذا مت فانعيين مبا أنا أهله 
  

  وشقي على اجليب يا ابنة معبد 
  

. حممول على من عادهتم وسنتهم النوح ، ومل يوصهم بترك ذلك : بل حيمل على من أوصى بذلك ، وقيل  :وقيل 
وقد محل ذلك ] لتفريطه ، أما مع الوصية باجتناب ذلك فال ، وهذا قول صاحب التلخيص [ اختاره أبو الربكات 

  . ة رضي اهللا عنها على ظاهره راوياً احلديث عمر وابنه رضي اهللا عنهما ، وأنكرت ذلك عائش
يرحم اهللا عمر وابنه ، ما حدث رسول اهللا أن امليت يعذب ببكاء أهله : ففي الصحيحني عنها أهنا قالت  ١١٢٩



وال تزر وازرة وزر ( حسبكم القرآن : وقالت ) إن اهللا يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهل عليه : ( عليه ، ولكن قال 
  . ل ابن عمر شيئاً فما قا: قال ابن أيب مليكة ) أخرى 
ويف رواية وهم إمنا مرة . يغفر اهللا أليب عبد الرمحن ، أما إنه مل يكذب ، ولكن نسي أو أخطأ : وقالت أيضاً  ١١٣٠

  ) . إنه ليبكي عليها لتعذب يف قربها : ( فقال ] يبكي عليها [ رسول اهللا على يهودية 
  . انتهى . كي واهللا أضحك وأب: وعن ابن عباس حنو هذا ، وقال  ١١٣١

إذا ذكرت املرأة : وال بأس باليسري من الكالم يف صفة امليت ، إذا كان صدقاً ، ومل خيرجه خمرج النوح ، قال أمحد 
  . مثل ماحكي عن فاطمة ، يف مثل الدعاء ال يكون مثل النوح 

: فقالت فاطمة ملا ثقل رسول اهللا جعل يتغشاه الكرب ، : والذي حكي عن فاطمة ما رواه أنس قال  ١١٣٢
يا أبتاه ، أجاب ربا دعاه ، يا أبتاه : فلما مات قالت ) ليس على أبيك كرب بعد اليوم : ( واكرب أبتاه ، فقال 

  . رواه البخاري . جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إىل جربيل ننعاه 
  ) . يقارف ) ( تنبيه ( 

فلم يذخل عثمان )  يدخل القرب رجل قارف الليلة أهله ال: ( يف مسند أمحد أن رقية ملا ماتت ، قال النيب  ١١٣٣
ال حيمل أحد من املذنبني ذنب أحد : اِإلمث والذنب املثقل للظهر ، واملراد ) والوزر ( بن عفان رضي اهللا عنه القرب ، 

  . الدفع يف الصدر جبميع الكف ، واهللا أعلم ) واللهز ( ، 
  . عث به إليهم ، وال يصلحون هم طعاماً للناس وال بأس أن يصلح ألهل امليت طعاميب: قال 
  : أما إباحة ذلك لغري أهل امليت : ش 

اصنعوا آلل جعفر طعاماً ، ( ملا جاء نعي جعفر حني قتل ، قال النيب : فلما روي عن عبد اهللا بن جعفر قال  ١١٣٤
  . رواه أمحد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ) فقد أتاهم ما يشغلهم 

  . من أهنم يف شغل مبصاهبم (  ١٩) إباحته هلم فلما علل به ،  وأما عدم
كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت ، وصنعة الطعام بعد : وعن جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال  ١١٣٥

  . رواه أمحد . دفنه من النياحة 
ويسن لغري أهل : ألهل امليت ، وقال غريه وظاهر كالم اخلرقي أنه يباح لغري أهل امليت صنع الطعام ، وال يباح 

  . امليت ، ويكره ألهله ، واهللا أعلم 
  . واملرأة إذا ماتت ويف بطنها ولد يتحرك ، فال يشق بطنها ، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه : قال 
يشق ، ألن املذهب املنصوص والذي عليه األصحاب أن املرأة إذاماتت ويف بطنها ولد يتحرك ، أن بطنها ال : ش 

يف الشق هتك حرمة متيقنة ِإلبقاء حياة موهومة ، إذ الغالب والظاهر أن الولد ال يعيش ، واحتج أمحد يف رواية أيب 
رواه أبو داود ، ) كسر عظم امليت ككسر عظم احلي : ( داود مبا روت عائشة رضي اهللا عنها ، أن رسول اهللا قال 

وتوقف أمحد عن ذلك يف رواية األثرم ، ) يف اِإلمث ( م سلمة ، وزاد وابن ماجه ، ورواه ابن ماجه من رواية أ
وحكى أبو اخلطاب يف اهلداية . كسر عظم امليت ككسر عظم احلي : قيل : بل قال ] احلديث [ ومليجزم حبجية 

عضه ومن بعده احتمالًا بالشق ، إذا غلب على الظن أن الولد يعيش ألن حفظ حرمة احلي أوىل ، وكما لو خرج ب
  ] . فإنه يشق [ حياً ، وتعذر إخراج باقيه من غري شق ، 

فيخرجنه إن غلب على ظنهن حيات ، حبركته مع . فعلى األول تسطو عليه القوابل ، أي يدخلن أيديهن يف فرجها 
  . قرب والدهتا ، وحنو ذلك 



ال يسطون ويترك حىت ) : إحدمها  (فإن مل تقدر عليه النساء ، أو مل يوجدن فهل يسطو عليه الرجال ؟ فيه روايتان 
ميوت ، اختاره القاضي ، وصاحب التلخيص ، وأبو حممد ، وغريهم ، وحيتمله كالم اخلرقي ، ملا فيه من هتك 

وهي املنصوصة عنه ، واختيار أيب بكر ، وأيب الربكات ) : والثانية ( حرمتها مع الرجال ، مع بعد احتمال احلياة 
 حق األحياء ، فاألموات أوىل ، ومل يقيد أمحد الرجل باحملرم ، وقيده ابن محدان بذلك يسطون ، ألن ذلك حيتمل يف

  . ينتظرهنا مادام حياً ، واهللا أعلم : ، وحيث تعذر إخراجه فإهنا تترك حىت يتيقن موته ، قال أمحد 
  . وإذا حضرت اجلنازة ، وصالة الفجر ، بديء باجلنازة : قال 
ازة فعلناها يف غري وقت هني ، أو يف وقت اختلف فيه ، أما إن أخرناها ، فإننا نفعلها يف ألنا إذا قدمنا اجلن: ش 

وصالة العصر ، بدئ باجلنازة ] اجلنازة [ وقت هني بال نزاع ، فكانت البداءة هبا أوىل ، وكذلك إذا حضرت 
ف الفجر ، فإن وقت النهي فيها خبال(  ١٩) بطريق األوىل ، إذ وقت النهي إمنا يدخل بفعل الصالة على املذهب ، 

  . يدخل بطلوع الفجر على املذهب ، واهللا أعلم 
  . وإن حضرت وصالة املغرب بدئ باملغرب : قال 
وإن حضرت اجلنازة وصالة املغرب ، بدئ باملغرب ، لتأكد املغرب ، ولكراهة تأخريها ، وال حمذور يف تأخري : ش 

. إذا حضرت وصالة الظهر أو العشاء ، بدئ بالعشاء والظهر ، لتأكدمها اجلنازة ، إذ ال هني بعد الغروب ، وكذا 
  . واهللا أعلم 

  . وال يصلي اإلمام على الغال ، وال على من قتل نفسه : قال 
على . الغال هو الذي يكتم الغنيمة أو بعضها ، فال يصلي اِإلمام عليه ، وال على من قتل نفسه عمداً : ش 

  . ريب املنصوص ، واملذهب بال 
رواه . ملا روى جابر بن مسرة رضي اهللا عنه ، أن النيب جاؤه برجل قد قتل نفسه مبشاقص ، فلم يصل عليه  ١١٣٦

  . مسلم وغريه 
تويف رجل من جهينة يوم خبري ، فذكر ذلك : ويف السنن عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال  ١١٣٧

إن صاحبكم غل يف : ( فتغريت وجوه القوم ، فلما رأى ما هبم قال ) صلوا على صاحبكم : ( لرسول اهللا ، فقال 
رواه اخلمسة إال الترمذي . ، فوجدنغا فيه خرزاً من خرز اليهود ، ما يساوي درمهني . ففتشنا متاع ) سبيل اهللا 

فيمن قتل  واحتج به أمحد ، فامتنع من الصالة عليه ، وهو اِإلمام ، وأمر غريه بالصالة عليه ، وكذلك روي عنه
أما اإلِمام فال يصلي عليه ، وأما الناس فيصلون عليه ، : من قتل نفسه يصلى عليه ؟ قال : نفسه ، قال أمحد وسئل 

هكذا فعل النيب بالذي قتل نفسه ، مل يصل عليه ، وأمرهم أن يصلوا عليه ، وإذاً يلحق به غريه من األئمة ، إذ ما 
 يقم دليل خيصه ، وجعل أبو الربكات ترك صالة اِإلمام استحباباً ، من باب ثبت يف حقه ، ثبت يف حق غريه ، ما مل

  . الردع والزجر ، وعدى ذلك إىل كل معصية ظاهرة ، مات عنها صاحبها من غري توبة 
مام اِإلمام هنا هو أمري املؤمنني خاصة ، قاله اخلالل وغريه ، ونقل عنه حرب أن اِإلمام هو الوايل ، وأن إ) : تنبيه ( 

وهذا : قاله أبو الربكات . إن الذي عليه العمل من قوله هو األول : كل قرية واليهم ، وخطأ اخلالل حرباً ، وقال 
  . حتكم ، والصحيح تصويبه ، وجعل ذلك رواية 

  . وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة ، وصيب ، جعل الرجل مما يلي اِإلمام ، واملرأة خلفه ، والصيب خلفهما : قال 
ال خالف يف املذهب أن الرجل احلر يلي اِإلمام ، لشرفه بالذكورية ، واحلرية ، والتكليف ، مث بعده هل يقدم : ش 

وهو اختيار القاضي يف (  ١٩) الصيب لشرفه باحلرية ، وهو اختيار اخلالل ، أو العبد البالغ ، لشرفه بالتكليف ، 



ايتان منصوصتان ، مث بعد الصيب املرأة ، لشرفه بالذكورية ، التعليق ، وأيب حممد ، وظاهر كالم اخلرقي ؟ فيه رو
  . فيقدم عليها ، نص عليه أمحد يف رواية صاحل ، وأيب احلارث 

شهدت جنازة صيب وامرأة ، فقدم الصيب مما يلي (  ١٦: ويشهد له ما روى عمار موىل بين هاشم ، قال  ١١٣٨
يد اخلدري ، وابن عباس ، وأبو قتادة ، وأبو هريرة رضي اهللا القوم ، ووضعت املرأة وراءه ، ويف القوم أبو سع

يؤخر الصيب عن املرأة ، لشرف املرأة بالتكليف ، وهذا الذي : وقال اخلرقي ) . السنة : فقالوا : عنهم ، فقلنا هلم 
  . أعلم  نصبه القاضي يف التعليق ، ومل يذكر به نصاً ، واخلنثى يقدم على املرأة الحتمال ذكوريته ، واهللا

وإن دفنوا يف قرب واحد جعل الرجل مما يلي القبلة ، واملرأة خلفه ، والصيب خلفهما ، وجيعل بني كل اثنني : قال 
  . حاجز من تراب 

ال إشكال أن جهة القبلة يف الدفن هي اجلهة الفاضلة ، فيقدم األفضل مث الذي يليه إليها ، على ما تقدم يف : ش 
  . ويشهد لذلك ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل تقدميهم إىل اِإلمام ، 

  . وقد تضمن كالم اخلرقي أنه جيوز دفن االثنني والثالثة يف قرب واحد ، وهو صحيح ، نص عليه أمحد واألصحاب 
شكونا إىل رسول اهللا يوم أحد ، فقلنا ، يا رسول اهللا احلفر علينا لك إنسان : ملا روى هشام بن عامر قال  ١١٣٩
فمن نقدم يا رسول : قالوا ) احفروا ، وأعمقوا ، وأحسنوا ، وادفنوا االثنني والثالثة يف قرب واحد : ( ل فقا. شديد 

رواه النسائي ، والترمذثي بنحوه وصححه . وكان أيب ثالث ثالثة يف قرب واحد ) قدموا أكثرهم قرآنا : ( اهللا ؟ قال 
إىل اإلِمام عند الصالة عليه ، هذا كله مع ] يقدم [  فإن اختلفت أنواعهم كرجال ونساء قدم إىل القبلة من. 

الضرورة فالذي عليه عامة األصحاب أنه ال يدفن يف القرب إال ] الضرورة ، لكثرة املوتى وحنو ذلك ، أما مع عدم 
واحد ، ألن النيب كان يدفن كل واحد يف قرب ، وعلى ذلك استمر فعل الصحابة ، ومن بعدهم من السلف واخللف 

نقل عنه أبو طالب إذا ماتت امرأة وقد ولدت ولداً ميتاً ، فدفن معها ، جعل بينها وبينه حاجز من تراب ، أو ، و
حيفر له يف ناحية منها ، وإن مل يدفن معها فال بأس ، فظاهر هذا جواز دفن االثنني يف قرب من غري ضرورة بال كراهة 

إذا كان أو أحدمها ممن ال حكم لعورته لصغره ، ] مبا [ محد ، وهو ظاهر إطالق اخلرقي ، وحيتمل أن خيتص كالم أ
  . كحالة النص 

ليجعل كأن كل واحد منهما منفرد (  ١٩) وحيث دفن يف القرب اثنان فأكثر جعل بني كل اثنني حاجز من تراب ، 
  . بقرب ، واهللا أعلم 

  . النصاري قال وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم ، دفنت بني مقربة املسلمني و
ألهنا إن دفنت يف مقربة املسلمني تأذوا بعذاهبا ، وإن دفنت يف مقربة النصاري تأذى الولد بعذاهبم ، فتدفن : ش 

  . وحدها ، وقد حكى هذا أمحد عن واثلة بن األسقع 
انتهى .  هذا حمل ضرورة ، وهو أخف من عذاب اجملموع) : قيل ( فالولد على كل حال يتأذى بعذاهبا ؟ : فإن قيل 

، وجيعل ظهرها إىل القبلة ، على جنبها األيسر ، ألن الولد إذاً يكون إىل القبلة ، على جنبه األمين ، ألن وجهه إىل 
  . واهللا أعلم . ظهرها 

  . وخيلع النعال إذا دخل املقابر : قال 
  . يستحب خلع النعال يف املقربة ، ويكره املشي فيها إذاً : ش 

لقد سبق : ( مر بقبور املشركني ، فقال ] بينما أنا أماشي رسول اهللا : قال [ موىل رسول اهللا ملا روى بشري  ١١٤٠
مث حانت من رسول اهللا ) لقد أدرك هؤالء خريا كثرياً : ( ثالثاً ، مث مر بقبور املسلمني فقال ) هؤالء خرياً كثرياً 



فنظر الرجل فلما عرف رسول اهللا ) تيتني ألقهما يا صاحب السب: ( نظرة ، فإذا رجل ميشي عليه نعالن ، فقال له 
هذا أمر من النيب ، : راه أبو داود ، والنسائي ، واحتج به أمحد يف رواية حنبل وغريه ، وقال . خلعهما ، فرمى هبما 

  . وصححه يف رواية حممد بن احلكم ، ونقل عنه ما يدل على جواز ذلك من غري كراهة 
ال : خيلع ما عدا النعال من اخلفاف ، والتمشكات ، وغريمها ، ولذلك قال القاضي ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال 

تتعدى الكراهة إىل التمشكات ، وال إىل غريها ، قصراً للنص على موضعه ، وقيل بتعديه إىل التمشكات ، ألنه يف 
  . املقابر  معىن النعل ، ال إىل اخلف ، ، ألن يف اخللع مشقة ، وهلذا كان أمحد يلبس اخلفاف يف

  . السبتية نسبة إىل السبت ، جلود مدبوغة بالقرض ، يتخذ منها النعال ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 
  . وال بأس أن يزور الرجال املقابر : قال 
  . تستحب للرجال زيارة القبور ، على املنصوص ، واملشهور عند األصحاب : ش 

هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، وهنيتكم عن حلوم : ( سول اهللا قال ر: ملا روى بريدة رضي اهللا عنه قال  ١١٤١
األضاحي فوق ثالث ، فأمسكوا ما بدا لكم ، وهنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء ، فاشربوا يف األسقية كلها ، وال 

  . رواه مسلم وغريه ) تشربوا مسكراً 
وهنيتكم عن زيارة ( ية أمحد والنسائي عن بريدة يباح وال يستحب ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ألن يف روا: وقيل 

وهو الغالب يف األمر بعد احلظر ، ال سيما وقد قرنه ) وال تقولوا هجراً (  ١٩) القبور فمن أراد أن يزور فليزر ، 
  . مبا هو مباح ، وهو ادخار حلوم األضاحي ، واِإلنتباذ يف كل سقاء 

  . واهللا أعلم . ويكره للنساء : قال 
  . غريها ] إىل [ ال خترج املرأة إىل املقابر ، وال : ذا إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا ، قال ه: ش 

وذلك ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب لعن زوارات القبور ، رواه أمحد ، وابن ماجه ، والترمذي  ١١٤٢
  . وصححه 
عنهم وهذا النهي خاص بالنساء ، وذلك النهي وروي أيضاً من حديث حسان ، وابن عباس رضي اهللا  ١١٤٣

واألمر حيتمل أهنما خاصان بالرجال ، وحيتمل أهنما هلما ، وحيتمل أن هذا احلديث بعد اِإلذن يف الزيارة ، وإذا دار 
ة الصرب باحلظر مل يكن بعيداً ، ال سيما واملرأة قليل: األمر بني احلظر واِإلباحة ، فأقل األحوال الكراهة ، بل لو قيل 

  . ، فالظاهر هتييج حزهنا ، برؤية قبور أحبتها ، فقد يقع منها ما ال ينبغي 
بينما حنن نسري مع رسول اهللا ، إذ بصر بامرأة ال نظن أنه عرفها ، : وقد روي عن عبد اهللا بن عمرو قال  ١١٤٤

ما أخرجك من بيتك يا : ( هلا فلما توسط الطريق وقف ، حىت انتهت إليه ، فإذا هي فاطمة بنت رسول هللا ، فقال 
) لعلك بلغت معهم الكدى ؟ : ( قال . أتيت أهل هذا البيت فرمحت إليهم ، وعزيتهم مبيتهم : فقالت ) فاطمة ؟ 

لو بلغتها معهم ، ما رأيت اجلنة ، : ( فقال . معاذ اهللا أن أكون بلغتها ، وقد مسعتك تذكر يف ذلك ما تذكر : قالت 
  . وحسن . رواه أمحد ، والنسائي ، وهذا لفظه ، وقد صحح وضعف  )حىت يراها جد أبيك 

  . أرجو أن ال يكون به بأس ، وذلك لعموم حديث بريدة رضي اهللا عنه : يباح هلا ذلك ، قال أمحد : والرواية الثانية 
يا أم : ت هلا أقبلت ذات يوم من املقابر ، فقل(  ١٦وعن عبد اهللا بن أيب مليكة أن عائشة رضي اهللا عنها  ١١٤٥

أليس كان هنى رسول اهللا عن زيارة القبور ؟ : فقلت هلا . من قرب أخي عبد الرمحن : املؤمنني من أين أقبلت ؟ قالت 
رواه األثرم يف سننه ، واحتج به أمحد يف رواية إبراهيم ) . قالت نعم ، كان هنى عن زيارة القبور ، مث أمر بزيارهتا 

  . يف العموم بن احلارث ، ففهمت دخوهلن 



واعلم أن اخلالف السابق حكاه أبو اخلطاب يف اهلداية ، والشيخان وغريهم يف الكراهة ، وحكاه صاحب التلخيص 
يف التحرمي ، ولعله أوفق لنص أمحد ، ومجع ابن محدان الطريقتني ، فحكى ثالث روايات ، اِإلباحة ، والكراهة ، 

مل جتز هلا (  ١٩) ن نفسها أهنا مىت زارت بدا منها ما ال جيوز ، وعلى مجيع الروايات مىت علمت م. والتحرمي 
  . الزيارة قولًا واحداً 

  : يقول الزائر هلا ، واملار عليها ) أحدمها ) ( تنبيهان ( 
كان رسول اهللا كلما كان ليلتها من رسول اهللا ، خيرج من آخر : ما روت عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١١٤٦

السالم عليكم دار قوم مؤمنني ، وأتاكم ما توعدون ، غدا مؤجلون ، وإنا إن شاء اهللا : ( ، فيقول  ليلتها إىل البقيع
  ) . بكم الحقون ، اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد 

السالم على أهل : ( كان رسول اهللا يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر وكان قائلهم يقول : وعن بريدة قال  ١١٤٧
الم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني ، وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون ، أسأل اهللا لنا الديار ويف لفظ الس

وخيري يف السالم بني التنكري والتعريف ، لألحياء واألموات ، ألن السنة وردت بذلك . روامها مسلم ) ولكم العافية 
ورد بالسنة ، وبأن أمحد نص يف رواية أيب طالب يف . يف األحياء التنكري ، ويف األموات التعريف : ، وقال ابن عقيل 

  . السالم على األحياء معرفاً ، ونص يف السالم على األموات على التعريف والتنكري 
مجع كدية وهي األرض الصلبة ، ألن ) والكدى ( بالفتح اهلذيان ، وهو النطق مبا ال يفهم ، ) اهلجر ) : ( الثاين ( 

  . صلبة ، واهللا أعلم مقابرهم كانت يف مواضع 

  كتاب الزكاة

  
  
زكى الزرع يزكو زكاء : األظهر أهنا مشتقة من : الزكاة يف اللغة النماء ، والزيادة ، والتطهري ، قال الواحدي : ش 

وزكى القاضي : رجل زكي أي زائد اخلري من قوم أزكياء : والزكاة أيضاً الصالح يقال : قال . باملد إذا زاد 
ويف عرف . بني زيادهتم يف اخلري ، فسمي املال املخرج زكاة ألنه يزيد يف املخرج منه ، ويقيه اآلفات إذا . الشهود 

  . الشرع اسم ِإلخراج شيء خمصوص ، من مال خمصوص ، على وجه خمصوص 
  . ) } أقيموا الصالة وآتوا الزكاة { (  ١٩وهي مما علم وجوهبا من دين اهللا بالضرورة ، وقد قال عز من قائل 

أخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ، ( وقال النيب ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن  ١١٤٨
  . خمتصر متفق عليه ) فترد على فقارئهم 

  . ، وأمجع الصحابة على وجوهبا ، وعلى قتال مانعيها ، واهللا أعلم ] يف آي وأخبار سوى هذين [ 
  س من اإلِبل سائمة صدقة وليس فيما دون مخ: قال 
واخلارج ( ، وهي اإلِبل والبقر ، والغنم ) هبيمة األنعام ( إعلم أن الذي جتب فيه الزكاة يف اجلملة أربعة أنواع : ش 
، وأكثر هذه ، وأعمها عند العرب ، هبيمة األنعام ، وأنفس ) وعروض التجارة ( ، ) واألمثان ( من األرض ، ) 

اإلِبل ، فلذلك بدأ هبا اخلرقي ، وقد انعقد اِإلمجاع على وجوب الزكاة يف اِإلبل يف اجلملة ، هبيمة األنعام عندهم 
  . وأن أقل نصاب اِإلبل مخس ، فما دون اخلمس ال شيء فيها ، وقد جاءت السنة مصرحة بذلك 

اهللا تعاىل ،  مع ما يأيت إن شاء) ليس فيما دون مخس ذود صدقة : ( ففي الصحيحني أن رسول اهللا قال  ١١٤٩



ما بني الثنتني إىل التسع ، وهي مؤنثة ال واحد هلا من لفظها ، : والذود ما بني الثالث إىل العشر من اإلِبل ، وقيل 
  . واهللا أعلم 

فإذا ملك مخساً من اِإلبل ، فأسامها أكثر السنة ففيها شاة ، ويف العشر شاتان ، ويف مخس عشرة ثالث شياه : قال 
  . أربع شياه  ، ويف العشرين

  . هذا أيضاً جممع عليه حبمد اهللا تعاىل : ش 
ملا ] أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه [ واألصل يف الباب ما روى أنس بن مالك رضي اهللا عنه ،  ١١٥٠

( سطر ، ) حممد ( استخلف كتب له ، جني وجهه إىل البحرين هذا الكتاب ، وكان نقش اخلامت ثالثة أسطر 
سطر ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة ، اليت فرضها رسول اهللا ، واليت ) واهللا ( ،  سطر) ورسول 

أمر اهللا هبا رسوله ، فمن سئلها من املسلمني على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فال يعط ، يف أربع وعشرين من 
وعشرين ، إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض ، فإن  اِإلبل فما دوهنا من الغنم ، يف كل مخس شاة ، فإذا بلغت مخساً

مل يكن بنت خماض فابن لبون ، فإذا بلغت ستاً وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً 
وأربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة ، فإذا بلغت 

وسبعني إىل تسعني ففيها بنتاً لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها حقتان ، طروقتا الفحل ،  ستاً
فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعني بنت لبون ، ويف كل مخسني حقة ، وممن مل يكن عنده إال أربع من 

مخساً من اِإلبل ففيها شاة ، وصدقة الغنم يف سائمتها إذا  اِإلبل فليست فيها صدقة إال أن يشاء رهبا ، فإذا بلغت
كانت أربعني ، إىل عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إىل مائتني ففيها شاتان ، فإذا زادت على 

الرجل  مائتني إىل ثالث مائة ففيها ثالث شياه ، فإذا زادت على ثالمثائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة
ناقصة من أربعني شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا ، وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع 

خشية الصدقة ، وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية ، وال خيرج يف الصدقة هرمة ، وال ذات عوار 
ربع العشر ، فإن مل تكن إال تسعني ومائة ، فليس فيها صدقة إال أن ، وال تيس إال أن يشاء املصدق ، ويف الرقة 

يشاء رهبا ، ومن بلغت عنده من اإلِبل صدقة اجلذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإهنا تقبل منه احلقة ، 
حلقة ، وجيعل معها شاتني إن استيسرتا له ، أو عشرين درمهاً ، ومن بلغت عنده صدقة احلقة ، وليست عنده ا

وعنده اجلذعة ، فإهنا تقبل منه اجلذعة ، ويعطيه املصدق عشرين درمهاً أو شاتني ، ومن بلغت عنده صدقة احلقة ، 
وليست عنده إال ابنة لبون ، فإهنا تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتني ، أو عشرين درمهاً ، ومن بلغت صدقته بنت 

يعطيه املصدق عشرين درمهاً أو شاتني ، ومن بلغت صدقته بنت لبون لبون ، وعنده حقة ، فإهنا تقبل منه احلقة ، و
، وليست عنده ، وعنده بنت خماض ، فإهنا تقبل منه بنت خماض ، ويعطي معها عشرين درمهاً أو شاتني ، ومن 

ن ابن لبو( بلغت صدقته بنت خماض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ويف رواية 
يف عشرة مواضع من كتابه ، بإسناد واحد مقطعاً ، والنسائي ، وأبو داود ، : قال احلميدي . رواه البخاري ) ذكر 

ما أصح حديث مثامة : وأمحد ، وقال يف رواية ابن مشيش وسئل أي األحاديث أثبت عندك يف الصدقات ؟ فقال 
انتهى ، وهو أصل عظيم . أعلم يف الصدقة أحسن منه ال : بن أنس يرويه محاد بن سلمة وقال يف رواية امليموين 

وهذا الشاة ) تنبيه ( إن يف أربع وعشرين من اإلِبل فما دوهنا من الغنم ، يف كل مخس شاة : ( يعتمد ، وقد قال فيه 
 . .  

نص ف يأن من شرط وجوب الزكاة يف اإلِبل أن تكون سائمة ، فال جتب الزكاة يف . فأسامها : وقول اخلرقي 



أي جيب يف سائمتها ، ) وصدقة الغنم يف سائمتها ( املعلوفة ، وهو صحيح ، ال إشكال فيه ، ألن يف احلديث السابق 
  . أو الواجب يف سائمتها ، فجعل الوجوب خمتصاً بالسائمة ، واإلِبل يف معىن الغنم 

يف كل سائمة إبل يف كل : ( مع أن يف السنن عن هبز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا قال  ١١٥١
وألن املعلوفة ما لغري معد للنماء ، أشبه ثياب البذلة ، واملشترط السوم يف أكثر السنة ، إقامة ) أربعني بنت لبون 

  . لألكثر مقام الكل ، إذ اعتباره يف مجيع احلول مينع الوجوب إال نادراً 
فيهن وإن كن سائمة ، نص عليه أمحد يف رواية مجاعة ، ويستثىن من كالم اخلرقي العوامل ، فإن الزكاة ال جتب 

  . أهل املدينة يرون فيها الصدقة ، وليس عندهم يف هذا أصل : وقال 
( أحسبه عن النيب فذكر حديثاً وفيه : وقد روى احلارث األعور عن علي ، قال زهري وهو ابن معاوية  ١١٥٢

  رث فيه كالم ، رواه أبو داود ، لكن احلا) وليس على العوامل شيء 
  . وقد روي أيضاً من حديث ابن عباس ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، روامها الدارقطين  ١١٥٣

  . واملعىن يف ذلك أن القصد منها االنتفاع بظهرها ، ال الدر والنسل ، أشبهت البغال واحلمري 
شتراط نية السوم ، وهو أحد الوجهني ، ظاهره أنه وجد منه فعل السوم ، فيكون من مذهبه ا. فأسامها : وقوله 

ال يشترط ، فلو سامت بنفسها ، أو أسامها غاصب ، وقلنا بوجوب الزكاة يف املغصوب ، وجبت : والوجه اآلخر 
  . الزكاة 

  . السائمة عبارة عمن رعت املباح ، واهللا أعلم ) تنبيه ( 
ثني ، فإن مل تكن ابنة خماض فابن لبون ذكر ، فإذا صارت مخساً وعشرين ففيها بنت خماض ، إىل مخس وثال: قال 

فإذا بلغت ستاً وثالثني ، ففيها ابنة لبون ، إىل مخس وأربعني ، فإذا بلغت ستاً وأربعني ففيها حقة طروقة الفحل ، إىل 
إىل  فإذا بلغت إحدى وستني ففيها جذعة ، إىل مخس وسبعني ، فإذا بلغت ستاً وسبعني ففيها بنتاً لبون ،[ ستني ، 

  . ففيها حقتان ، طروقتا الفحل ، إىل عشرين ومائة ] تسعني ، فإذا بلغت إحدى وتسعني 
  . هذا كله جممع عليه حبمد اهللا ، وما تقدم من كتاب أيب بكر نص فيه : ش 

يعين إن وجده يف إبله ، فشرط إجزاء ابن . فإن مل يكن فيها بنت خماض يعين يف إبله فابن لبون : وقول اخلرقي 
اللبون عدم بنت املخاض يف إبله ، ووجود ابن اللبون ، أما إن عدمه فإنه يلزمه شراء بنت خماض ، وهذا ظاهر ما 

وألن العدول عن بنت املخاض ) فإن مل تكن عنده بنت خماض على وجهها ، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه ( تقدم 
ألصل ، وحكم وجودها معيبة يف إبله حكم ما لو عدمها ، كان للرفق به ، ومع الشراء قد زال الرفق ، فريجع إىل ا

أي على الوجه الشرعي ، أما إن ) على وجهها ( إذ املمنوع منه شرعاً كاملعدوم حساً ، وهلذا قال يف احلديث 
وجدها أعلى من الواجب عليه ، فإنه ال جيزئه إخراج ابن اللبون ، بل خيري بني إخراجها ، وبني شراء بنت خماض ، 

  . لى صفة الواجب ، كما هو ظاهر اخلرب وكالم اخلرقي ع
بنت املخاض من اإلِبل وابن املخاض ما استكمل سنة ، مث هو كذلك إىل آخر الثانية ، مسي بذلك ألن ) : تنبيه ( 

أمها من املخاض ] كون [ أمه من املخاض أي احلوامل ، واملخاض اسم احلوامل ، ال واحد له من لفظه ، وليس 
فيها ، وإمنا ذكر ذلك اعتباراً بغالب حاهلا ، وكذلك بنت اللبون ، إذ الغالب أن من بلغت سنة تكون أمها  شرطاً

  . حاملًا ، ومن بلغت سنتني تكون أمها ذات لنب 
  . وابن اللبون ما استكمل الثانية ، مث هو كذلك إىل متام الثالثة مسي بذلك ألن أمه ذات لنب ) وبنت اللبون ( 
واحلق ما استحمل الثالثة ، مث هو كذلك إىل آخر الرابعة ، مسي بذلك الستحقاقه أن حيمل ، أو يركبه )  واحلقة( 



واجلذع ما استكمل الرابعة ، مث هو كذلك ) واجلذعة ( أي يطرقها ويركبها ) طروقة الفحل : ( الفحل ، وهلذا قال 
  . إىل آخر اخلامسة ، مسي بذلك ألنه جيذع إذا سقط سنه 

(  ١٩: تبع يه لفظ احلديث ، وإال فابن لون هو ذكر ، وهو تأكيد ، كقوله تعاىل . فابن لبون ذكر : ه اخلرقي وقول
  ) . } تلك عشرة كاملة { 

وهو كثري ، وتنبيه لرب املال واملصدق ، ليطيب ) ورجب مضر ، الذي بني مجادى وشعبان : ( وقول النيب  ١١٥٤
منه ، إذا علم أنه كان قد أسقط عنه ما كان بإزائه من فضل األنوثة ، وليعلم  رب املال نفساً بالزيادة املأخوذة

  . واهللا أعلم . املصدق أن هذا مقبول من رباملال 
  . فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ، ويف كل مخسني حقة : قال 
ث بنات لبون ، وهو املشهور من الروايتني ، ظاهر هذا أهنا إذا زادت واحدة على العشرين ومائة ففيها ثال: ش 

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني ( واملختار لألصحاب ، لظاهر كتاب أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
  . وبالواحدة قد حصلت الزيادة ) بنت لبون 
احدة أي على التسعني فإذا زادت و( ويف كتاب الصدقات الذي كتبه النيب ، وكان عند آل عمر وفيه  ١١٥٥

ففيها حقتان ، إىل عشرين ومائة ، فإذا كانت اإلِبل أكثر من ذلك ففي كل مخسني حقة ، ويف كل أربعني ابنة لبون 
فإذا كانت إحدى وعشرين ( وفيه ] . مرسلًا [ رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، ورواه أبو داود عن سامل ) 

  ) . ومائة ففيها ثالث بنات لبون 
نقلها عنه القاضي الربثي ، واحتج . ال يتغري الفرض إىل مائة وثالثني ، فيجب حقة وبنتا لبون ) : والرواية الثانية ( 

  . له حبديث مثامة بن أنس 
هو عن كتاب وهو صحيح ، ويف هذا النقل عنه نظر ، ألن حديث أنس : وحبديث عمرو بن حزم ، وقال  ١١٥٦

د قد احتج به يف رواية النيسابوري على الرواية األوىل ، وأما حديث عمرو بن حزم املشهور ليس فيه ذلك ، بل أمح
فلعل فيه ذلك ، بل أمحد قد احتج به يف رواية النيسابوري على الرواية األوىل ، وأما حديث عمرو بن حزم فلعل 

( ابن عمرو رواه أمحد  فيه ذلك ، لكن مل أرهم نقلوا ذلك ، وقد يستدل هلذه الرواية بأن يف بعض ألفاظ حديث
  . والواحدة ال تكثر هبا اإلِبل ) فإذا كثرت اِإلبل ففي كل مخسني حقة ، ويف كل أربعني ابنة لبون 

هذه نسخة كتاب رسول اهللا ليت كتب يف الصدقة ، وهي عند آل : ويف سنن ابن بطة عن الزهري قال  ١١٥٧
ن ، طروقتا الفحل ، حىت تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت فإذا كانت إحدى وتسعني ففيها حقتا: ( عمر وقال فيه 

  . وجياب بأن هاتني الروايتني فيهما إمجال وما تقدم يفسرمها ) ثالثني ومائة ، ففيها حقة وبنتاً لبون 
 وعلى كلتا الروايتني مىت بلغت الفريضة مائة وثالثني ففيا حقة وبنتاً لبون ، ويف مائة وأربعني حقتان وبنت لبوت ،
ويف مائة ومخسني ثالث حقاق ، ويف مائة وستني أربع بنات لبون ، ويف مائة وسبعني حقة وثالث بنات لبون ، ويف 
مائة ومثانني حقتان وبنتا لبون ، ويف مائة وتسعني ثالث حقاق وبنت لبون ، ويف مائتني أربع حقاق ، أو مخس بنات 

هذا ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أيب بكر ، وابن حامد ، وأيب  لبون ، ألن املائتني أربع مخسينات ، ومخس أربعينات
وحيتمله كالم أمحد يف . إنه ظاهر املذهب : وقال اآلمدي . األشبه ] إنه : [ حممد ، والقاضي ، قالب يف الروايتني 

) سني حقة يف كل أربعني ابنة لبون ، ويف كل مخ( رواية صاحل وابن منصور وذلك لظاهر حديث أيب بكر ، إذ فيه 
( وفيه . نسخة كتاب رسول اهللا ، الذي كتبه يف الصدقة ، أقرأنيه سامل بن عبد اهللا ابن عمر : وعن الزهري قال 

  ) . فإذا كانت مائتني ففيها أربع حقاق ، أو مخس بنات لبون ، أي السنني وجدت أخذت 



صحاب من فسر ذلك بأن فيها أربع حقاق فمن األ. يأخذ من املائتني أربع حقاق : ونقل علي بن سعيد عن أمحد 
ثالث حقاق وبنت لبون ، فإذا بلغت مائتني ففيها أربع ] فيها [ بصفة التخيري ، ويكون القصد أن تسعني ومائة 

تتعني احلقاق ، إال أن ال يكون فيها إال بنات لبون فتجزيء بنات : حقاق ، ومنهم من أقره على ظاهره ، وقال 
  . عقيل  اللبون وهذا قول ابن

  . وظاهر كالم أمحد تتعني اخلقاق مطلقاً ، نظراً حلظ الفقراء ، إذ هي أنفع هلم ، لكثرة درها ونسلها 
هذا كله إذا مل يكن املال ليتيم ، فإن كان ليتيم أو جمنون تعني على الويل إخراج األدون اجملزيء من الفرضني 

  . له بذلك ، واهللا أعلم اعتماداً على أن ذلك هو األحظ ، وإمنا يتصرف يف ما
ومن وجبت عليه حقة وليست عنده ، وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درمهاً ، ومن : قال 

وجبت عليه ابنة لبون ، وليست عنده ، عنده حقة ، أخذت منه وأعطي اجلرب من شاتني أو عشرين درمهاً واهللا أعلم 
 .  

رضي اهللا عنه ، وكذلك إذا وجبت عليه ابنة خماض ، ] الصديق [ ديث أيب بكر قد تقدم هذا مصرحاً به يف ح: ش 
وكذلك إن وجب عليه حقة وليست [ يدفعها ويأخذ شاتني أو عشرين درمهاً ، ] فإنه [ فعدمها ووجد ابنة لبون ، 

بكر رضي اهللا  ، وكل هذا يف حديث أيب] عنده ، وعنده جذعة ، فإهنا تؤخذ منه ومعها شاتان أو عشرون درمهاً 
عنه ، وليس له أن ينزل عن بنت خماض أصلًا ، إذا هي أدىن أسنان اِإلبل اجملزئة يف الزكاة ، وللمالك أن يصعد إىل 

  . بال جربان ، ألهنا أعلى ] الثنية [ 
وز ، ألن وظاهر كالم اخلرقي أنه ال جيرب بشاة وعشرة دراهم ، وهو أحد الوجهني حذاراً من ختيري ثالث ، والثاين جي

  . الشارع جعل العشرة يف مقابلة الشاة 
إن ظاهر كالمه يضاً أنه إذا عدم السن اليت تلي الواجب أنه ليس له أن ينتقل إىل ما هو أدىن منها ، أو : وقد يقال 

ة ، إىل ما هو أعلى منها ، وذلك كما لو وجبت عليه ابنة لبون ، فعدمها وعدم احلقة ، فليس له أن ينتقل إىل اجلذع
أووجبت عليه حقة فعدمها ، وعدم بنت اللبون ، مل خيرج بنت خماض ، [ ويأخذ أربع شياه ، أو أربعني درمهاً ، 

، إذ النص مل يرد به ، والزكاة فيها شائبة التعبد ، وهذا اختيار أيب اخلطاب ، ] ويدفع أربع شياه ، أو أربعني درمهاً 
  . ه ظاهر املذهب إن: وابن عقيل ، وقال صاحب النهاية فيها 

وأومأ أمحد إىل جواز ذلك ، وهو اختيار القاضي ، وأورده الشيخان مذهباً ، ألن الشارع جوز االنتقال إىل الذي 
يليه مع اجلربان ، ، إذا كان هو الفرض ، فهاهنا لو كان موجوداً أجزى ، فإذا عدمه جاز العدول عنه إىل ما يليه 

  . م كما لو كان هو الفرض ، واهللا أعل

  باب زكاة البقر

  
  

: مسعت رسول اهللا يقول : األصل يف وجوب زكاة البقر ما يف الصحيح عن جابر رضي اهللا عنه قال : ش  ١١٥٨
ما من صاحب إبل ، وال بقر ، وال غنم ، ال يؤدي حقها إال أقعد هلا يوم القيامة بقاع قرقر ، تطؤه ذات الظلف ( 

: ( يا رسول اهللا وما حقها ؟ قال : قلنا ) ليس فيها مجاء وال مكسورة القرن  بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرهنا ،
خمتصر ، رواه مسلم ، ) إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنحتها ، وحلبها على املاء ، ومحل عليها يف سبيل اهللا 



 يلزم منه نسخ الفحوى والنسائي ، وإذا ثبت هذا الوعيد العظيم يف هذا احلق ، فالزكاة أوىل ، ونسخ األصل ال
  . على األشهر 

بعثه النيب إىل اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثالثني بقرة : وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي اهللا قال  ١١٥٩
رواه أمحد وهذا لفظ ، وأبو داود ، . تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعني مسنة ، ومن كل حامل ديناراً ، أو عدله معافر 

وإمنا مل يذكر زكاة البقر يف . صحيح على شرط الشيخني : ه ، والنسائي ، واحلاكم ، وقال والترمذي وحسن
حديث أيب بكر الصديق ، ويف الكتاب الذي كان عند آل عمر لقلة البقر يف احلجاز ، إذ نيدر ملك نصاب منه ، 

عندهم ، مع أن وجوب الزكاة يف بل ال يوجد ، فلما بعث النيب معاذاً إىل اليمن ، ذكر له حكم البقر ، لوجودها 
  . البقر قد حكي إمجاعاً 

بفتح ) قرقر ( املستوى من األرض الواسع ، ومجعه قيعة وقيعان ، كجرية وجريان ، و ] املكان ) [ القاع ) ( تنبيه ( 
للفرس ) حلافر وا( لآلدمي ) والقدم ( للبقر ، والغنم ، والظباء ، ) القافني األملس ، قاله أبو السعادات ، والظلف 

وإطراق ( الشاة اليت ال قرن هلا ، ) واجلماء ( بفتح الطاء وكسرها وهو أفصح ) وتنطحه ( ، والبغل ، واحلمار 
العطية ، واملنيحة الشاة أو الناقة تعار لينتفع ) واملنحة ( إذا ضرهبا . طرق الفحل الناقة : إعارته للضراب ) الفحل 

بفتح الالم ، ال بسكوهنا على األشهر ، وهذا كان واهللا أعلم قبل وجوب ) املاء وحلبها على ( بلبنها مث ترد ، 
بفتح العني مثله يف القيمة ، وهو ) وعدل الشيء ( البالغ ، ) واحلامل ( الزكاة ، أو يف موضع تتعني فيه املواساة ، 

ينسب إىل معافر ، حي من مهدان ،  منسوب إىل ثياب باليمن ،) واملعافري ( املراد هنا ، وبكسرها مثله يف الصورة 
  . ال ينصرف كدراهم واهللا أعلم 

  . وليس فيما دون ثالثني من البقر سائمة صدقة : قال 
أقل نصاب البقر ثالثون ، حلديث معاذ ، فإنه أوجب يف الثالثني ، واألصل عدم الوجوب فيما دون ذلك ، : ش 

  . فليس فيما دون ثالثني شيء 
ثني من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة ، إىل تسع وثالثني ، فإذا بلغت أربعني ففيها فإذا ملك ثال: قال 

مسنة ، إىل تسع ومخسني ، فإذا بلغت ستني ففيها تبيعان ، إىل تسع وستني ، فإذا بلغت سبعني ففيها تبيع ومسنة ، 
  . فإذا زادة ففي كل ثالثني تبيع ، ويف كل أربعني مسنة 

، واعتبار السوم فيها ] األصل يف هذا كله خرب معاذ ، فإنه جعل يف كل ثالثني تبيعا ، ويف كل أربعني مسنة [  :ش 
قياساً على اِإلبل والغنم ، وإذا بلغت مائة وعشرين اتفق الفرضان ، فإن شاء أخرج ثالث مسنات أو أربع تبائع ، 

  . واهللا أعلم . وقد تقدم منصوص أمحد على ذلك 
  . واجلواميس كغريها من البقر واهللا أعلم  :قال 
  . واهللا أعلم . اجلواميس أحد نوعي البقر فحكمها حكمها : ش 

  باب صدقة الغنم

  
  . األصل يف وجوهبا اإلِمجاع ، وسنده ما تقدم من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وغريه ، واهللا أعلم : ش 
  . مة صدقة وليس فيما دون أربعني من الغنم سائ: قال 
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من : ( أقل نصاب الغنم أربعون ، فليس فيما دوهنا صدقة ، حلديث أيب بكر : ش 



  . واهللا أعلم ) أربعني شاة شاة واحدة ، فال شيء فيها ، إال أن يشصاء رهبا 
مائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان فإذا ملك أربعني من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة ، إىل عشرين و: قال 

  . ، إىل مائتني ، فإذا زادت واحدة ففيها ثالث شياه ، إىل ثالمثائة 
  . األصل يف هذه اجلملة ما تقدم من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، وهو نص يف ذلك ، واهللا أعلم : ش 
  . فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة : قال 
بعد الثالمثائة يستأنف الفريضة ، فيجب بفي كل مائة شاة شاة ، فعلى هذا ال جيب شيء إىل ظاهر هذا أنه : ش 

أربع مائة ، فيجب أربع شياه ، وهذا إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار القاضي ومجهور األصحاب ، ملا تقدم من 
  . ذلك حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، ويف الكتاب الذي كان عند آل عمر حنو 

يف ثالمثائة وواحدة أربع شياه ، مث ال شيء يف زيادهتا حىت تبلغ مخسمائة ، فتكون مخس شياه ، ) : والرواية الثانية ( 
اختارها أبو بكر ، كذا حكى الرواية أبو حممد ، وأبو العباس ، وغريمها ، وقال القاضي يف الروايتني بعد أن حكى 

ء يف زيادهتا حىت تبلغ ثالمثائة ، فإذا زادت عليها شاة ففيها أربع شياه ، وعلى ال شي: ونقل حرب : الرواية األوىل 
وظاهر هذا أن يف أربع مائة وواحدة مخس . وهو اختيار أيب بكر : هذا كلما زدات على مائة شاة ففيها شاة ، قال 

  . واهللا أعلم . ة شياه ، ويف مخس مائة وواحدة ست شياه ، وعلى هذا ، وحكى ابن محدان هذا رواية ثالث
  . وال يؤخذ يف الصدقة تيس ، وال هرمة ، وال ذات عوار ، وال الرىب ، وال املاخض ، وال األكولة : قال 
لدناءته وهو التبس ، واهلرمة وذات العوار ، وذلك ملا ) ما ال يؤخذ ( قد مجع اخلرقي رمحه اهللا يف هذا بني : ش 

ال خيرج يف الصدقة هرمة ، وال ذات عوار ، وال تيس ، ( عنه ، إذ فيه  تقدم من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا
لشرفه وهو ) ومل ال يؤخذ ) ( } وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون { (  ١٩: وقال سبحانه ) إال أن يشاء املصدق 

  ) . وإياك وكرائم أموهلم ( الرىب ، واملاخض واألكولة ، وذلك لقوله يف حديث معاذ املتفق عليه 
ولكن من وسط أموالكم ، فإن اهللا مل يسألكم خريه : ( قال ] أنه [ ويف حديث أليب داود فيه طول ، عنه  ١١٦٠

  ) . ومل يأمركم بشره 
وعن سفيان بن عبد اهللا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعثه مصدقاً ، فكان يعد على الناس بالسخل ،  ١١٦١
نعم تعد عليهم : منه ؟ فلما قدم على عمر بن اخلطاب ذكر ذلك له فقال  أتعد علينا بالسخل وال تأخذ: فقالوا 

بالسخلة حيملها الراعي ، وال تأخذها وال تأخذ األكولة ، وال الرىب ، وال املاخض ، وال فحل الغنم ، وتأخذ اجلذعة 
  . والثنية ، وذلك عدل بني غذاء املال وخياره ، رواه مالك يف املوطأ 

ما ال يؤخذ لدناءته ال يدفع يف الزكاة مطلقاً ، وما ال يؤخذ لشرفه إن رضي رب املال ) دمها أح) ( تنبيهان ( 
  . بإخراجه جاز ، ألن احلق ، له ، وإال فال 

( بفتح العني على األفصح العيب ، وجيوز الضم ، ) والعوار ( الكبرية الطاعنة يف السن ، ) اهلرمة ) : ( الثاين ( 
) املصّدق ( اد ، وتشديد الدال عامل الصدقة ، وهو الساعي أيضاً ، وكان أبو عبيد يرويه بتخفيف الص) واملصدق 

يريدون العامل فعلى قول أيب عبيد . بكسرها : بفتح الدال ، يريد صاحب املاشية ، وخالفه عامة الرواة ، فقالوا 
رب املال ، فاِإلستثناء راجع إليه ، فقط  املراد بالتيس فحل الغنم ، فهو من كرائم األموال ، فال يؤخذ إال أن يشاء

وعلى قول اجلمهور التيس هو الكبري ، فال يؤخذ لدناءته ، وهذا هو املشهور عند أصحابنا فيما أظن ، وعلى هذا . 
إما ألن اجلميع على صفته ، فله أخذ ذلك ، ألن اجلميع على صفة النقص ، وفيه نظر ، ألن : قيل . خيري الساعي 
ألنه اجتمع فيه صفتان ، صفة اِإلطراق ، وهي صفة شرف ، : وقيل . عليه إذاً األخذ من غري ختيري  الساعي جيب



وصفة الكرب وهي صفة دنيئة ، فخري الساعي ، ألنه إمنا خيتار األصلح ، فمهما ترجح عنده فعله ، وهذا أجود من 
العلماء رجوع اِإلستثناء إىل الثالثة ، وخيري  واِإلستثناء أيضاً راجع إىل التيس فقط ، وجوز كثري من. الذي قبله 

املعدة ) واألكولة . ( مجع كرمية وهي النفيسة ) والكرائم . ( الساعي ، فإن رأى اخلري للفقراء أخذ ، وإال فال 
 هي اليت يف: اليت وضعت وهي تريب ولدها ، وقيل : قال أمحد ) والرىب ( لوكل ، أو اليت تأكل كثرياً فتكون مسينة ، 

أي ال يأخذ الساعي خيار املال وال رديئه ، . مجع غذي وهو احلمل أو اجلدي ) وغذاء املال . ( البيت ألجل اللنب 
  ] . واهللا أعلم [ وإمنا يأخذ عدلًا بني الكبري والصغري ، 

  . وتعد عليهم السخلة ، وال تؤخذ منهم : قال 
حول األمهات ، وإذاً يعد الساعي السخال ، لكن ال يأخذ  يعين أن النصاب إذا نتج يف أثناء احلول فإن حوله: ش 

  . من السخال ، وكذا قال عمر رضي اهللا عنه 
وظاهر كالم اخلرقي أن هذا إمنا هو يف نصاب فيه صغار وكبار ، أما لوكان النصاب كله صغاراً كما لو أبدل 

اً فحال احلول عليها وهي صغار ، فإن الكبار بصغار يف أثناء احلول ، أو ماتت األمهات وقد كانت نتجت نصاب
  . املنصوص واملختار عند القاضي وأصحابه ، والشيخني جواز أخذ الصغرية 

وباِإلمجاع ال . لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهللا لقاتلتهم عليه : لقول الصديق رضي اهللا عنه  ١١٦٢
صاب كله عناقاً ، وألن الزكاة مواساة ، واملواساة ، إمنا تكون مما تؤخذ العناق يف الكبار ، فيتعني محله على كون الن

املراض مريضة ، وال يؤخذ إال ما جيوز يف األضاحي ، ] من [ ال يؤخذ : وقال أبو بكر يف اخلالف . أنعم اهللا عليه 
وجييء على : قاضي قال ال] ال يأخذ إال ما جيوز يف األصاحي : معتمداً على قول أمحد يف رواية أمحد بن سعيد [ 

  . فعلى قوله جتب كبرية صحيحة على قدر املال . قوله ال يؤخذ من الصغار صغرية 
اجلذعة من املعز اليت ) والعناق . ( من ولد املعز بفتح السني على األشهر ، وجيوز كسرها ) السخلة ) : ( تنبيه ( 

ليس املراد يف احلديث حقيقة العناق ، إمنا : ، وقيل ما مل يتم سنة من اِإلناث خاصة ] هي : [ قاربت احلمل ، وقيل 
. لو منعوين عقالًا : لو منعوين شيئاً ما من الزكاة بدليل أن يف الرواية األخرى : املراد ، بالتنكري التقليل ، أي 

  ] . م واهللا أعل[ والعقال على أحد األقوال احلبل الذي يعقل به البعري ، وهو غري واجب يف الزكاة على قول ، 
  . ويؤخذ من املعز الثين ، ومن الضأن اجلذع : قال 
يعين إذا كان النصاب كله كباراً ، أو فيه كبار وصغار ، واألصل يف هذا ما تقدم من قول عمر رضي اهللا عنه : ش 
 .  

ي إنا رسولًا رسول اهللا إليك ، لتؤد: جاءنا رجالن على بعري ، فقاال (  ١٦: وعن سعر بن ديسم قال  ١١٦٣
فأعمد إىل شاة قد عرفت مكاهنا ، ممتلئة خمضاً وشحماً ، . شاة : ما علّي فيها ؟ قاال : فقلت . صدقة غنمك 

فأي شيء تأخذان ؟ قاال : وقد هنانا رسول اهللا أن نأخذ شافعاً ، فقلت . هذه شاة الشافع : فأخرجتها إليهما ، فقاال 
  . ود ، والنسائي خمتصر ، رواه أبو دا) . عناقاً جذعة أو ثنية : 
: من املعز ماله سنة ، قاله أصحابنا ، وقال ابن األثري ) والثين ( من الضأن ما له ستة أشهر ، ) اجلزع ) : ( تنبيه ( 

. ( انتهى . اجلذع من املعز ما له سنة ، والثين منه ماله سنتان ، ولنا وجه آخر أن اجلذع من الضأن ماله مثانية أشهر 
: ويف رواية أليب داود . اليت معها ولدها : قال ابن األثري ) والشافع . ( أي ممتلئة لبناً وشحماً  اللنب ،) واملخض 

  . وشاة الشافع من إضافة املوصوف إىل الصفة ، كصالة األوىل ، واهللا أعلم . اليت يف بطنها ولدها 
] شاة [ نصف شاة ضأن ، ونصف  فإن كانت عشرين ضأناً ، وعشرين معزاً أخذ من أحدمها ما يكون قيمته: قال 



  . معز 
ال تعترب القيمة كما : أي الساعي ، وذلك ألنه يأخذ الوسط ، وهذا هو الوسط ، وقال أبو بكر . قوله أخذ : ش 

ينظر [ لو كانا نوعاً واحداً ، فإنه ال تعترب القيمة ، كذلك هنا ، فعلى هذا خيرج وسطاً من أيهما شاء ، وعلى األوىل 
نت الشاة الوسط من الضأن تساوي عشرين درمهاً ، والشاة الوسط من املعز تساوي عشرة دراهم ، فإذا كا] 

  . أخرج من أحدمها ما قيمته مخسة عشر درمهاً ، وكذلك احلكم يف البقر واإلِبل 
اً ، وقد تضمن كالم اخلرقي أنه يضم نوعاً الغنم بعضه إىل بعض يف إكمال النصاب ، وقد حكاه ابن املنر إمجاع

  . ما حلقه ، واهللا أعلم ] واحد ، ولكل [ وتضمن أيضاً أنه خيرج من أيهما شاء ، وأنه ال خيرج من كل 
وإن اختلط مجاعة يف مخس من اإلِبل أو ثالثني من البقر ، أو أربعني من الغنم ، وكان مرعاهم ، ومسرحهم ، : قال 

  . ، وتراجعوا فيما بينهم باحلصص ومبيتهم ، وحملبهم ، وفحلهم واحداً أخذت منهم الصدقة 
اخللطة تؤثر يف هبيمة األنعام ، وهي اإلِبل ، والبقر ، والغنم ، فتجعل املالني كاملال الواحد يف الزكاة ، ويف أخذ : ش 

] الصديق رضي اهللا عنه [ الساعي الفرض من مال أي اخلليطني شاء ، واألصل يف ذلك ما تقدم يف حديث أيب بكر 
بني متفرق ، وال يفرق بني جمتمع ، خشية الصدقة ، وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية ال جيمع ( 

 . (  
فلم خيرجه إىل عماله حىت قبض ، ] كتاب الصدقة : [ كتب رسول اهللا : وعن سامل عن أبيه عبد اهللا بن عمر ، قال 

( مث عمل به عمر رضي اهللا عنه حىت قبض ، فذكره وفيه  فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر رضي اهللا عنه حىت قبض ،
رواه ) وال يفرق بني جمتمع ، وال جيمع ين متفرق ، خمافة الصدقة ، وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بالسوية 

  . أرجو أن يكون حمفوظاً : أبو داود وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، وقال البخاري 
أي ال جيمع الرجالن النصابني من الغنم ، ليجب عليهما ) وال جيمع بني متفرق : ( قوله : أحدمها ) وفيه دليالن ( 

يف الثمانني شاة واحدة ، وال جيمع الساعي مايل الرجلني ليوجب عليهما الزكاة ، كما إذا كان لكل واحد عشرون 
لتقل عليهما الزكاة ، كما إذا كان لكل أي ال يفرق الرجالن ماليهما ، ) وال يفرق بني جمتمع : ( من الغنم ، وقوله 

[ شاة ، وخلطه فإنه جيب عليهما ثالث شياه ، فإذا فرقاه وجب على كل واحد ] و [ مائة ] منهما مثلًا [ واحد 
  . ومقتضى هذا كله أن للخلطة تأثرياً . شاة ، أو ال يفرق الساعي الثمانني مثلًا ليوجب على كل واحد شاة ] منهما 

والتراجع إمنا هو يف ) بينهما بالسوية ] فيما [ وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان : ( قوله ) : ثاين الدليل ال( 
  . خلطة األوصاف 

  . أراد باجلماعة االثنني فصاعداً ، من اجلمع وهو الضم . وإن اختلط مجاعة : إذا تقرر هذا ، فقول اخلرقي 
  . فوجوده كعدمه ] لو كان أحدمها من غري أهل الزكاة ف[ وشرط اخلليطني أن يكونا من أهل الزكاة ، 

إمنا تؤثر يف [ إشارة إىل أن اخللطة . مخس من اإلِبل ، أو ثالثني من البقر ، أو أربعني من الغنم ] يف : [ وقوله 
تؤثر إذا كان لكل ] نصاب ، وهو واضح ، وتنبيه على مذهب مالك رمحه اهللا ومن وافقه ، من أن اخللطة إمنا 

  . واحد نصاباً ، وعندنا ال يشترط ، بل كما يؤثر إذا كان لكل واحد نصاباً ، يؤثر فيما دونه 
تنصيص على شروطذ اخللطة ، وأهنا . وكان مرعاهم ، ومسرحهم ، ومبيتهم ، وحملبهم ، وفحلهم واحداً : وقوله 

  . إمنا تصري املالني مبنزلة املال الواحد هبذه الشروط 
] : يقول [ مسعت رسول اهللا : ذه الشروط ماروي عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال واألصل يف ه ١١٦٤

) ال جيمع بني متفرق ، وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة ، واخلليطان ما اجتمعا يف احلوض ، والفحل ، والراعي ( 



ؤثر يف الرفق باخللطاء ، فوجب وبقية الشروط يف معىن هذه الثالثة ، وألن هذه الشروط ت. رواه الدراقطين . 
( الشيء الذي يرعى ويلزم من احتاده احتاد موضعه ، : معروف ) واملرعي ( اعتبارها ، كالراعي ، والفحل ، 

فسره أبو حممد باملوضع الذي ترعى فيه املاشية ، ويلزم من احتاده احتاد املرعى ، فلذلك قال أبو حممد ) واملسرح 
إهنما شيء واحد ، وفسره صاحب التلخيص مبوضع مجعها عند خروجها للمرعى وهذا : وسبقه إىل ذلك ابن حامد 

الذي حتلب فيه ، قال صاحب ] املوضع [ بفتح امليم ) واحمللب ( موضع مبيتها ، ) واملبيت . ( أوىل ، دفعا للتكرار 
عروف ، ومعىن احتاده أن ال م) والفحل ( كل واحد منهما ، فإن الشركة فيه ربا ، ] لنب [ مع متييز : التلخيص 

  . يكون فحولة أحد املالني ال تطرق اآلخر 
وهذه الشروط ال نزاع يف املذهب يف اشتراطها فيما أعلمه ، وعليها اقتصر أبو الربكات ، وزاد أبو اخلطاب ، 

بو اخلطاب احتاد املشرب ، يعين أن يكون مضوع مشرهبا واحداً وزاد أ: وصاحب التلخيص ، وأبو حممد ، وغريهم 
] وحيتمل أن يفسر املرعى : قال أبو حممد . وهو منصوص أمحد واحلديث ( احتاد الراعي ، : ، وأبو حممد ، وغريمها 

  . التكرار ] به [ يف كالم اخلرقي بذلك ، ليوافق للنص ، ويندفع 
  . مث بعد هذا هل يشترط فيه اخللطة ؟ فيه وجهان مشهوران 

أي [ يقتضي بعمومه أن للساعي أن يأخذ من مال . وتراجعوا فيما بينهم باحلصص  أخذت منهم الصدقة ،: وقوله 
وهو صحيح ، نص عليه أمحد واألصحاب ، وإطالق احلديث يقتضيه ، ] وعدمها [ اخلليطني شاء ، مع احلاجة ] 

ثني وتبيعا من فعلى هذا لو اختلط من له ثالثون تبيعا ، مع شخص له أربعون مسنة ، فأخذ الساعي مسنة من الثال
بقيمة أربعة أسباع مسنة ، وصاحب [ األربعني ، فإن له ذلك ، ويرجع صاحب الثالثني على صاحب األربعني 

  . بقيمة ثالثة أسباع مسنة ] األربعني على صاحب الثالثني 
قدم مثاله ، الصدقة املأخذوة ، وقد ت] يف [ يعين . أخذت منهم الصدقة ، وتراجعوا فيما بينهم باحلصص : وقوله 

فلو أخذ الساعي شيئاً ظلماً مل يرجع املأخوذ منه على خليطه حبصته ، إذ من ظلم ال يظلم غريه ، نعم لو أخذ غري 
الفرض بتأويل كما لو أخذ القيمة ، أو أخذ الصحاح ، أو الكبار عن املراض أو الصغار فإنه يرجع على خليطه 

ستنده االجتهاد ، أو تقليد من يسوغ تقليده ، وإذا يصري املأخوذ هو حبصته ، ألن الساعي فعل ما له فعله ، إذ م
  . الواجب 

متميزاً بصفة ، ] منهما [ واعلم أن اخلرقي رمحه اهللا نبه بالتأثري يف خلطة األوصاف وهو أن يكون مال كل واحد 
ما خمتلطة ، كأن ورثا نصاب فخلطاه واشتركا فيما تقدم على التأثري يف خلطة األعثان ، وهو أن يكون أعيان أمواهل

  . ، أو اشترياه وحنو ذلك بطريق األوىل ، نعم الشروط املذكورة خمتصة بشركة األوصاف ، واهللا أعلم 
  . فيه الزكاة ] جتب [ على إنفراده ، إذا كان ما خيصه ] منهم [ فإن اختلطوا يف غري هذا أخذ من كل واحد : قال 
يف غري هبيمة األنعام وإذا مل تؤثر فإن الساعي يأخذ من كل واحد منهم على اخللطة ال تؤثر ] أن [ يعين : ش 

انفراده ، بشرط أن يكون ما خيص كل واحد منهم نصاباً ، وهذا هو املشهور ، واملختار لألصحاب من الروايتني ، 
دون منه بال نزاع ، وإمنا ال جيمع بني متفرق ، وال يفرق بني جمتمع ، خمافة الصدقة ، وأرباب األموال مرا: ( لقوله 

واخلليطان ( مث ما روي من قوله بعد . يف املاشية ، إذ غريها ال وقص فيه ] من الصدقة [ يفرقون أو جيمعون حذاراً 
ظاهره حصر اخلليطني فيمن هذه صفتهم ، وأيضاً فاخللطة يف املاشية ) ما اجتمعا يف احلوض ، والفحل ، والراعي 

كرجلني [ رباب األموال ، كرجلني لكل واحد منهما أربعون فخلطاها ، وتارة للفقراء تارة حيصل الرفق فيها أل
دائماً ، وضرر على أرباب األموال ، ] لكل واحد منهما عشرون ، أما غري املاشية فتأثري اخللطة نفع للفقراء 



  . ال خترج الصحيحة عن املراض : والضرر منفي شرعاً ، وهلذا قلنا 
  . وهو أقيس : قال أبو اخلطاب يف خالفه الصغري . تؤثر اخللطة ) نية والرواية الثا( 

مفهومه أنه إذا ) ليس فيما دون مخس أواق صدقة ، وليس فيما دون مخسة أوسق صدقة : ( ملفهوم قوله  ١١٦٥
ال جيمع بني ( : [ ] وقد يستدل له بقوله . فيه صدقة ، ومل يفرق بني أن يكون املال لواحد أو الثنني ] أن [ بلغهما 
يف ] اخللطة [ بناء على أن اخلطاب للساعي أيضاً ، فال جيمع مائة ومائة ليأخذ زكاهتما ، وعلى هذه تؤثر ) متفرق 

ال ، اختاره ) أحدمها ( وهل تؤثر يف شركة األوصاف ؟ فيه وجهان ، حكامها ابن عبدوس وغريه . شركة األعيان 
يشترط يف : نعم ، وهو ظاهر كالم األكثرين ، إلِطالقهم الرواية ، وعليه ) : والثاين ( أبو حممد ، وابن محدان 

  . الدراهم وحنوها احتاد اخلازن واملخزن ، ويف الزورع والشجر احتاد املشرب والفالح ، واهللا أعلم 
  . والزكاة ال جتب إال على األحرار املسلمني : قال 
زكاة على عبد ، على املذهب املعروف املقطوع به ، ألنه ال الزكاة احلرية ، فال جتب ال] وجوب [ من شرط : ش 

جتب عليه ، ) وعنه . ( ميلك ، وإن قلنا ميلك فملكه غري تام ، أشبه املكاتب ، ودليل األصل يأيت إن شاء اهللا تعاىل 
  .  أشهر بإذن السيد ، ونظري هذا اخلالف يف وجوب اجلمعة عليه ، وهو مثّ) : وعنه ( لدخوله يف عموم اخلطاب ، 

ومن رط الوجوب اِإلسالم أيضاً ، بال نزاع أي وجوب األداء ، إذ الزكاة قربة وطاعة ، والكافر ليس من أهلها ، 
والفتقارها إىل نية ، وهي ممتنعة من الكافر ، أما الوجوب يف الذمة مبعىن العقاب يف اآلخرة فنعم ، بناء على أن 

  . إسالمه الكافر خماطب بالفروع ويسقط عنه ذلك ب
نعم إن زال ملكه ] ال تسقط عن املرتد ، اللتزامه ذلك بإسالمه ) وعنه ) ( اِإلسالم جيّب ما قبله : لقوله  ١١٦٦

  . بردته سقطت لذلك ، واهللا أعلم 
  . والصيب واجملنون خيرج عنهما وليهما : قال 
  . قتضيه قد تضمن هذا أن الزكاة جتب يف ماليهما ، وعموم املسألة السابقة ي: ش 

من ويل : ( واألصل يف ذلك ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب خطب الناس فقال  ١١٦٧
رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً على عمر ، ورواه ) يتيماً له مال فليتجر فيه ، وال يتركه حىت تأكله الصدقة 
ليس بصحيح ، :  رواية مهنا وسئل عن هذا احلديث فقال الدراقطين عن النيب من طرق لكنها ضعيفة ، قال أمحد يف

ابن . نعم : فرواه غري املثىن ؟ قال : قال له . يرويه املثىن بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده 
وهذا ال يقدح على . انتهى . مرسلًا كذا ، ومل يسمعه من عمرو بن شعيب . قال عمرو بن شعيب : جريج يقول 

  . عدة أمحد ، إذ املرسل عنده حجة قا
  . مخس من أصحاب رسول اهللا يزكون مال اليتيم : واعتمد أمحد على أقوال الصحابة ، فقال يف رواية األثرم 

  . اجتروا يف مال اليتيم ال تأكله الصدقة : بلغه أن عمر بن اخلطاب قال : ويف املوطأ  ١١٦٨
كانت عائشة رضي اهللا عنها تليين أنا وأخا يل يتيمني يف حجرها ،  :وفيه أيضاً عن القاسم بن حممد قال  ١١٦٩

  . فكانت خترج من أموالنا الزكاة 
وروى األثرم حنو ذلك عن علي ، وابن عمر ، وجابر رضي اهللا عنهم ، وال يعرف هلم خمالف من الصحابة  ١١٧٠

 .  
الزكاة من حقوق املال ، فوجبت على إال رواية عن ابن عباس ، وهي معارضة بروايته األخرى ، وألن  ١١٧١

الصيب واجملنون ، كنفقة قريبهما وزوجتيهما ، وهبذا فارقت الصالة واحلج ، لتعلقهما بالبدن ، ونية الصيب تضعف 



  . عنها 
بالعني فال كالم ] إن قيل [ ال يرد ، إذ املخاطب باِإلخراج الويل ، وتعلق الوجوب ) ورفع القلم عن ثالثة ( ١١٧
[ إذا ثبت هذا فاملخاطب هو الويل ، ألنه املخاطب باحلقوق . قيل بالذمة فكثبوت الصالة يف ذمة النائم ، وإن 
  . هبما ، بدليل أنه ينفق على قريبهما وزوجتيهما ، ويؤدي ما لزمهما من إتالف وحنو ذلك ، واهللا أعلم ] املتعلقة 

  . والسيد يزكي عمايف يد عبده ، ألنه مالكه : قال 
د تضمن كالم اخلرقي رمحه اهللا أن العبد ال ميلك ، وأن ما يف يد العبد ملك للسيد ، فإذا كان ملكاً له ق: ش 

العبد ميلك فإن الزكاة ال جتب على ] أن [ وجبت عليه الزكاة ، لدخوله يف العمومات املقتضية لذلك ، أما إن قلنا 
  ] واهللا أعلم [ د تقدم ذلك ، السيد ، النتفاء امللك ، وال على العبد لضعف امللك ، وق

  . وال زكاة على مكاتب : قال 
  ] . هذا املذهب بال ريب : [ ش 

) ليس يف مال املكاتب زكاة حىت يعتق : ( ملا روي عن أيب الزبري ، عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب قال  ١١٧٣
  . رواه الدارقطين ، ورواه أبو بكر موقوفاً على جابر 

  . يزكي بإذن سيده ) وعنه . ( املكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وليس يف ماله زكاة :  وعن ابن عمر ١١٧٤
  . وجوب العشر عليه ، وصرح األصحاب ، ألنه عندنا زكاة ، فيدخل فيما تقدم . وقد دخل يف كالم اخلرقي 

  ] . وزكاه إن كان نصاباً [ فإن عجز استقبل سيده مبا يف يده من املال حولًا : قال 
ورثه ، أو اهتبه ، وحنو ] كالذي [ إذا عجز املكاتب فقد استقر ملك سيده على ما يف يده ، فيستقبل به حولًا :  ش

  . ذلك واهللا أعلم 
  . وإن أدى وبقي يف يده منصب للزكاة استقبل به حولًا : قال 
، الستقرار ملكه عليه ، إذا أدى املكاتب فقد عتق ، فإن فضل يف يده نصاب فإن احلول ينعقد عليه حينئذ : ش 

  . واهللا أعلم 
  . وال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول : قال 

ال زكاة يف مال حىت حيول عليه : ( مسعت رسول اهللا يقول : روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : ش  ١١٧٥
  . رواه ابن ماجه ) احلول 
إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها احلول ، ( : وعن احلارث عن علي رضي اهللا عنه ، عن النيب قال  ١١٧٦

ففيها مخسة دراهم ، وليس عليك يف الذهب شيء حىت يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك عشرون ديناراً 
فال أدري أعلي يقول ذلك أو رفعه : قال احلارث ) وحال عليها احلول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك 

  . رواه أبو داود ) وليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول  (إىل النيب ؟ 
. من مال زكاة حىت حيول عليه احلول ] يأخذ [ رضي اهللا عنه مل يكن ] الصديق [ وعن القاسم أن أبا بكر  ١١٧٧

  . خمتصر رواه مالك يف املوطأ 
ذلك اخلارج من األرض ، وما يف واعلم أن كالم اخلرقي عام يف مجيع األموال ، وكذلك احلديث ، ويستثىن من 

} وآتوا حقه يوم حصاده { : معناه من حب ، ومثر ، ومعدن ، وركاز ، وعسل ، أما يف احلب والثمر فلقوله تعاىل 
وإجياب احلق يوم احلصاد ينايف اشتراط احلول ، وألن مناءه يتناهى جبعله يف اجلرين ، فوجب أن تستقر الزكاة إذاً ، 

للمعدن ، ] ال يشترط احلول : تكامل النماء ، وهذا قد تكامل مناؤه ، وهلذا قلنا [ اط احلول إذ احلكمة يف اشتر



وقد نص اخلرقي رمحه اهللا من ذلك على املعدن ، والبقية كالمه . والركاز ، والعسل ، ألن بوجودها حصل النماء 
  . فيه حمتمل 

حول أصلهما إن كان نصاباً ، وإال فمن كمال النصاب ،  ويستثىن أيضاً نتاج السائمة ، وربح التجارة ، فإن حوهلما
وقد تقدم ذلك ، والدليل عليه ، وألن املاشية ختتلف . وتعد عليهم السخلة : وقد نبه اخلرقي على النتاج بقوله 

 ومها منتفيان شرعاً ، وربح التجارة يف معىن النتاج[ وقت والدهتا فإفراد كل واحدة حبول يؤدي إىل حرج ومشقة 
، وقد نص عليه اخلرقي فيما بعد ، وشرط النتاج السوم يف بقية السنة ، فإن كان بشرب ] ، لعدم ضبط حوهلا 

  . اللنب فوجهان 
وهو صحيح ] من غري ضم إىل ما معه [ وقد دخل يف كالم اخلرقي املستفاد بإرث أو عقد ، يف اشتراط احلول له ، 

  . ، لعموم ما تقدم 
من استفاد مالًا فال زكاة عليه حىت : ( قال رسول اهللا : بن عمر رضي اهللا عنهما ، قال ويف الترمذي عن ا ١١٧٨

  ) . عند ربه ( زاد يف رواية ) حيول عليه احلول 
[ ليس على مال ( احلديث : وقال أمحد يف رواية أيب طالب . وقد روي موقوفاً على ابن عمر : قال الترمذي 

: [ قيل . ، أي حول املال الذي كان معه ) الالم للعهد : ( فإن قيل ] ) حلول عليه ا[ زكاة حىت حيول ] استفيد 
  . للعهد ، العام الذي هو اثنا عشر شهراً ] بل 
احلول نقصاً ] فلو نقص [ كالم اخلرقي أن مضي احلول على مجيع النصاب شرط ] ظاهر : [ قد يقال ) : تنبيه ( 

ثبت : كنه ذكر ذلك فيما إذا وجد النقص يف أثناء احلول ، وقال أبو بكر يسرياً أثر ، وهذا ظاهر كالم القاضي ، ل
: قال أبو حممد . ال يؤثر نقصه دون اليوم : أن نقص احلول ساعة أو ساعتني معفو عنه ، وكذلك قال أبو الربكات 

  . ، واهللا أعلم وحيتمل أن أبا بكر أراد النقص يف طرف احلول ، والقاضي قال ذلك يف أثنائه ، فريتفع اخلالف 
  . وجيوز تقدمة الزكاة : قال 
  . جيوز تقدمة الزكاة يف اجلملة : ش 

ملا روى حجية عن علي أن العباس سأل النيب يف تعجيل صدقته قبل أن حتل ، فرخص له يف ذلك ، رواه  ١١٧٩
أخذنا زكاة العباس عام إنا قد : ( ويف رواية أخرى للترمذي أن النيب قال لعمر . أمحد ، وأبو داود ، والترمذي 

اختلف يف هذا : وقال البيهقي . شيخ ال حيتج حبديثه شبيه باجملهول : لكن حجية قال أبو حامت ) األول للعام 
احلديث ، واملرسل فيه أصح ، واختلف عن أمحد فيه ، فضعفه يف رواية األثرم ، وإبراهيم بن احلارث ، ونقل عنه 

  . حتج به ، وهو يدل على أن الضعف الذي فيه مل يزل اإلحتجاج به أيضاً إبراهيم بن احلارث ، أنه ا
بعث رسول اهللا عمر بن اخلطاب على الصدقة ، فمنع ابن مجيل ، : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ١١٨٠

ه اهللا ، ما ينقم ابن مجيل إال أن كان فقرياً فأغنا: ( وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول اهللا ، فقال رسول اهللا 
وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالداً ، وقد احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهللا ، وأما العباس عم رسول اهللا 

: واحلجة يف قوله . رواه الشيخان وغريمها ) يا عمر أما شعرت أن الرجل صنو أبيه ؟ : ( مث قال ) فهي علي ومثلها 
لم وأيب داود ، ومعناه أنه قد تسلف منه صدقة سنتني ، فصارت ديناً عليه وهذا لفظ مس) فهي علي ومثلها معها ( 

بل ضمن أداءها : قبض منه صدقة عامني ، العام الذي شكى فيه العامل ، وتعجيل صدقة عام ثان ، وقيل : ، وقيل 
) له ومثلها معها هي عليه صدقة : ( ولفظ البخاري والنسائي يف هذا احلديث . عنه سنتني ، وعلى هذا ال حجة فيه 

] قبل [ إال أن يكون : وقال غريه . يبعد أن يكون حمفوظاً ، ألن العباس هامشي ، حترم عليه الصدقة : قال البيهقي 



أرى واهللا أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامني : وقال أبو عبيد . حترمي الصدقة عليهم ، ورأى إسقاط الزكاة عنه عامني 
قرر هذا فشرط تقدمة الزكاة عن احلول متام النصاب ، ليوجد سبب الزكاة فتصري يف إذا ت. حلاجة عرضت للعباس 

سلك تقدمي احلكم بعد وجود سببه ، وقبل وجود شرطه ، كالكفارة تقدم بعد اليمني ، وقبل احلنث ، وكفارة القتل 
ويشترط أيضاً وجود .  ، تقدم بعد اجلرح وقبل الزهوق ، وفدية األذى تقدم بعد األذى وقبل احللق ، وحنو ذلك

والفرق على ما قاله القاضي وغريه أن احلرية واإلسالم ال خيتصان بالزكاة ، بل مها شرطان للحج . احلرية واإلسالم 
وغريه ، أما احلول فيختص هبا ، ويرد على هذا الفرق السوم يف املاشية ، فإن وجوده شرط لإلخراج ، وهو خمتص 

أن األصل بقاء احلياة ، والظاهر مضي احلول ، : بني احلول وهذه الشروط ] لفرق يف ا: [ وقد يقال . بالزكاة 
فأقمنا الظاهر مقام احلقيقة أما يف هذه الشروط فإن األصل عدمها ، فبقينا على األصل ، ومن جهة النص أن 

  . الشارع إمنا رخص يف هذا الشرط ، ومل يرد الترخيص يف غريه 
ة عام واحد ، بال خالف عندنا ، ويف تعجيلها ألكثر من ذلك روايتان ، كذا يف كتب مث اعلم أنه جيوز تقدمة زكا

ونص أمحد ورد على ] بعامني [ أيب حممد ، تبعاً أليب اخلطاب يف اهلداية ، وقيدمها أبو الربكات ، وابن الزاغوين 
  . ذلك ، واهللا أعلم 

املعد : بفتح العني والتاء القوس الصلب ، وقيل ) عتد ( مجع ) وأعتده ( نقم ، ينقم ، ونقم ينقم ، ) : تنبيه ( 
بالقاف ) عقاره ( بالباء املوحدة مجع قلة للعبد ، وروى ) وأعبده ( السريع الوثب ورواه مجاعة : للركوب ، وقيل 

والعتاد ما أعد من سالح وآلة ومركوب ) أعتاده ( والعقار األرض ، والضياع والنخل ، ومتاع البيت ، وروي 
تطلع النخلتان والثالث ] أن [ املثل أي مثل أبيه ، وأن أصله وأصل أبيه واحد ، وأصل الصنو ) والصنو ( جهاد لل

  . من عرق واحد ، واهللا أعلم 
ومن قدم زكاة ماله ، فأعطاها ملستحقيها فمات املعطى قبل احلول أو بلغ احلول وهو غين منها أو من غريها ، : قال 

  ] . عنه [ أجزأت 
املعترب عندنا حال اإلخراج ، فإذا دفع الزكاة املعجلة إىل مستحقها فمات قبل احلول أو ارتد ، أو وصل احلول  :ش 

وهو غين ، أجزأت عنه ، ولو دفعها إىل غين أو عبد ، فصار عند احلول فقرياً أو حراً مل جتزئه ، كما اقتضاه مفهوم 
نه جعل الصدقة لألصناف املذكورة ، فمن دفعها إليهم فقد اخلرقي ، وصرح به غريه ، ألن اهللا سبحا] كالم [ 

خرج عن العهدة لظاهر اآلية ، ومن دفعها إىل غريهم مل خيرج عن العهدة ، إذ املدفوع مل خيرج عن كونه صدقة ، 
 وألن ما جاز تقدميه على وقت وجوبه فاملراعي فيه حال التعجيل ، دون حال الوجوب ، أصله الرقبة يف الكفارة ،

] ها [ إذا أعتقها قبل املوت ، أو قبل احلنث ، مث عمي العبد ، أو حدث به ما مينع اإلجزاء ، فإنه ال يؤثر ، كذلك 
  ] . واهللا أعلم [ هنا ، 
  . وال جيزيء إخراج الزكاة إال بنية ، إال أن يأخذها اإلمام منه قهراً : قال 
وما أمروا إال ليعبدوا اهللا { (  ١٩: قال اهللا سبحانه وتعاىل الزكاة عبادة ، فال بد هلا من النية كالصالة ، : ش 

) ال عمل إال بنية : ( وقال ) . إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل أمري ما نوي : ( وقال النيب ) } خملصني له الدين 
أما إن أخذها اإلمام من  وال نزاع عندنا يف هذا إذا كان املخرج هو املالك ، أو النائب عنه ، كويل الصيب واجملنون ،

وهل جتزئه يف الباطن ؟ فيه ثالثة . غري نية رب املال فإهنا جتزئه يف الظاهر بال نزاع ، مبعىن أنه ال يؤمر بأدائها ثانياً 
جتزئه مطلقاً ، وهو قول القاضي أظنه يف اجملرد ، ألن لإلمام والية عامة ، ولذلك يأخذها من ) : أحدها : ( أوجه 

ال جتزئه مطلقاً ، ) : والثاين . ( فأشبه ويل الصيب واجملنون ، وألن أخذه جيري جمرى القسم بني الشركاء  املمتنع ،



وهو اختيار أيب اخلطاب ، وابن عقيل ، وأيب العباس يف فتاويه إذ الزكاة عبادة ، فال جتتزي بنية اإلمام إن أخذها 
نيته مقام نيته ، كويل الصيب واجملنون ، وال جيتزى بنيته إن أخذها  والية على املمتنع ، فقامت] إذاً [ قهراً ، ألن له 

  . طوعاً ، لعدم واليته ، وهذا اختيار اخلرقي ، واهللا أعلم 
  . وال يعطي الصدقة املفروضة للوالدين وإن علوا ، وال للولد وإن سفل : قال 
ا من ذوي األرحام ، كأيب أيب أمه ، وال ال يعطي من الصدقة املفروضة للوالدين وإن علت درجتهم ، وكانو: ش 

للولد وإن سفل ، وكان من ذوي األرحام ، كبنت بنت بنت بنته ، نص عليه أمحد واألصحاب ، ألن ملك أحدمها 
يف حكم ملك اآلخر ، بدليل أنه ال يقطع أحدمها بسرقة مال اآلخر ، وال تقبل شهادة أحدمها لصاحبه ، وإذا كان 

 يزل ملكه عنه ، ومن شرط الزكاة زوال امللك ، وألن اإلمجاع قد انعقد على أنه ال جيوز يف حكم ملكه فكأنه مل
منع الزكاة ، فوجب أن تؤثر ] يف [ قرابة أثرت : دفع الزكاة إىل والديه يف احلال اليت جتب عليه نفقتهما فنقول 

  . مطلقاً ، دليله قرابة النيب تؤثر يف املنع وإن كان اخلمس معدوماً 
فهوم كالمه أن جيوز دفع صدقة التطوع إليهم ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل ، ومفهومه أن جيوز دفع الصدقة وم

إما أن جتب نفقته على الدافع أو ال ، ] من غري عمودي النسب [ املفروضة إىل سائر األقارب ، وال خيلو القريب 
وهي ) إحدامها : ( وإن وجبت نفقته ففيه روايتان مشهورتان جاز الدفع إليه بال نزاع ، ] عليه [ فإن مل جتب نفقته 

  اختيار اخلرقي ، ذكره يف باب قسم الفيء والغنيمة ، والقاضي يف التعليق ، وصاحب 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

نظراً إىل أن من تلزمه نفقته غين بوجوب النفقة . وأنصهما : قلت . وهي أشهرمها : التلخيص املنع ، قال القاضي 
لغىن املدفوع إليه هبا ، ] النفقة [ ه يعود إىل الدافع ، ألنه يسقط عنه له ، فأشبه الغين ، وألن نفع الزكاة واحلال هذ

  . فأشبه ما لو دفعها لعبده 
إذا كان ذو قرابة ال تعوهلم فأعطهم (  ١٦: وقد روى األثرم يف سننه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ١١٨١

إهنا : وقال أبو حممد يف املغين ) والثانية ) . ( ل من زكاة مالك ، وإن كنت تعوهلم فال تعطهم ، وال جتعلها ملن تعو
  : الظاهرة عنه اجلواز 

رواه أمحد ) . الصدقة على املسكني صدقة ، وهي لذي الرحم ثنتان ، صدقة وصلة : ( لعموم قوله  ١١٨٢
  . والترمذي ، وابن ماجه ، والصدقة والرحم عامان 

رواه أمحد ) أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : ( اهللا  قال رسول: وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال  ١١٨٣
 .  
وها هنا ميكن : إعلم أن عامة األصحاب على حكاية الروايتني ، وقال القاضي يف التعليق يف النفقات ) : تنبيه ( 

] كما [ محلها على اختالف حالني ، فاملوضع الذي منع إذا كانت النفقة واجبة ، واملوضع الذي أجاز إذا مل جتب 
  . إذا مل يفضل عنه ما ينفق عليهم ، واهللا أعلم 

  . وال للزوج وال للزوجة : قال 
عطف على الوالدين ، أما الزوجة فباإلمجاع ، قاله ابن املنذر ، وألن نفقتها واجبة عليه ، وهبا تستغين عن : ش 

  : الزكاة ، وأما الزوج ففيه روايتان منصوصتان 
) } إمنا الصدقات للفقراء { (  ١٩: القاضي يف التعليق اجلواز ، لدخوله حتت قوله تعاىل وهي اختيار ) إحدامها ( 

  . اآلية 
تصدقن يا معشر النساء : ( قال رسول اهللا : وعن زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما قالت  ١١٨٤

اليد ، وإن رسول اهللا أمرنا بالصدقة إنك رجل خفيف ذات : فرجعت إىل عبد اهللا فقلت : قالت ) ولو من حليكن 
قالت . بل ائتيه أنت : فقال عبد اهللا : قالت . ، فأته فاسأله ، فإن كان ذلك جيزيء عين ، وإال صرفتها إىل غريكم 

وكان رسول اهللا قد ألقيت عليه : بباب رسول اهللا ، حاجتها حاجيت ، قالت ] من األنصار [ فانطلقت فإذا امرأة : 
ائت رسول اهللا فأخربه أن امرأتني بالباب يسأالنك أجتزيء الصدقة : فخرج علينا بالل ، فقلنا له : قالت املهابة ، 

: ( فسأله ، فقال له ] بالل [ فدخل : قالت . عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام يف حجورمها ، وال خترب من حنن 
هلما أجران : ( فقال . امرأة عبد اهللا : قال ) الزيانب ؟ أي : ( قال . امرأة من األنصار ، وزينب : ؟ قال ) من مها 

أجتزيء عين أن أنفق على زوجي ، وأيتام يل يف حجري ، : متفق عليه ، وللبخاري ) ، أجر القرابة وأجر الصدقة 
  . السياق يقتضي التطوع ، ألنا نقول االعتبار باللفظ ال بالسبب : ال يقال . انتهى 

تيار اخلرقي ، وأيب بكر املنع ، قياساً ألحد الزوجني على اآلخر ، وألن النفع يعود هلا ، ألهنا وهي اخ) : والثانية ( 
وحديث زينب تأوله أمحد يف رواية ابن . تتمكن إذاً من أخذ نفقة املوسرين منه أو من أصل النفقة مع العجز الكلي 

  . مشيش على غري الزكاة ، واهللا أعلم 



  . وال الكافر : قال 
  . عطف أيضاً على ما تقدم ، وهذا إمجاع حكاه ابن املنذر : ش 

عليهم ] اهللا قد فرض [ أخربهم أن : ( ويف الصحيحني يف حديث معاذ رضي اهللا عنه أن النيب قال له  ١١٨٥
والصدقة إمنا تؤخذ من أغنياء املسلمني ، والذمي ليس من فقرائهم ، ) صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 

  . هللا أعلم وا
  . وال اململوك : قال 
  . ال أعلم فيه خالفاً : ألن العبد جيب على سيده نفقته ، فهو غين بغناه ، وقد قال أبو حممد : ش 
  . ، فيعطون حبق ما عملوا ] عليها [ إال أن يكونوا من العاملني : قال 
زوج ، والكافر واململوك ، وبه يتم الكالم على هذا االستثناء راجع إىل الوالدين ، واملولودين ، والزوجة ، وال: ش 

ما تقدم ، وإمنا جاز ملن تقدم أن يأخذ من الزكاة إذا كان عاملًا ألن الذي يأخذه أجرة عمله ، ال زكاة ، فلذلك 
  . يأخذ على قدر عمالته : يقدر ما يأخذه بقدر عمله ، قال أمحد 

يدخل فيه الزكاة ، وقد . الصدقة املفروضة : أن قوله ) : أحدها : ( واعلم أن كالم اخلرقي رمحه اهللا تضمن أموراً 
ونص أبو اخلطاب يف اهلداية أيضاً على ذلك . نص اخلرقي على الكفارة يف باهبا ، مصرحاً بأن حكمها حكم الزكاة 

{ (  ١٩:  التطوع ، فإنه جيوز ملن تقدم األخذ منه ، وال ريب يف ذلك ، لقوله تعاىل. املفروضة : وخرج بقوله . 
  . واألسري يومئذ هو الكافر ) } ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ، ويتيماً ، وأسرياً 

يا رسول اهللا : فقلت ] وهي مشركة [ قدمت علّي أمي : وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت  ١١٨٦
  ) . نعم صلي أمك : ( إن أمي قدمت علي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال 

] أن [ أن ظاهر كالمه أن العامل جيوز أن يكون كافراً أو عبداً ، أو أباً ، وهو مبين على ما تقدم من ) : لثاين ا( 
إحدامها : ( الذي يأخذه العامل يأخذه أجرة ال زكاة ، لكن اختلف عن أمحد هل من شرطه اإلسالم ؟ على روايتني 

لصغري ، ويف التعليق الكبري ، وابن البنا ومجاعة ، إلطالق قوله ال ، وهي اختيار اخلرقي ، والقاضي يف اجلامع ا) : 
وملا تقدم من أن الذي يأخذه العامل يأخذه أجرة ال زكاة ، وجتوز إجارة ) . } والعاملني عليها { (  ١٩: تعاىل 

راً إىل أن من شرط نعم ، اختاره القاضي فيما حكاه عنه أبو اخلطاب ، وكأنه يف اجملرد ، نظ) : والثانية . ( الكافر 
وأجاب القاضي يف التعليق بأنا نشترط أمانته ، كما نشترط عدالته يف . العامل األمانة باإلتفاق والكافر ليس بأمني 

إذا كانوا عمالًا فقط ، ألنه إمنا ] ملن تقدم [ أن اخلرقي إمنا جوز دفع الزكاة ) األمر الثالث . ( الوصية يف السفر 
جيوز دفع الزكاة ) : أبو الربكات (  ١٩وصاحب التلخيص ، و ] أبو اخلطاب : [ وقال ] غري ال [ استثىن العامل 

ملن تقدم إذا كانوا عمالًا ، أو غزاة ، أو مؤلفة ، أو غارمني إلصالح ذات البني ، وهو مقتضي كالم القاضي يف 
  . التعليق ، ألهنم إمنا يأخذون ملصلحتنا ، ال حلاجتهم 

] خلمسة [ ال حتل الصدقة لغين إال : ( داود ، واملوطأ عن عطاء بن يسار ، أن رسول اهللا قال ويف سنن أيب  ١١٨٧
، لغاز يف سبيل اهللا ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها مباله ، أو لرجل كان له جار مسكني فتصدق 

لنيب معناه ، قاله أبو داود ، ورواه أمحد ، وأليب سعيد رضي اهللا عنه عن ا) . على املسكني فأهدى املسكني للغين 
على شرطهما وحكى أبو حممد يف املغين عن األصحاب أهنم جوزوا الدفع إىل الغارم ملصلحة : واحلاكم ، وقال 

  . نفسه ، وإن كان من ذوي القريب ، وحكى هو احتمالًا باملنع ، واهللا أعلم 
  . وال لبين هاشم وال ملواليهم : قال 



  .  يدفع من الصدقة املفروضة لبين هاشم ، وال ملواليهم أي وال: ش 
بن ] الفضل [ املطلب ، أنه و ] عبد [ فلما روى املطلب بن ربيعة بن احلارث بن ] أما بنو هاشم [  ١١٨٨

يا رسول اهللا جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات ، : مث تكلم أحدنا فقال : العباس انطلقا إىل رسول اهللا ، قال 
إن الصدقة ال حتل حملمد ، وال آلل : ( فقال . ب ما يصيب الناس من املنفعة ، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس فنصي

  . خمتصر ، رواه أمحد ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ) حممد ، إمنا هي أوساخ الناس 
: ( فيه ، فقال رسول اهللا أخذ احلسن مترة من متر الصدقة ، فجعلها يف : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ١١٨٩

  . متفق عليه ) أنا ال حتل لنا الصدقة : ( ويف رواية ) أما علمت أنا ال نأكل الصدقة ؟ ] إرم هبا [ كخ كخ 
بعث رسول اهللا رجلًا على الصدقة من بين خمزوم ، : وأما مواليهم فلما روى أبو رافع رضي اهللا عنه قال  ١١٩٠

حىت أسأل رسول اهللا ، فانطلق إىل النيب : اصحبين فإنك تصيب منها معي ، قلت ] : له [ فقال : قال أبو رافع 
  . رواه أمحد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ) موىل القوم من أنفسهم ، وإنا ال حتل لنا الصدقة : ( فقال 

  . ايتني ومقتضى كالم اخلرقي أنه جيوز دفع صدقة التطوع إليهم ، وهو املشهور واملختار من الرو
  . متفق عليه ، وال خالف يف إباحة املعروف إىل اهلامشي ) املعروف كله صدقة : ( نظراً إىل أن النيب قال  ١١٩١
أتشرب من : كان يشرب من سقايات بني مكة واملدينة ، فقلت له (  ١٦وعن جعفر بن حممد عن أبيه أنه  ١١٩٢

ال جيوز ، لعموم ما تقدم ، ورد بأن ) والرواية الثانية ) . (  إمنا حرمت علينا الصدقة املفروضة: الصدقة ؟ فقال 
  . التعريف للعهد ال للعموم 

  . ألهنما تطوع ويف الكفارة قوالن : جيوز هلم األخذ من الوصايا والنذور ، قال أبو حممد ) : فعلى األوىل ( 
) ( إىل أخر الصفحة  ٠٠٠٠كالمه  وظاهر: سقط ( أنه ال جيوز أن يأخذوا لعمالتهم ، [ ومقتضى كالمه أيضاً 

، وال لقوي مكتسب ويستثىن من ذلك العامل ، واملؤلف ، )  ١١٩٦من أول الصفحة إىل فقرة رقم : سقط 
والغارم إلصالح ذات البني ، فإن الغىن ال مينع من الدفع إليهم ، ملا تقدم من أن الدفع ملصلحتنا ، ال حلاجتهم ، 

  . التطوع ملا تقدم  وجيوز للغين أن يأخذ من صدقة
  . املستوي اخللق ، التام األعضاء ، واهللا أعلم ) السوي ( القوة والشدة ، و ) املّرة ) : ( تنبيه ( 

  . وهو الذي ميلك مخسني درمهاً ، أو قيمتها من الذهب : قال 
لى الدوام ، إما من جتارة اختلفت الرواية عن أمحد رمحه اهللا يف حد الغىن ، فنقل عنه مهنا أن يكون له كفاية ع: ش 

، أو من صناعة ، أو أجرة عقار ، أو غري ذلك ، فاحلكم على هذه الرواية منوط باحلاجة وعدمها ، فمن كان حمتاجاً 
حلت له الزكاة وإن ملك نصباً ، ومن مل يكن حمتاجاً مل حتل له وإن مل ميلك شيئاً ، وهذه الرواية اختيار أيب اخلطاب 

  . ربي ، وابن شهاب العك
  ألن النيب  ١١٩٧

ورجل أصابته فاقة : ( وذكر احلديث إىل أن قال ) يا قبيصة ال حتل املسألة إال ألحد ثالثة : ( قال لقبيصة بن خمارق 
فحلت له املسألة حىت يصيب قواماً من عيش . لقد أصابت فالناً فاقة : ، حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه 

فأباح املسألة حىت يصيب القوام أو السداد ، فمن ملك مخسني درمهاً . رواه مسلم وغريه ) ، أو سداداً من عيش 
ومل يصب القوام وال السداد حل له مبقتضى النص األخذ ، وألن يف العرف أن من كان حمتاجاً فهو فقري ، فيدخل يف 

  . عموم النص 
إن كان حلياً فهو غين وإن مل حتصل له الكفاية ، ونقل عنه مجاعة أن من ملك مخسني درمهاً أو قيمتها من الذهب و



وإن ملك عقاراً قيمته عشرة آالف درهم أو حيصل له من غلته مثل ذلك ، أو أقل ، أو أكثر ، وال يقوم بكفايته 
  . يأخذ من الزكاة ، وهذا هو املذهب عند األصحاب ، حىت إن عامة متقدميهم مل حيكوا خالفاً 

من سأل وله ما يغنيه جاءت : ( قال رسول اهللا : د اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال وذلك ملا روي عن عب ١١٩٨
مخسون درمهاً أو حساهبا من : ( يا رسول اهللا وما غناه ؟ قال : قالوا ) يوم القيامة خدوشاً أو كدوشاً يف وجهه 

  . انتهى . بني وإليه نذهب حسن : رواه اخلمسة ، وحسنه الترمذي ، وأمحد يف رواية األثرم ، فقال ) الذهب 
يعين اعتبار اخلمسني ، وهذا نص يف أن . روي عن سعد ، وابن مسعود ، وعلي : وقال يف رواية عبد اهللا  ١١٩٩

من ملك مخسني درمهاً أو حساهبا من الذهب أنه غين ، وما عداه يبقى فيه على قصة قبيصة ، وعلى قوله عليه 
  ) . وي مكتسب ال حظ فيها لغين وال لق: ( السالم 

  . العقل ، واهللا أعلم ) احلجى ) : ( تنبيه ( 
  . وال تعطي إال يف الثمانية األصناف اليت مسى اهللا عز وجل : قال 
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها ، { (  ١٩: ألن اهللا سبحانه وتعاىل حصرها يف الثمانية بقوله : ش 

  . اآلية ) } اب والغارمني ، ويف سبيل اهللا ، وابن السبيل واملؤلفة قلوهبم ، ويف الرق
: فذكر حديثاً طويلًا ، فأتاه رجل فقال . أتيت رسول اهللا فبايعته : وعن زياد بن احلارث الصدائي قال  ١٢٠٠

حكم  إن اهللا تعاىل مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات ، حىت: ( رسول اهللا ] له [ فقال . أعطين من الصدقة 
  . رواه أبو داود ) فيها ، فجزأها مثانية أجزاء ، فإن كنت منهم أعطيتك 

  . وقد تضمن كالم اخلرقي رمحه اهللا أنه ال يعطى منها لبناء قنطرة وال سقاية ، وحنو ذلك ، وهو صحيح ملا تقدم 
، ألن اهللا تعاىل ذكرهم ، وتضمن أيضاً أن حكم املؤلفة باق ، وهذا أشهر الروايتني عن أمحد ، واختيار األصحاب 

وكذلك املبني لكتابه ، وأعطاهم ، فاألصل بقاؤهم ، إال أن يدل دليل على النسخ وال دليل عليه ، واحتماله غري 
  . رمحه اهللا أن حكمهم انقطع لإلستغناء عنهم ) وعن أمحد . ( كاف 
) فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر  (إنا ال نعطي على اإلسالم شيئاً ، (  ١٦: وعن عمر رضي اهللا عنه  ١٢٠١

 .  
التلخيص تبعاً أليب ] صاحب [ مقتضى كالم الشيخني جريان اخلالف على اإلطالق ، ومقتضى كالم ) : تنبيه ( 

اخلطاب يف اهلداية أن اخلالف خمتص بالكافر منهم ، أما املسلم فاحلكم باق يف حقه بال نزاع ، وكالم القاضي يف 
  . ك ، واهللا أعلم التعليق حيتمل ذل

  . إال أن يتوىل الرجل إخراجها بنفسه ، فيسقط العامل : قال 
إذا توىل الرجل إخراجها بنفسه ] ما [ ملا دل كالمه السابق على أنه جيوز دفعها يف الثمانية ، استثىن من ذلك : ش 

  . واهللا أعلم ، فإن العامل يسقط لالستغناء عنه إذاً ، إذ هو إمنا يأخذ أجر عمله وال عمل ، 
  . وإن أعطاها كلها يف صنف واحد أجزأه إذا مل خيرجه إىل الغىن : قال 
املشهور واملختار عند مجهور األصحاب من الروايتني أنه جيوز لرجل دفع زكاته إىل صنف واحد من األصناف : ش 

دل على ذلك قوله سبحانه بشرطه ، بناء على أن الالم يف اآلية الكرمية لالختصاص ، ولبيان جهة املصرف ، وي
فاقتصر سبحانه ) [ } إن تبدو الصدقات فنعماً هي ، وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم { (  ١٩: وتعاىل 

والذين يف أمواهلم حق معلوم ، للسائل واحملروم { (  ١٩: وقال تعاىل ] على الفقراء بعد ذكر الصدقات وهو عام 
  . لزكاة لصنفني فقط فجعل احلق والظاهر أنه ا) } 



فلم يذكر إال ) أخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد يف فقرائهم : ( وقال ملعاذ  ١٢٠٢
  . صنفاً واحداً 

  ) . اذهب إىل صاحب صدقة بين زريق فقل له فليدفعها إليك : ( ويروى أنه قال لسلمة بن صخر  ١٢٠٣
أقم حىت تأتينا : ( حتملت محالة فأتيت رسول اهللا أسأله فيها ، فقال : اليل قال وعن قبيصة بن خمارق اهل ١٢٠٤

  . خمتصر ، رواه مسلم وغريه ) الصدقة فنأمر لك هبا 
جيب أن يستوعب األصناف إال أن خيرجها بنفسه فيسقط العامل ، اختارها : رواية أخرى ) وعن أمحد رمحه اهللا ( 

اء على أن الالم يف اآلية الكرمية للملك ، وحلديث زياد بن احلارث الصدائي فإنه أبو بكر يف تعاليق أيب حفص ، بن
  . ومحل على بيان وجه املصرف ) جزأها مثانية أجزاء : ( قال 

بيان لشرط الدفع ، وهو أنه إذا دفع إىل صنف أو أكثر إمنا يدفع ما حتصل به . ما مل خيرجه إىل الغىن : وقول اخلرقي 
ظاهره أن شرط . إذا مل خيرجه إىل الغىن : غناء ، وتزول به احلاجة ، إال أن قول اخلرقي رمحه اهللا الكفاية واالست

] بل ال بد أن ينقص عنه ، ونص أمحد واألصحاب يقتضي أنه يوصله إىل الغىن [ اإلعطاء أن ال يوصله إىل الغىن ، 
  . األصناف ، على سبيل االختصار لكن ال يزيد عليه ، وإذاً فلنتعرض إىل ما يدفع إىل كل واحد من 

] متام [ فيدفع إىل الفقري واملسكني أدىن ما يغنيهما ، فإن كان املدفوع إليهم غري الذهب والفضة دفع إليهما 
[ كفايتهما لسنة ، قاله القاضي ، وأبو الربكات ، وغريمها ، نظراً إىل أن ظاهر كالم أمحد اعتبار كفاية العمر 

الكفاية األبدية ، فإن كان املدفوع ] فتحصل هلما [ ل بذلك ، إذ يف كل سنة يدفع إليهما ، حتص] وكفاية العمر 
إليه ذا حرفة ، واحتاج إىل ما يعمل به من عدة وحنو ذلك ، دفع إليه ما حيصل ذلك ، وكذلك احلكم إن كان 

الغىن : وإن قلنا . ر إىل قدر من املال املعترب يف الغىن الكفاية ، من غري نظ: املدفوع إليهما ذهباً أو فضة ، وقلنا 
مل يدفع إليهما أكثر من ذلك ، نص عليه أمحد يف رواية األثرم ، . حيصل خبمسني درمهاً ، أو قيمتها من الذهب 

وإبراهيم بن احلارث ، وحممد بن احلكم ، وينبغي أنه إذا كان معهما قدر من ذلك أنه يكمل هلما متام اخلمسني ، أو 
  . الذهب قيمتها من 

: ويدفع إىل العامل أجرة مثله ، ويدفع إىل املؤلف ما حيصل به التأليف ، قاله أبو حممد ، وقال صاحب التلخيص فيه 
يدفع إليه ما يراه اإلمام ، وهو قريب من األول ، ويدفع يف الرقاب بأن يعطي املكاتب ما عليه إن مل جيد وفاءه ، أو 

وإىل الغازي ما . إن شاء اهللا تعاىل ، ويدفع إىل الغارم قدر دينه ] بيانه [ ا سيأيت يفتدي أسرياً ، وحنو ذلك ، على م
وإىل الفقري ما حيج به يف رواية ، ويدفع إىل ابن السبيل ما يوصله بلده ، وال يزاد أحد منهم على . حيتاج إليه لغزوه 

  . ذلك ، واهللا أعلم 
  . يف مثله الصالة وال خترج الصدقة من بلدها إىل بلد تقصر : قال 
املذهب أنه ال جيوز نقل الزكاة من بلدها إىل بلد تقصر يف مثله الصالة ، مع القدرة على دفعها يف بلدها ، هذا : ش 

وإن كان القاضي يف روايتيه ، وجامعه الصغري ، وتعليقه الكبري ] واخلرقي [ املعروف يف النقل ، وظاهر كالم أمحد 
أخربهم أن اهللا قد فرض : ( اهة ، واحتج أمحد حبديث معاذ املتفق عليه ، أن النيب قال له ، ترجم املسألة بلفظ الكر

  ) . عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم 
الضمري راجع إىل أهل اليمن ، إذ هم املبعوث إليهم ، أي صدقة تؤخذ : ألنا نقول . املراد فقراء املسلمني : ال يقال 

اليمن بالد كثرية ، فعموم احلديث يقتضي ) : فإن قيل ( ي اليمن ، فترد يف فقراء مسلمي اليمن ، من أغنياء مسلم
لكنه ظاهر يف منع الدفع يف إقليم آخر ، وإذاً فيتعارض ظاهران ، واحلمل على ) : قيل ( الدفع إىل مجيع فقرائها ؟ 



يف معىن األمر ، فلو محل على ) فترد يف فقرائهم : ( جانب العموم أوىل ، لتطرق التخصيص إليه غالباً ، مث قوله 
  . اليمن حلمل على املكروه ، ومحل األمر على املكروه ممتنع ] بالد [ مجيع 

من ( (  ١٦: معاذ بن جبل ] يف كتاب : قال [ واحتج أمحد أيضاً مبا روى األثرم يف سننه ، عن طاوس  ١٢٠٥
  . انتهى ) )  خمالف عشريته انتقل من خمالف إىل خمالف فإن صدقته وعشره يف

وللمال أرسلتين : أين املال ؟ قال : وعن عمران بن حصني ، أنه استعمل على الصدقة ، فلما رجع قيل له  ١٢٠٦
  . ؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول اهللا ، ووضعناه حيث كنا نضعه 

مل أبعثك جابياً ، وال آخذ جزية ، : ، وقال وملا بعث معاذ الصدقة إىل عمر من اليمن ، أنكر ذلك عمر  ١٢٠٧
ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مين : فقال معاذ . ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد يف فقرائهم 

  . رواه أبو عبيد يف األموال وألن يف النقل ضياع فقراء تلك البلد ، وهو عكس مشروعية الزكاة . 
} إمنا الصدقات للفقراء { : جيوز النقل مطلقاً ، لظاهر قوله سبحانه ] : أخرى [ رواية )  وعن أمحد رمحه اهللا( 

فدل ) أقم حىت تأتينا الصدقة ، فنأمر لك هبا : ( اآلية ، ومل يفرق سبحانه بني فقراء وفقراء ، وألن النيب قال لقبيصة 
  . على أن الصدقة كانت تنقل 

  . نها بيان املصرف ، وعن احلديث بأنه حممول على الفاضل من الصدقات عن اآلية بأن املراد م) وأجيب ( 
  . وهبذا أجاب أمحد عما روي من نقل الصدقات إىل النيب ، وإىل أيب بكر ، وعمر رضي اهللا عنهما  ١٢٠٨

، وذلك  رواية ثالثة نص عليها يف رواية مجاعة أنه جيوز نقلها إىل الثغور خاصة ، وقال يف هذا غري شيء) وعنه ( 
الثغر ، فاحلاجة داعية إىل البعث إليه ، ال سيما وما هم عليه فإنه من أعظم ] من [ ألن املرابط قد ال ميكنه اخلروج 

  . أمور الدين ، بل هو أصلها 
مل أجد : فعلى األوىل إن خالف ونقل فهل جيزئه ؟ فيه روايتان ، حكامها أبو اخلطاب وأتباعه ، وعن القاضي أنه قال 

واختار هو وشيخه املنع ألنه دفعها إىل غري من أمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها إىل غري . نصاً يف املسألة  عنه
واختار أبو اخلطاب اجلواز ، ألن األدلة يف املسألة متقاربة ، وقد وصلت إىل الفقراء ، فدخلت يف عموم . األصناف 

  . اآلية ، ولعل قصة عمر املتقدمة تشهد لذلك 
الالم يف الصدقة للعهد املتقدم ، وهو الزكاة ، ويشمل زكاة املال والبدن ، أما . وال خترج الصدقة : قول اخلرقي و

صدقة التطوع فيجوز نقلها بال كراهة ، وأما الكفارات ، والنذور ، والوصايا ، فيجوز نقلها ، قاله يف التلخيص ، 
ومراد صاحب ) : قلت . ( ع ، فيخرج يف النذور والوصية مثله وخرج القاضي وجهاً يف الكفارات باملن] : قال [ 

أما الوصية لفقراء بلد فإنه يتعني صرفها يف فقرائه ، ] مثلًا [ التلخيص بالوصية ؛ الوصية املطلقة ، كالوصية للفقراء 
ه ، أو الذي البلد الذي وجبت في] من [ أي . من بلدها : وقوله . نص عليه أمحد يف رواية إسحاق بن إبراهيم 

أحب إيل أن تؤدي : املال فيه ، فلو كان ماله غائباً عنه زكاه يف بلده ، نص عليه يف رواية بكر بن حممد ، فقال 
وظاهر كالمه . حيث يكون املال ، فإن كان بعضه حيث هو ، وبعضه يف بلد آخر ، يؤدي زكاة كل مال حيث هو 

نه يف السائمة واحلال هذه جيزيء اإلخراج يف بعضها ، حذاراً من أنه ولو يف نصاب من السائمة ، وفيه وجه آخر أ
يزكيه يف املوضع الذي مقامه فيه : التشقيص ، ولو كان ماله جتارة يسافر به ، فقال أمحد يف رواية يوسف بن موسى 

كاته حيث خيرج ز: وعن القاضي . أنه سهل يف إعطاء البعض يف بلد ، والبعض يف البلد اآلخر ) وعنه . ( أكثر 
  . أما زكاة البدن فيزكي حيث البدن . حوله ] عليه [ حال 
، ونص عليه أمحد ] مفهومه أهنا تنقل إىل بلد ال تقصر يف مثله الصالة . [ إىل بلد تقصر يف مثله الصالة : وقوله 



  . واألصحاب ، ألن ما قارب البلد يف حكمه 
، وهو ظاهر كالم أمحد ، وشامل ملا إذا كان يف البلد البعيد  شامل للساعي ، ولرب املال] وغريه [ وكالم اخلرقي 

أقارب حماويج أو مل يكن ، وصرح به غريه ، ويستثىن مما تقدم ما إذا استغىن فقراء بلده ، فإنه يفرقها يف أقرب 
  . البالد إليه وكذلك إن كان ماله ببادية فرق زكاتع يف أقرب البالد إليه 

  . واهللا أعلم ) املخالف ) : ( تنبيه ( 
  . وإذا باع ماشية قبل احلول مبثلها زكاها إذا مت حوله من وقت ملكه األول : قال 
إذا باع ماشية وهي اإلبل ، والبقر ، والغنم يف أثناء احلول مبثلها ، بأن باع إبلًا بإبل ، أو بقراً ببقر ، أو غنماً : ش 

نظراً إىل أنه مل يزل يف ملكه نصاب من اجلنس ، أشبه ما لو نتج بغنم ، فإن حوله ال ينقطع ، فيزكيه إذا مت احلول ، 
النصاب نصاباً ، مث ماتت األمات فإن احلول ال ينقطع ، كذلك هاهنا ، وخرج أبو اخلطاب قولًا باالنقطاع ، ومل 

  . يلتفت لذلك أبو حممد يف املغين ، واهللا أعلم 
  . أو عشرين ديناراً مبائيت درهم ، فال تبطل الزكاة بانتقاهلا وكذلك إن باع مائيت درهم بعشرين ديناراً ، : قال 
أن احلول ينقطع [ ملا كان قياس ما تقدم أنه لو باع نصاباً جبنسه أن احلول ال ينقطع ، وأنه لو باعه بغري جنسه : ش 

أو نصاباً [ لذهب من ا] ، أراد إن ينبه على أن الدراهم والذهب خيالفان ذلك ، فلو باع نصاباً من الفضة بنصاب 
بنصاب من الدراهم ، مل ينقطع احلول ، ألهنما يف حكم اجلنس الواحد ، إذ مها قيم املتلفات ، وأروش ] من الذهب 

أو ] بأحدمها [ ويف معىن ما ذكره اخلرقي إذا باع عرضاً للتجارة . اجلنايات ، والنفع بأحدمها كالنفع باآلخر 
  . ، إذ الزكاة يف قيمتها ، وهي أحدمها  اشترامها به ، فإن احلول ال ينقطع

واعلم أن الذي ذكره اخلرقي من أن احلول ال ينقطع ببيع أحد النقدين باآلخر حيتمل أنه بناء منه على ما سيأيت له 
إن شاء اهللا تعاىل من ضم أحد النقدين لآلخر ، وهي طريقة أيب حممد ، وطائفة من األصحاب ، وصححها أبو 

  . العباس 
  . وإن مل نقل بالضم ، واهللا أعلم ] مطلقاً [ ة القاضي ومجاعة منهم أبو الربكات أن احلول ال ينقطع وطريق

  . ومن كانت عنده ماشية ، فباعها قبل احلول بدراهم ، فراراً من الزكاة ، مل تبطل الزكاة عنه : قال 
اً من الزكاة أو ال ، فإن فعله فراراً من إذا باع ماشية قبل احلول بدراهم ، فال خيلو إما أن يفعل ذلك فرار: ش 

عنه ، ألن سبب الوجوب وهو انعقاد احلول ، مع ملك النصاب قد وجد ، فال ] الزكاة [ الزكاة ، مل تسقط 
ويأيت إن . أن احليل كلها إلسقاط واجب ، أو الرتكاب حمرم باطلة : بفعل حمرم ، وهذه قاعدة لنا ] عنه [ تسقط 

وقد عاقب اهللا سبحانه من فر من الصدقة وقصد منع املسكني ، . الم عليها يف غري هذا املوضع شاء اهللا تعاىل الك
 ١٩: إىل قوله ) } إنا بلوناهم ، كما بلونا أصحاب اجلنة ، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني { (  ١٩: قال اهللا تعاىل 

  . ية اآل) } فانطلقوا وهم يتخافتون أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكني { ( 
[ وإن مل يفعل ذلك فراراً من الزكاة فقد انقطع احلول ، وال زكاة عليه ، ألن احلول مل حيل على مال ، وال على ما 

  . يف معناه ] هو 
واعلم أن الذي ذكره اخلرقي على سبيل املثال ، والضابط على سبيل التقريب واالختصار أنه إن باع نصاباً جبنسه 

جنسه فاراً فكذلك ، وغري فار ينقطع ، إال يف بيع العرض بأحد النقدين ، وبيع أحد النقدين  مل ينقطع احلول ، وبغري
  . باآلخر على ما تقدم 

ظاهر كالم اخلرقي أنه يشترط أن يكون البيع فراراً يف آخر احلول ، وهو الغالب على كالم كثري من ) : تنبيه ( 



عقيل ، وأيب الربكات ، وغريمها ، وكان القاضي قدمياً ، وأبو  املتقدمني ، واختيار طائفة من املتأخرين ، كابن
فعله يف آخر احلول ، ] كان البيع [ اخلطاب ، وطائفة من األصحاب ، ومنهم أبو حممد ، خيصصون ذلك مبا إذا 

  . كالنصف الثاين من احلول ، أما لو كان يف أوله ، أو وسطه ، فإن احلول ينقطع ، واهللا أعلم 
  . ، وإن تلف املال ، فرط أو مل يفرط ] لزكاة جتب يف الذمة حبلول احلول وا: [ قال 
أن الزكاة جتب يف الذمة ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد واختيار ) أحدها : ( هذا الكالم دل على أحكام : ش 

يخه يف التعليق صاحب التلخيص ، وأيب اخلطاب يف االنتصار ، وغايل فزعم أن املسألة رواية واحدة ، ورد مأخذ ش
بالعني ، ألهنا زكاة واجبة فكان حملها الذمة كزكاة الفطر ، وألهنا لو وجبت يف املال المتنع ربه من التصرف فيه 
بالبيع واهلبة كاملرهون ، والمتنع من األداء من غريه ، ومللك الفقراء جزءاً منه مشاعاً ، حبيث خيتصون بنمائه ، 

  . طل امللزوم واللوازم باطلة ، وإذا بطلت ب
والرواية الثانية وهي املشهورة ، حىت أن القاضي يف التعليق ويف اجلامع مل يذكر غريها ، واختارها أبو اخلطاب يف 

  . خالفه الصغري ، والشريازي وصححها أبو الربكات يف الشرح 
ئتا درهم ، وحال عليها يف أربعني شاة شاة ، وفيما سقت السماء العشر ، فإذا كان لك ما: ( لظاهر قوله  ١٢٠٩

فأثبت ) احلول ، ففيها مخسة دراهم ، فإذا كانت لك عشرون ديناراً ، وحال عليها احلول ، ففيها نصف دينار 
  . الزكاة يف املال 

وفائدة اخلالف على ما قاله القاضي يف التعليق ، وأبو اخلطاب ، والشيخان ، وغري واحد لو مضى حوالن على 
مل جيب إال زكاة واحدة ، ألن النصاب قد تعلق للفقراء به . الزكاة تتعلق بالعني ) : فإن قلنا ( نصاب مل يؤد زكاته 

حق ، فنقص امللك يف ذلك القدر ، ومن شرط وجوب الزكاة استقرار امللك يف مجيع النصاب ومتامه ، وهذا امللك 
ه ألن النصاب مل يتعلق به شيء ، فامللك يف وجبت زكات. الزكاة تتعلق بالذمة ) : وإن قلنا . ( غري تام يف مجيعه 

فإنه ال جتب إال زكاة واحدة ، قاله القاضي وغريه ، . إن دين اهللا مينع كدين اآلدمي : مجيعه تام ، اللهم إال إذا قلنا 
مث منع أصل . ال مينع ، ألن الشيء ال مينع مساويه : ومنع ذلك صاحب التلخيص ، متابعة البن عقيل ، وقال هنا 

إذ قد فسروه بأنه كتعلق اجلناية باجملين ال كتعلق املرهتن [ إنه مناقض ملا فسروا به الوجوب يف العني ، : البناء وقال 
املشتركة ، وهلذا صح البيع قبل األداء ، نص عليه ، وتبقى الزكاة على البائع ] بالرهن ، وال كتعلق الشريك بالعني 
بائع فسخ البيع يف قدر الزكاة ، مع إعسار البائع ، مث لو كان كتعلق اجلناية ، الختياره اإلخراج من غريه ، نعم لل

وإذاً تتكرر الزكاة : قال ] عليه [ املال ، كما تسقط اجلناية بتلف العبد اجملين ] بتلف [ بالعبد اجملين ، لسقط 
استأصلت املال ، خبالف الوجوب بتكرار األحوال على كلتا الروايتني ، وتكون فائدة الوجوب يف العني انتهاؤه إذا 

وما تقدم من التعليل ال يرد عليه شيء إن شاء اهللا تعاىل ، وقول : يف الذمة ، وتقدمي الزكاة على الرهن قلت 
هو معىن ما قلناه ، إذ ال شك أن تعلق اجلناية باجملين ينقص امللك . أنه كتعليق اجلناية بالعبد اجملين : القاضي وغريه 

  . مع أن امللك باق ، ال ميتنع بيعه ، وال هبته ، وحنو ذلك ] ه ويزلزل[ فيه 
الغرض من التشبيه بالعبد اجلاين : قلنا . إنه يلزم سقوط الزكاة بتلف املال ، كما تسقط اجلناية مبوت اجملين : وقوله 

ع ذلك هلا تعلق بالذمة نقصان امللك مع بقائه ال التشبيه به يف مجيع أحكامه ، والزكاة وإن تعلقت بالعني ، فهي م
: قطعاً ، فإذا وجبت ال تسقط ، كما ال تسقط الصالة إذا دخل الوقت ، وإن مل يتمكن املكلف من األداء ، مث قوله 

  . إن فائدة الوجوب يف العني انتهاؤه إذا استأصلت املال ، وهو معىن ما قالوه ، فالذي فر منه وقع فيه 
عدا شياه اإلبل ، أما يف شياه اإلبل فإهنا جتب يف الذمة بال تردد ، وألن الواجب  واعلم أن حمل اخلالف والتردد فيما



  . ألن التعليق حكمي : من غري اجلنس ، وشذ السامري فقال بالتعليق بالعني على روايتها ، قال 
خراج ، وهذا مما دل عليه كالم اخلرقي أن الزكاة ال تسقط بتلف املال وإن مل يفرط يف اإل) : احلكم الثاين ( 

املذهب املعروف املشهور ، إذ الزكاة حق آدمي ، أو مشتملة عليه ، فال تسقط بعد وجوهبا كدين اآلدمي ، أو 
الشيخان رواية بالسقوط قبل إمكان األداء ، ) وحكى ( زكاة واجبة ، فال تسقط بتلف املال ، كزكاة الفطر 
ها ، ألن الزكاة يف يده أمانة كالوديعة ، والذي يف التعليق من وذكرها يف املغين نصاً من رواية امليمومي ، واختار

من رواية النيسابوري ما يدل على أنه يف املاشية تسقط ) وحكي . ( رواية امليموين وجوب الزكاة فرط أو مل يفرط 
أن  وهو خالف ما روى اجلماعة ، ولعل مدرك هذه الرواية: الزكاة ، ويف الدراهم ال تسقط ، قال أبو حفص 

وهلذا مل مينع الدين يف األموال الظاهرة ، وقد منع القاضي أهنا أمانة ، ] ال غري [ السعاة كانوا يعتربون ما وجدوا 
  . األمانة ال يلزمه مؤنة التسليم ، وهنا يلزمه ] يف [ وفرق بأن 

  . بالوضع يف اجلرين  ويستثىن املعشرات ، فإهنا إذا تلفت بآفة مساوية بعد الوجوب تسقط ، إذ استقراره منوط
أن الزكاة جتب حبلول احلول ، وال يشترط يف الوجوب إمكان األداء وهو صحيح ، ملفهوم قوله ) : احلكم الثالث ( 

وألنه لو اشترط إمكان األداء مل ينعقد احلول الثاين حىت يتمكن من ) ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول : ( 
  . علم األداء ، وليس كذلك ، واهللا أ

  . له مال يؤدي عنها ، والباقي رهن ] يكن [ ومن رهن ماشية فحال عليها احلول أدى منها إذا مل : قال 
أن الزكاة جتب يف العني املرهونة ، وهو واضح ، ألن ) : أحدها ( قد دل كالم اخلرقي رمحه اهللا على أحكام : ش 

  . امللك فيها تام 
[ ؤدي منه الزكاة غري الرهن لزمه اإلخراج ، إذ الزكاة مبنزلة مؤونة الرهن ، أنه إذا كان معه ما ي) : الثاين ( 

  . على الراهن ، وال جيوز له اإلخراج من الرهن ، لتعلق حق املرهتن به ] ومؤونة الرهن 
الزكاة  إذا مل يكن له ما يؤدي منه الزكاة غري الرهن ، فإنه خيرج منه ، بناء على ما تقدم من أن تعلق) : الثالث ( 

بالنصاب ، كتعلق اجلناية بالعبد اجملين ، وحق اجلناية مقدم على حق املرهتن ، فكذلك حق الزكاة ، وهذا واضح 
على القول بتعلق الزكاة بالنصاب ، أما على القول بتعلقها بالذمة ففيه نظر ، ألن حق الراهن يتعلق بالرهن والذمة 

  . الذمة ، وماله تعلق بالعني ، آكد مما ال تعلق له هبا ، وحق الفقراء واحلال هذه ال يتعلق إال ب
  ] . إن املرهتن دخل على ذلك ، ألنه دخل على حكم الشرع ، ومن حكم الشرع وجوب الزكاة : وقد يقال [ 

] إذا [ واعلم أن عموم كالم اخلرقي هنا يقتضي أن الدين ال مينع الزكاة يف األموال الظاهرة ألن كالمه يشمل ما 
  . الفاضل عن الدين نصاباً ، وما إذا نقص عن النصاب ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا سبحانه وتعاىل  كان

  باب زكاة الزروع والثمار

  
  
  ) . } وآتوا حقه يوم حصاده { (  ١٩: األصل يف وجوب الزكاة يف ذلك يف اجلملة قوله تعاىل : ش 

يا أيها { (  ١٩: وقوله تعاىل . الزكاة املفروضة :  حقه] يف [ فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال  ١٢١٠
وقد استفاضت السنة بذلك كما سيأيت ) } الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من األرض 

  . إن شاء اهللا تعاىل ، وأمجع املسلمون عليه يف الرب ، والشعري ، والتمر ، والزبيب ، واهللا أعلم 



أخرج اهللا عز وجل من األرض مما ييبس ويبقى ، مما يكال ويدخر ، ويبلغ مخسة أوسق فصاعداً ،  وكل ما: قال 
ففيه العشر ، إن كان سقيه من السماء والسيوح ، وإن كان يسقى بالدوايل والنواضح وما فيه الكلف فنصف 

  . العشر 
أن يكون مما ييبس ، فال جتب يف : ) أحدها : ( وجوب الزكاة يف اخلارج من األرض شروط ] يف [ يشترط : ش 

  . اخلضراوات كالقثاء ، واخليار ، وحنو ذلك 
) ليس فيها شيء ] : ( فكتب [ ملا روي أن معاذاً رضي اهللا عنه كتب إىل رسول اهللا يف اخلضراوات ،  ١٢١١

  . رواه الترمذي وضعفه 
من أرض موسى بن طلحة من اخلضراوات أراد عبد اهللا بن املغرية أن يأخذ : وعن عطاء بن السائب قال  ١٢١٢

رواه ) ليس يف ذلك صدقة : ( ليس لك ذلك إن رسول اهللا كان يقول ] : بن طلحة [ صدقة ، فقال له موسى 
أن يكون مما يبقى ، أي يدخر ) : الشرط الثاين . ( األثرم يف سننه ، وهو قوي يف املراسيل ، الحتجاج من أرسله به 

 وحنوه ، لعدم ادخاره ، ألن غري املدخر مل تكمل ماليته ، لعدم التمكن من االنتفاع به يف عادة ، فال جتب يف التني
  . املآل ، أشبه اخلضر 

أن عامل عمر كتب إليه يف كروم فيها من الفرسك ما هو أكثر من الكرم (  ١٦وقد روى األثرم بإسناده  ١٢١٣
  ) . من العضاه  ليس عليها عشر ، هي: أضعافاً مضاعفة ، فكتب إليه عمر 

  . أن يكون مما يكال ، فال جتب يف اجلوز ، واألجاص ، والتني ، وحنوها ، النتفاء كيلها ) : الشرط الثالث ( 
ويف لفظ ملسلم . متفق عليه ) ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة : ( ألن النيب قدر ذلك بالكيل فقال  ١٢١٤
. ( والتقدير بالكيل يدل على إناطة احلكم به ) حب صدقة  ليس فيما دون مخسة أوسق من متر وال: ( وأمحد 

  . أن يبلغ ذلك مخسة أوسق ملا تقدم ، مث ال بد مع ذلك أن يكون أنبتته أرض مملوكة له ) : الشرط الرابع 
 وقد مشل كالم اخلرقي رمحه اهللا ما كان من القوت كاحلنطة ، والشعري ، والقطنيات كالباقال ، والعدس ، واملاش ،

ومن [ ومن األبازير ، كالكزبرة ، والكمون ، وحنومها ] وحنومها [ وحنو ذلك ، ومن البزور كبزر القثاء ، واخليار 
وخالف يف ذلك ابن حامد ، فلم ] احلبوب كحب البقول ، وحب الفجل ، وسائر احلبوب بالشروط السابقة 

  . الثمار كالتمر ، واللوز ، والفستق وحنوها وكذلك مجيع ] . انتهى [ يوجب الزكاة يف األبازير وحب البقول 
وهو اختيار القاضي ، وصاحب ] وحنوه [ ومشل أيضاً ما أنبته اآلدميون كما تقدم ، وما نبت بنفسه كبزر قطوناً 

وشرط ابن حامد أن يكون مما أنبته اآلدمي ، . التلخيص ، وغريمها ، بشرط أن يكون قد نبت يف أرضه كما تقدم 
  . سه فال زكاة ، وهو اختيار أيب حممد فلو نبت بنف

. ومشل أيضاً ما كان حباً أو مثراً كما تقدم ، وما ليس كذلك كاألشنان ، والصعتر وحنومها ، وهو اختيار العامة 
ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال حب : ( وشرط أبو حممد أن يكون حباً أو مثراً ، متسكاً مبا تقدم من قوله 

  ) . صدقة 
  : ويتلخص اخلالف يف ثالثة شروط 

  هل من شرطه أن ال يكون أبازير ؟ ) : أحدها ( 
  هل من شرطه أن يكون مما أنبته اآلدمي ؟ ) : الثاين ( 
  هل من شرطه أن يكون حباً أو مثراً ؟ ) : الثالث ( 

ما سقي بكلفة كالدوايل إذا تقرر هذا فالواجب فيما سقي بغري كلفة كالسيوح ، والسماء ، وحنو ذلك العشر ، وفي



  . ، والنواضح نصف العشر 
فيما سقت األهنار والغيم العشر ، وفيما سقي بالسانية نصف : ( ملا روى جابر رضي اهللا عنه أن النيب قال  ١٢١٥
  . رواه مسلم وغريه ) العشر 
كان عثرياً العشر وما فيما سقت السماء والعيون ، أو : ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، أن النيب قال  ١٢١٦

  . رواه البخاري وغريه ) سقي بالنضح نصف العشر 
بعثين رسول اهللا إىل اليمن ، فأمرين أن آخذ مما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدوايل : وقال معاذ  ١٢١٧

  . رواه النسائي . نصف العشر 
يبس ، وال يدخر على حاله ، وهو إحدى مث أعلم أنه قد خرج من كالم اخلرقي رمحه اهللا الزيتون ، ألنه ال ي

جتب ) : والرواية الثانية . ( الروايتني عن أمحد ، واختيار أيب بكر ، والقاضي يف التعليق ، لفوات الشروط السابقة 
اختارها الشريازي ، وابن عقيل يف التذكرة ، نظراً إىل أنه مكيل وهلذا اعترب نصابه باألوسق نص عليه ، . فيه الزكاة 

  . بعد ذكر الزيتون ) } وآتوا حقه يوم حصاده { (  ١٩: ن ما خيرج منه يدخر ، وألن اهللا تعاىل قال وأل
واملراد باحلق الزكاة ، كذا روي عن ابن عباس وغريه ، والصحيح أن هذه اآلية مكية ، نزلت قبل فرض  ١٢١٨
  . الزكاة 

إحدى الروايتني ، واختيار أيب بكر والقاضي يف  وخرج من كالمه القطن أيضاً والزعفران ، لعدم كيلهما ، وهو
وهو اختيار الشريازي ، وابن عقيل . جيب فيها الزكاة ) : والرواية الثانية . ( التعليق ، وأيب حممد ، لفوات الشرط 

ويف العصفر ، والورس وجهان ، بناء على الروايتني ، ونصاب هذه حيث أوجبنا . ، قياساً على األشنان وحنوه 
كاة فيهما أما الزيتون فبالكيل ، نص عليه ، وأما القطن ، والزعفران ، وما حلق هبما ، فاختلف كالم القاضي ، الز

وتبعه على ذلك أبو . يعترب نصاب ذلك بالوزن ، فال بد وأن يبلغ الواحد منها ألفاً وستمائة رطل : فقال يف اجملرد 
ويتوجه أن يقدر مبا تكون قيمته مخسة أوسق ، : قال . ار النصاب مل يقع يل عن أمحد مقد: وقال يف التعليق . حممد 

من أدىن نبات يزكى ، وتبعه على ذلك أبو الربكات ، وجعل القاضي يف التعليق العصفر تبعاً للقرطم ، فإن بلغ 
  . القرطم مخسة أوسق وجبت الزكاة ، وإال فال 

( و . واألوساق مجع وسق بفتح الواو وكسرها ) األوسق  (و ) . العضاه ( هو اخلوخ ، و ) الفرسك ) : ( تنبيه ( 
  . مجع سانية ، وهي الناقلة اليت يستقى عليها ) السواين 
  . أي نسقي . كنا نسنو عليه : ومنه حديث البعري الذي يشكي إىل النيب ، فقال أهله  ١٢١٩

) النواضح ( ، والناعورة يديرها املاء و  مجع دالية ، وهي الدوالب تديره البقر) الدوايل ( و ) . . . العثري ( و 
هو املاء : مجع سيح ، قال اجلوهري ) السيوح ( مجع ناضح وناضحة ، ومها البعري والناقة ، ويستقى عليها و 

  . اجلاري على وجه األرض ، واملراد األهنار وحنوها ، واهللا أعلم 
  . والوسق ستون صاعاً : قال 
كما قال اخلرقي ، وأطبق علماء الشريعة على ] أنه [ رها ، واألشهر يف اللغة بفتح الواو وكس) الوسق : ( ش 

  . ذلك 
واهللا أعلم ) . الوسق ستون صاعاً (  ١٦: ويف املسند ، وسنن ابن ماجه ، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال  ١٢٢٠

 .  
  . والصاع مخسة أرطال وثلث بالعراقي : قال 



وتقدم صاع املاء هل هو مخسة أرطال أو مثانية ؟ أما ما عداه فال نزاع عندنا  قد تقدم قدر الرطل العراقي ،: ش 
  . فيما نعلمه أنه مخسة أرطال وثلث 

أبا عبد اهللا كم قدر (  ١٦: قلت ملالك بن أنس : ملا روى الدارقطين عن إسحاق بن سليمان الرازي ، قال  ١٢٢١
: قال (  ٦)أبا عبد اهللا خالفت شيخ القوم ، : فقلت . زرته مخسة أرطال وثلث بالعراقي أنا ح: صاع النيب ؟ قال 

يا فالن هات : فغضب غضباً شديداً ، مث قال جللسائه . مثانية أرطال : أبو حنيفة رمحه اهللا ، يقول : من هو ؟ قلت 
ما : فاجتمعت آصع ، فقال : قال إسحاق . صاع جدك ، ويا فالن هات صاع جدك ، ويا فالن هات صاع جدك 

حدثين أيب ، : وقال هذا . حدثين أيب عن أبيه ، أنه كان يؤدي هبذا الصاع إىل النيب : فظون يف هذا ؟ فقال هذا حت
حدثين أيب ، عن أمه ، أهنا أدت هبذا الصاع إىل النيب : فقال اآلخر . عن أخيه ، أنه كان يؤدي هبذا الصاع إىل النيب 

  ) . أرطال وثلثاً  أنا حزرت هذه ، فوجدهتا مخسة: فقال مالك . 
أن أبا يوسف سأل مالك بن أنس حبضرة الرشيد عن مقدار صاع النيب ، فاستهمله إىل الغد ، (  ١٦وروي  ١٢٢٢

مث جاء من الغد ، ومعه أوالد املهاجرين واألنصار ، ومع كل واحد منهم صاعه الذي ورثه عن مورثه ، الذي كان 
  ) . يؤدي به الزكاة إىل رسول اهللا 

: ( ظاهر كالم اخلرقي هنا أن النصاب هنا حتديد ، فلو نقص يسرياً فال زكاة فيه ، لقوله ) : أحدها ) : ( يهات تنب( 
املكاييل ، كاألوقية ] يف [ إال أن يكون نقصاً يدخل : وهو قول القاضي ، قال ) ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة 

ال تسقط إال مبقدار : أنه تقريب ، وعليها قال يف التلخيص ) : ة والثاني( وحنوها فال تؤثر ، وهذا إحدى الروايتني ، 
  . لو وزع على اخلمسة أوسق لظهر النقصان 

دون ] وإمنا ذكر الوزن ليضبط وحيفظ ، ولذلك تعلقت الزكاة باملكيل [ النصاب معترب بالكيل ، ) : الثاين ( 
قال .  على أن الصاع مخسة أرطال وثلث من احلنطة وزنه ، ونص أمحد رمحه اهللا] فيه [ املوزون ، واملكيل خيتلف 

أنه قدر ذلك ) وعنه . ( انتهى . ال تعويل على الوزن إال يف الرب ، مث مكيل ذلك من مجيع احلبوب : يف التلخيص 
  . بالعدس 

ذهب ، عند تعترب اخلمسة األوسق بعد التصفية يف احلبوب بال نزاع ، وبعد اجلفاف يف الثمار على امل) : الثالث ( 
، وأبو اخلطاب يف ] يف التعليق [ أيب حممد ، وصاحب التلخيص ، وابن عقيل يف التذكرة ، وصححه القاضي 

  . إهنا األشبه يف املذهب : وقال يف الروايتني . اهلداية 
 رواه مسلم وأمحد) ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال حب صدقة ( ألن يف حديث أيب سعيد املتقدم  ١٢٢٣

  . بالثاء ذات النقط الثالث ) مثر ( ، والنسائي ، لكن يف رواية أخرى ملسلم 
وعن أمحد ) . ( أن النيب أمره أن خيرص العنب زبيباً ، كما خترص التمر : ويف الدارقطين يف حديث عتاب  ١٢٢٤

مثل عشر الرطب ، أو نصف  أنه يعترب نصاب مثرة النخل والكرم رطباً وعنباً ، ويؤخذ منه: رواية أخرى ) رمحه اهللا 
عشره ، متراً أو زبيباً ، وهذا نص عنه ، واختيار اخلالل ، وصاحبه أيب بكر يف اخلالف ونصبها الشريف ، وأبو 

ليس فيما دون مخسة : ( اخلطاب ، وشيخهم يف خالفاهتم ، مع أن شيخهم صحح األوىل وذلك لظاهر قول النيب 
  . ها وجبت ، ومل يعترب اجلفاف إذا بلغ] أنه [ مفهومه ) أوسق صدقة 

أمر رسول اهللا أن خيرص العنب كما خيرص النخل ، فتؤخذ : وعن عتاب بن أسيد رضي اهللا عنه قال  ١٢٢٥
( فأمر خبرص العنب ومل يشترط اجلفاف ، . رواه أبو داود ، والترمذي . زكاته زبيباً ، كما تؤخذ صدقة النخل متراً 

. يؤخذ عشر ما جييء منه من التمر إذا بلغ رطباً مخسة أوسق ] أراد أن [ على أنه  هذه الرواية) ومحل أبو حممد 



) وهذا . ( ألن إجياب قدر عشر الرطب من التمر ، إجياب ألكثر من العشر ، وذلك خيالف النص واإلمجاع : قال 
ؤول إليه ، وإمنا هو على ظاهر قال الشافعي رمحه اهللا خيرص ما ي: التأويل ال يصح ، فإن أمحد قال يف رواية األثرم 

نعم هو على ظاهر احلديث ، : احلديث ، قيل له فإن خرص عليه مائة وسق رطباً ، يعطي عشرة أوسق متراً ؟ فقال 
مردود إذ ال نص صريح ، وأمحد قد . إنه خيالف النص واإلمجاع : وهذا نص صريح يف خمالفة التأويل ، وقوله 

  . أعلم خالف ، فأين اإلمجاع ، واهللا 
  . واألرض أرضان ، صلح وعنوة ، فما كان من صلح ففيه الصدقة : قال 
يعين إذا صاحلنا الكفار على أرض كانت بأيديهم ، فيقع ذلك تارة على أن األرض هلم ، ولنا اخلراج عنها ، : ش 

اج عليه ، وإن فاخلراج واحلال هذه يف حكم اجلزية ، مىت أسلموا سقط عنهم ، وإن انتقلت إىل مسلم فال خر
  . زرعها املسلم فعليه الزكاة بشرطها ، باإلمجاع قاله ابن املنذر 

أن أرض الصلح ، ليس فيها إال العشر ، خبالف أرض العنوة ، على ما سيأيت إن ] املسألة [ والغرض من ذكر هذه 
  . شاء اهللا ، واهللا أعلم 

  . بلغ مخسة أوسق ، وكان ملسلم وما كان عنوة أدى عنها اخلراج ، وزكى ما بقي إذا : قال 
العنوة هي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ، وهي أرض كثرية فتحها عمر رضي اهللا عنه ، ووقفها على املسلمني : ش 

، وضرب عليها خراجاً معلوماً ، يؤخذ ممن هي يف يده يف كل عام ، فهذه إذا زرعت اجتمع اخلراج والعشر بشرطه 
يا أيها الذين آمنوا { (  ١٩: املسألة ، أن العشر واخلراج جيتمعان ، لعموم قوله تعاىل ، وهذا الغرض من ذكر هذه 

وألن اخلراج ) فيما سقت السماء العشر : ( وقوله ) } أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من األرض 
بان عن عني ، فلم ينف أحدمها مبنزلة األجرة ، فجاز اجتماعه مع العشر ، كاألرض املؤجرة ، وألهنما حقان جي

  . اآلخر ، دليلة قيمة الصيد واجلزاء ، وأجرة الدكان وزكاة التجارة 
وما يروى عن أيب حنيفة عن محاد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن  ١٢٢٦

قال . ن أيب حنيفة حيىي بن عنبسة وهو هالك فريويه ع) ال جيتمع العشر واخلراج على مسلم يف أرضه : ( النيب قال 
ليس هذا احلديث من كالم رسول اهللا ، وحيىي بن عنبسة دجال يضع احلديث ، وهو كذب على أيب : ابن حبان 

مل يصل هذا احلديث غري حيىي ، وهو مكشوف األمر ، : وقال ابن عدي . حنيفة ومن بعده ، إىل رسول اهللا 
  . عات ورواياته عن الثقات املوضو

: ألن الزكاة ال جتب إال على مسلم ، ونبه على هذا وإن كان فهم من قوله السابق . وكان ملسلم : وقول اخلرقي 
  . أن اختصاص هذه املسألة بالذكر الختصاصها حبكم غري ما تقدم ] متوهم [ لئال يتوهم . األحرار املسلمني 

ألن الزكاة ال جتب إال يف هذا القدر ، وهو . سة أوسق وزكى ما بقي إن كان مخ] اخلراج [ أدى عنها : وقوله 
  . صريح يف أن اخلراج مقدم على الزكاة ، فتمتنع الزكاة يف قدره 

وهل مينع يف . وأصل هذا أن الدين مينع الزكاة يف األموال الباطنة ، كالنقدين ، والعروض ، على املذهب بال ريب 
، أشهرمها وهي اختيار أيب بكر ، وابن أيب موسى ، ) فيه روايتان (  األموال الظاهرة ، كالزروع ، واملاشية ؟

أخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ : ( والقاضي ، وأكثر األصحاب ، مينع ؛ لقول النيب يف حديث معاذ 
  . واملدين ليس بغين ) من أغنيائهم 

  . زكاة مواساة ، وال مواساة مع الدين وألن ال) ال صدقة إال عن ظهر غين : ( يرشحه قول النيب  ١٢٢٧
هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه : واعتمد أمحد رمحه اهللا بأن عثمان رضي اهللا عنه خطب الناس فقال  ١٢٢٨



فلم يأمر بإخراج الزكاة عن املؤدى يف الدين ، وهذا قاله مبحضر من الصحابة ، . دين فليؤد دينه ، مث ليزك ما بقي 
) يف مخس من اإلبل شاة ، وفيما سقت السماء العشر ( ال مينع لعموم ) : والثانية ( ه ، فيكون إمجاعاً ومل ينقل خمالفت

أهنم سألوا ] عنهم [ إىل أرباب األموال الظاهرة ، وكذلك خلفاؤه بعده ، ومل ينقل ] السعاة [ وألنه كان يبعث 
ا ، خبالف الباطنة ، وعلى هذه الرواية ما لزمه ملؤنة تتشوف إليه] الفقراء [ هل عليكم دين ؟ وألن أنفس : أرباهبا 

: الزرع ، من أجرة كحصاد ، وكراء أرض ، وحنو ذلك مينع ، نص عليه أمحد ، وذكره ابن أيب موسى ، وقال 
. أن الدين ال مينع يف الظاهرة مطلقاً : رواية واحدة ، وتبعه صاحب التلخيص ، وحكى أبو الربكات رواية أخرى 

  . ومل أجد هبا نصاً عن أمحد : العباس قال أبو 
حيتمل أن يتعدى هذا إىل . إنه يؤديه ، ويزكي الباقي إن بلغ مخسة أوسق : إذا تقرر هذا فقول اخلرقي يف اخلراج 

كل دين ، فيكون من مذهبه أن الدين مينع مطلقاً ، كما هو املشهور ، ويكون غرضه من املسألة السابقة فيما إذا 
وهذا أوفق للمذهب وحيتمل أن ] عنه [ أن الزكاة تؤدي من عني الرهن ، إذا مل يكن له ما يؤدي رهن ماشية ، 

إطالقه مث ، وعلى مقتضى كالمه يف باب زكاة الدين ، على ] ظاهر [ يريد أن الدين ال مينع يف الظاهرة ، بناء على 
الزرع ، كما نص عليه أمحد ، وقال ابن أيب ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، لكن يستثىن من ذلك ما لزمه من مؤنة 

  . إنه رواية واحدة ، واهللا أعلم : موسى 
  . وتضم احلنطة إىل الشعري ، وتزكى إذا كانت مخسة أوسق ، وكذلك القطنيات : قال 
 ال تضم مطلقاً ، وإليها ميل أيب) : فعنه . ( هل تضم احلبوب بعضها إىل بعض ؟ : اختلفت الرواية عن أمحد : ش 

حممد ، ألهنما جنسان ، فال يضم أحدمها إىل اآلخر ، كالتمر ، والزبيب ، لكن قد نقل إسحاق بن إبراهيم أن أمحد 
يضم : قد رجع أبو عبد اهللا عن هذه املسألة ، وقال : رجع عن هذا ، فقال بعد أن نقل عنه القول بعدم الضم 
. ضم بعضه إىل بعض ، وضم القليل إىل الكثري هو أحوط الذهب إىل الفضة ويزكى ، وكذلك احلنطة إىل الشعري ، ي

  . وظاهر هذا الرجوع عن منع الضم : قال القاضي 
يضم بعضها إىل بعض مطلقاً ، اختارها أبو بكر ، والقاضي يف التعليق على ما رأيت يف النسخة املنقول ) : وعنه ( 

مفهومه أنه إذا بلغ مخسة أوساق من ) ن حب وال متر ال زكاة فيما دون مخسة أوساق م: ( منها ، لظاهر قول النيب 
علل أمحد بأنه يطلق عليها اسم حبوب ، واسم طعام ] وكذا [ حب ففيه الصدقة ، وهو شامل بظاهره كل حب ، 

 .  
اختارها الشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، . تضم احلنطة إىل الشعري ، والقطنيات بعضها إىل بعض ) : وعنه ( 

ازي ، وحكيت عن القاضي ، وهي ظاهر كالم اخلرقي ، ألن احلنطة والشعري يف حكم اجلنس الواحد ، والشري
التفاقهما يف املنبت ، واحملصد ، واإلقتيات ، فجرى ذلك جمرى أنواع احلنطة ، كالرب ، والعلس ، وكذلك القطاين 

  . تتفق يف املنبت ، واحملصد وكوهنا تؤكل أدماً وطبخاً 
] على [ القطنيات بكسر القاف وفتحها ، مع ختفيف الياء وتشديدها ، فيهما ، مجع قطنية ، وجيمع أيضاً : ) تنبيه ( 

أي ميكث فيه ، وهي حبوب كثرية ، فمنها احلمص ، والعدس ، واملاش ، . قطن يقطن يف البيت : قطاين ، فعليه من 
يطلق عليه هذا االسم يضم بعضه إىل بعض ، أما البزور  واجللبان ، واللوبيا ، والدخن واألرز ، والباقال ، فهذه وما

فال تضم إليها ، لكن يضم بعضها إىل بعض على هذه الرواية ، كالكزبرة والكراويا وحنو ذلك ، وحبوب البقول ال 
تضم إىل القطاين ، وال البزور ، وما تقارب منها ضم بعضه إىل بعض ، وما شككنا فيه فال يضم ، وحيث قيل 

فإنه يؤخذ من كل جنس ما خيصه ، وال يؤخذ من جنس عن غريه إال يف الذهب والفضة ، على ما سيأيت إن بالضم 



  . شاء اهللا تعاىل ، واهللا أعلم 
على [ وكذلك الذهب والفضة ، وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى أنه ال يضم ، وخيرج من كل صنف : قال 

  . واهللا أعلم  إذا كان منصباً للزكاة ،] انفراده 
أي وكذلك الذهب والفضة يضم بعضها إىل بعض ، وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى أنه ال يضم ، : ش 

وخيرج من كل صنف إذا كان منصباً للزكاة ، أي حملًا للزكاة ، بأن يبلغ نصاباً بانفراده ، وقد تقدمت هذه الرواية 
إذا مل يبلغ كل منهما نصاباً ، أو بلغ أحدمها ومل يبلغ [ حدها إىل اآلخر يف احلبوب ، أما الذهب والفضة ففي ضم أ

اختارها اخلالل ، والقاضي ، وولده ، وعامة أصحابه ، . يضمان ) : إحدامها : ( روايتان مشهورتان ] اآلخر 
ما يف حكم اجلنس كالشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، وابن عقيل يف التذكرة ، وابن البنا ، ألهن

{ (  ١٩: الواحد ، إذ مها قيم املتلفات ، وأروش اجلنايات ، وجيمعهما لفظ األمثان ، واستدل القاضي بقوله تعاىل 
فظاهرها وجوب الزكاة فيهما يف عموم : اآلية قال ) } والذين يكنزون الذهب والفضة ، وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا 

مري بأن العرب تذكر املذكر ، وتعطف عليه املؤنث ، مث تكين عن املؤنث وتريدمها األحوال ، وأجاب عن إفراد الض
وإذا رأوا جتارة { (  ١٩: وقوله تعاىل ) } واستعينوا بالصرب والصالة ، وإهنا لكبرية { (  ١٩: ، كما يف قوله تعاىل 
التنبيه ، مع اختياره يف احلبوب الضم ، وهو اختارها أبو بكر يف . ال يضمان ) : والثانية ) ( } أو هلواً انفضوا إليها 

مل ال نشبه احلبوب هبما ؟ [ إذا كنا نذهب يف الذهب والفضة إىل أن ال جنمعهما : ظاهر رواية امليموين ، وقال ألمحد 
:  قال. هذه يقع عليها إذا مل يبلغ كل منهما نصاباً ، أو بلغ أحدمها ومل يبلغ اآلخر اسم طعام ، واسم حبوب : قال 

، ويف الذهب ، والبقر ، والغنم ، والفضة ال جيمع ، وذلك ألهنما ] ورأيت أبا عبد اهللا يف احلبوب حيب مجعها 
  ) . مخس أواق صدقة ] دون [ ليس فيما : ( جنسان فال جيمعان ، كالتمر ، والزبيب ، ولظاهر قول النيب 

وحيث قلنا . انتهى ) ا من الذهب شيء ليس يف أقل من عشرين مثقالً: ( ويف حديث عمرو بن شعيب  ١٢٢٩
: بالضم فإنه باألجزاء ال بالقيمة ، على ظاهر رواية األثرم ، وسأله عن رجل عنده مثانية دنانري ، ومائة درهم ، فقال 

وهذا اختيار القاضي يف جامعه ويف تعليقه . من قال فيها الزكاة إذا كانت عشرة دنانري ، ومائة درهم ] : إمنا قال [ 
، والشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما وأيب حممد ، نظراً إىل أنه لو وجب التقومي يف حال اإلنفراد لوجب يف حال 

: اإلجتماع ، دليله العبد يف التجارة ، يقوم منفرداً ، ومع غريه من العروض ، وعن القاضي أظنه يف اجملرد أنه قال 
وقد أومأ إليه أمحد يف رواية : ألجزاء والقيمة ، قال يف التعليق من ا[ قياس املذهب أنه يعترب األحظ للمساكني 

  . ، فاعترب االحتياط قياساً على الثوبني يف التجارة ] أذهب إىل الضم ، هو أحظ للمساكني : املروذي ، فقال 
و بكر منهما املنع هل خيرج أحد النقدين عن اآلخر ؟ فيه روايتان مشهورتان ، اختار أب: مما يتعلق بالضم ) : تنبيه ( 

. اجلواز ] هنا [ ، كما اختار عدم الضم ، ووافقه أبو اخلطاب هنا ، وخالفه مث ، فاختار الضم ، وأبو حممد صحح 
  . شيئاً ، واهللا سبحانه أعلم ] مث [ ومل يصحح 

  باب زكاة الذهب والفضة

  
  
الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل والذين يكنزون { (  ١٩: األصل يف زكاة الذهب والفضة قوله تعاىل : ش 
ويف الرقة ربع : ( اآلية فظاهر هذا الوعيد أنه عن واجب ، ويف البخاري يف حديث أنس رضي اهللا عنه ) } اهللا 



  ) . العشر 
  ) . ليس فيما دون مخس أواق صدقة : ( ويف الصحيحني يف حديث أيب سعيد 

ما من صاحب ذهب وال فضة : ( قال رسول اهللا : عنه قال  وفيهما أيضاً من حديث أيب هريرة رضي اهللا ١٢٣٠
ال يؤدي منها حقها ، إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأمحي عليها يف نار جهنم ، فيكوى به 

، جنبه ، وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ، حىت يقضي اهللا بني العباد 
  . مع أن هذا إمجاع يف اجلملة ) فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار 

: اهلاء فيها بدل من الواو يف الورق والورق بكسر الراء وإسكاهنا الفضة املضروبة ، وقيل ) : الرقة ) : ( تنبيه ( 
ع أوقية بضم اهلمزة ، وتشديد الياء وختفيفها ، مج[ بتشديد الياء ) : واألواقي . ( وغريها ، كما هو املراد باحلديث 

  . ومجعها وقايا . وحكى اللحياين اجلواز ) وقية ( وأنكر اجلمهور ] 
بالذكر دون بقية األعضاء ، ) والظهر ] واجلبني [ اجلنب ، ( واألوقية الشرعية أربعون درمهاً بال نزاع ، وخص 

ع أساريره ، فيتجعد جبينه ، مث إن تكرر الطلب ناء املسؤول ألنه إذا سئل قطب وجهه ، ومج. نظراً حلال البخيل 
  . جبنبه ، مث إن أحل عليه يف الطلب وىل بظهره ، وهي النهاية يف الرد 

  . يروى على البناء للفاعل واملفعول ، واهللا أعلم ) فريى ( و 
  . فيتم به وال زكاة فيما دون املائيت درهم ، إال أن يكون يف ملكه ذهب أو عروض للتجارة ، : قال 
ما [ نصاب الفضة مائتا درهم ، بال نزاع بني أهل العلم ، وقد ثبت ذلك بسنة رسول اهللا ففي الصحيحني : ش 

  ) . ليس فيما دون مخس أواق صدقة : ( من حديث أيب سعيد ] تقدم 
فإذا ) رهبا  فإن مل يكن إال تسعني ومائة ، فليس فيها شيء إال أن يشاء: ( ويف البخاري من حديث أنس  ١٢٣١

ملا تقدم على املذهب من أن [ ، إال أن يكون عنده ذهب فيتم به ] عليه [ كان عنده دون املائيت درهم ، فال زكاة 
إذ عرض التجارة يضم إىل كل ] كل واحد من النقدين يضم إىل اآلخر ، أو يكون عنده عروض للتجارة فيتم به 

، ألن الزكاة جتب يف قيمتها ، وهي تقوم بكل واحد منهما ، فتضم  واحد من النقدين ، ويكمل به نصابه بال نزاع
  . إىل كل واحد منهما ، واهللا أعلم 

  . وكذلك دون العشرين مثقالًا : قال 
نصاب الذهب : يعين من الذهب ، ال زكاة فيها إال أن تكون عنده فضة أو عروض ، فيتم به ، وإمنا قلنا : ش 

  . عشرون مثقالًا 
فإذا [ يف الذهب حىت يكون لك عشرون ديناراً ، ] يعين [ وليس عليك شيء : ( دم يف حديث علي ملا تق ١٢٣٢

فال : قال احلارث ) وحال عليها احلول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ] كانت لك عشرون ديناراً 
  . رواه أبو داود . حبساب ذلك ، أم رفعه إىل النيب : أدري أعلي يقول 

ليس يف أقل من عشسرين مثقالًا من : ( وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب أنه قال  ١٢٣٣
  . رواه أبو عبيد ) الذهب ، وال يف أقل من مائيت درهم صدقة 

حتديد ، فلو نقص يسرياً مل جتب الزكاة ، وهو اختيار أيب الفرج ] يف النقدين [ وظاهر كالم اخلرقي أن النصاب 
، ] املوجب [ األصلية ، حىت يتحقق ] للرباءة [ ازي ، وأيب حممد ، اعتماداً على األصل واستصحاباً والشري

اليسري [ واملشهور عند األصحاب أنه ال يعترب النقص ) . ليس فيما دون مخس أواق صدقة : ( ومتسكاً بظاهر قوله 
نقص مثن ، يف رواية اختارها أبو بكر ، ويف أخرى  كاحلبة واحلبتني ، الختالف املوازين بذلك ، مث بعد ذلك يؤثر] 



  . يف الفضة ثلث درهم ، ويف أخرى يف الذهب نصف مثقال ، وال يؤثر الثلث 
ال فرق بني الترب واملضروب ، كما اقتضاه كالم اخلرقي ، وشرط النصاب أن يكون خالصاً ، فلو كان ) : تنبيه ( 

) ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة : ( فيه نصاباً ، ألن قوله مغشوشاً فال زكاة حىت يبلغ النقد اخلالص 
إمنا ينصرف للخالص ، والدراهم املعتربة هنا ، ويف نصاب السرقة ، وغري ذلك ، هي اليت كل عشرة فيها سبعة 

وهي ) ء وسودا( ، وهي أربعة دوانيق ) طربية ( مثاقيل مبثقال الذهب ، وكانت الدراهم يف الصدر األول صنفني 
مثانية دوانيق ، فجمعا وجعال درمهني متساويني ، كل درهم ستة دوانيق ، فعل ذلك بنو أمية ، فصارت عدلًا بني 

الصغري والكبري ، ووافقت سنة رسول اهللا ، ودرمهه الذي قدر به املقادير الشرعية ، أما املثقال فلم خيتلف يف 
  . جاهلية وال إسالم ، واهللا أعلم 

  . متت ففيها ربع العشر  فإذا: قال 
أي إذا متت الفضة مائيت درهم ففيها ربع العشر ، وإذا متت العشرون ديناراً ففيها ربع العشر ، ملا تقدم من : ش 

  . وال نعلم فيه خالفاً ؛ واهللا أعلم : حديثي أيب سعيد وعلي ، قال أبو حممد 
  . ويف زيادهتا وإن قلت : قال 
رهم وإن قلت ربع العشر ، ويف زيادة العشرين ديناراً وإن قلت ربع العشر ، لعموم قوله أي يف زيادة املائيت د: ش 
خرج منه ما دون املائيت درهم بالنص ، فيبقي فيما عداه على مقتضي العموم ، وما تقدم ) ويف الرقة ربع العشر : ( 

  . من حديث علي رضي اهللا عنه ، واهللا أعلم 
  . ة إذا كان مما تلبسه أو تعريه وليس يف حلي املرأة زكا: قال 
فيه عن : املذهب املنصوص ، املختار لألصحاب أنه ال زكاة يف احللي يف اجلملة ، قال أمحد يف رواية األثرم : ش 

  . مخسة من أصحاب رسول اهللا 
  . وقد رواه مالك يف املوطأ عن عائشة رضي اهللا عنها ، وابن عمر  ١٢٣٤
  . اء بنت أيب بكر ، وأنس بن مالك ورواه الدارقطين عن أمس ١٢٣٥
ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد الباقي ، : أنبأنا القاضي أبو الطيب الطربي ، قال : وقال أبو يعلى  ١٢٣٦

قال [ ثنا إبراهيم بن أيوب : ثنا أمحد بن عمري بن جوصا ، قال : ثنا أبو احلسني أمحد بن املظفر احلافظ ، قال : قال 
ليس يف احللي : ( عن ليث بن سعد ، عن أيب الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا ، عن النيب قال ] افية بن أيوب ثنا ع: 

  ) . وهذا نص ، إال أنه ضعيف من قبل عافية ) زكاة 
معد : وألنه عدل به عن النماء إىل فعل مباح ، أشبه ثياب البذلة ، وعبيد اخلدمة ، ودور السكين ، أو نقول 

  . مباح ، أشبه ما ذكرنا الستعمال 
والذين يكنزون { : جتب فيه الزكاة ، لعموم قوله تعاىل : وعن أمحد رمحه اهللا رواية أخرى حكاها ابن أيب موسى 

  ) . ليس فيما دون مخس أواق صدقة : ( ولعموم مفهوم ) يف الرقة ربع العشر : ( اآلية ، وقوله } الذهب والفضة 
إن امرأة أتت النيب ومعها ابنة هلا ، ويف يد ابنتها : قال ] جده [ أبيه ، عن  وعن عمرو بن شعيب ، عن ١٢٣٧

أيسرك أن يسورك اهللا هبما يوم : ( قال . ال : قالت ) أتعطني زكاة هذا ؟ : ( مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال 
رواه الترمذي ، . لرسوله مها هللا و: ، فألقتهما إىل النيب ، وقالت ] فخلعتهما ) [ القيامة سوارين من نار ؟ 

  . والنسائي ، وأبو داود ، وهذا لفظه 
ما هذا : ( دخل عليَّ رسول اهللا فرأى يف يدي فتخات من ورق ، فقال : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١٢٣٨



. ء اهللا أو ما شا. ال : فقلت ) أتؤدين زكاهتن ؟ : ( قال . صنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا : ؟ فقلت ) يا عائشة 
وقد أجيب عن عموم اآلية ، واحلديثني األولني بدعوى . رواه أبو داود ) . هو حسبك من النار : ( قال 

وعن احلديثني اآلخرين بأن فيهما كالماً ، وقد قال الترمذي بعد ذكر حديث عمرو بن . ختصيصهما مبا تقدم 
حني كان احللي بالذهب حراماً على النساء ، ال يصح يف هذا الباب شيء وعلى تسليم الصحة بأن ذلك : شعيب 

  . فلما أبيح هلن سقطت منه الزكاة ، قاله القاضي وغريه 
بأن املراد بالزكاة عاريته ، هكذا روي عن سعيد بن املسيب ، واحلسن البصري ، وغريمها ، وجيوز ] أو [  ١٢٣٩

أو بأن املراد ما صنع بعد وجوب الزكاة ) } اعون ومينعون امل{ (  ١٩: التوعد على املندوبات ، كما يف قوله تعاىل 
  . فيه 

إذا تقرر هذا فقد تقدمت اإلشارة بأن األصل وجوب الزكاة يف الذهب والفضة ، إال حيث عدل به عن جهة النماء 
  . ، إىل فعل مباح مطلوب ، كما إذا صريه للبس ، أو للعارية 

فهو ] إليه [ وما أعد للكراء ، أو التجارة أو النفقة عند احلاجة . ه وكذلك املكرو: أما احللي احملرم قال أبو العباس 
  . باق على أصله يف وجوب الزكاة 

نعم يقيد ذلك مبا جرت عادهتن بلبسه ، . وظاهر كالم اخلرقي أنه ال فرق بني قليل احللي وكثريه ، وهو املذهب 
وحنو ] من ذهب [ كمنطقة الرجل ، واختاذ قبقاب  كالسوار ، والتاج ، واخللخال ، خبالف ما مل جتر عادهتن به ،

يف حقها مطلقاً ، وحكاه يف [ وجعل ابن حامد ما بلغ ألف مثقال حيرم . ذلك ، فإنه حيرم ، وجتب فيه الزكاة 
وإن زاد اجملموع على ألف فال ] إن بلغ احللي الواحد ألف مثقال حرم : التلخيص رواية ، وتوسط ابن عقيل فقال 

 .  
هي من قرن األوعال ، وإذا كانت من غري ذلك : بالتحريك السوار من الذبل ، وقيل ) املسكة ) : ( ه تنبي( 

بالتحريك ، ومجعها فتخات ) والفتخة ( أو غري ذلك . من ذهب ، أو من فضة : أضيف إىل ما هي منه ، فيقال 
هي اخلوامت ، وجتعل يف : عبد الرزاق  وقال. بفتحتني ، حلقة من فضة ال فّص هلا ، فإذا كان فيها فص فهي خامت 

  . األرجل ، وقيل يف األيدي ، واهللا أعلم 
  . وليس يف حلية سيف الرجل ، ومنطقته ، وخامته زكاة : قال 
إذ قد صرفت عن جهة النماء إىل [ من ذلك إلباحتها للرجال ، فهي كحلية النساء ، ] الزكاة [ إمنا سقطت : ش 

  . والدليل على إباحة ذلك ] بذلة فعل مباح ، أشبهت ثياب ال
  . كانت قبيعة سيف النيب فضة : أما السيف فألن أنساً رضي اهللا عنه قال  ١٢٤٠
وأما املنطقة فألن ذلك معتاد . روامها األثرم . كان سيف الزبري حملى بالفضة : وقال هشام بن عروة  ١٢٤١

وعن أمحد رمحه اهللا أنه كرهها ، ملا فيها . من الروايتني  للرجل ، أشبه اخلامت ، وهذا املشهور ، واملختار لألصحاب
  . من الفخر ، واخليالء 

  . وأما اخلامت فألن النيب اختذ خامتاً من ورق ؛ متفق عليه  ١٢٤٢
قول اخلرقي يشمل التحلية بالذهب والفضة ، وينبغي أن حيمل كالمه على الفضة ، ألن ) : أحدها ) : ( تنبيهات ( 

وال يلحق به كل سالح على قول العامة ، ] من الروايتني [ ح منه إال حلية السيف ، على املشهور الذهب ال يبا
خالفاً لآلمدي ، وما دعت إليه الضرورة كشد األسنان به ، وال يباح اليسري منه مفرداً كاخلامت ، بال خالف أعلمه 

  . ه يف اخلامت قطعاً ، ويف املنطقة على املذهب وال تبعاً لغريه على املذهب ، فلو محل كالمه على الذهب لزم فساد



يشمل القبيعة ، وهي ما على طرف مقبضه وغريها ، وأكثر األصحاب . حلية السيف : قول اخلرقي ) : الثاين ( 
خيص ذلك بالقبيعة ، وكان أبو العباس كتب يف شرح العمدة فيما يباح من الذهب قبيعة السيف ، مث ضرب عليه ، 

  . وهذا مقتضى كالم أمحد . السيف حلية : وكتب 
إنه كان لعمر سيف فيه : وقال . روي أنه كان يف سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب : ألنه قال  ١٢٤٣

  . جتعل يف الوسط ، وتسميها العامة احلياصة [ واملنطقة . [ سبائك من ذهب 
وقد خرج القاضي يف اجلوشن ، . هذه الثالثة ال يباح للرجل حتلية غري ] أنه [ ظاهر كالم اخلرقي ) : الثالث ( 

أهنا كاملنطقة ، وهو قول األكثرين ، أيب اخلطاب ، وابن عقيل ، ) أحدمها . ( والدرع ، واخلوذة ، واملغفر وجهني 
املنع رواية واحدة ، كما هو ظاهر كالم اخلرقي ، واخلف ، والران ، عند القاضي ، واآلمدي ، ) الثاين ( واملتأخرين 

أيب اخلطاب ، واألكثرين كاجلوشن ، وعند ابن عقيل ال يباح ، ففيه الزكاة ، وكذلك احلكم عنده يف الكمران ، و
يكره عمل خفني من فضة كالنعلني ، وال : وقال التميمي . وعلى قول غريه مها كاخلف : واخلريطة قال أبو العباس 

. وجزم القاضي باملنع ، وحكاه عن أمحد ] باملنطقة [ ه حيرم ، وأحلق أبو اخلطاب ومجاعة محائل السيف وهي عالئق
  . واهللا أعلم 

  . واملتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وفيها الزكاة : قال 
من الروايتني ، حىت أن القاضي يف التعليق ، ومجهور األصحاب مل ] عليه [ هذا املشهور املعروف ، املنصوص : ش 

الستعمال ، واالستعمال حمرم ، فكذلك اِإلختاذ ، دليله آالت اللهو ، كالطنبور ، حيكوا خالفاً ، إذ اِإلختاذ يراد ل
أن احملرم االستعمال ، أما اِإلختاذ فإنه تغيري املال من صفة ] إىل [ يباح اِإلختاذ ، نظراً ) : والرواية الثانية . ( والعود 

  . إىل صفة ، فال يؤثر واهللا أعلم 
  . و دفن اجلاهلية ، قل أو كثر ففيه اخلمس ألهل الصدقات ، وباقيه فله وما كان من الركاز وه: قال 
عرف اخلرقي رمحه اهللا الركاز بأنه دفن اجلاهلية ، ويعرف ذلك بأن توجد عليه أمساء ملوكهم ، أو صلباهنم ، : ش 

أهل العلم يقولون ،  األمر الذي ال اختالف فيه عندنا ، والذي مسعت: قال مالك رمحه اهللا يف املوطأ . وحنو ذلك 
. أن الركاز إمنا هو دفن يوجد من دفن اجلاهلية ، ما مل يطلب مبال ، ومل يتكلف فيه بنفقة ، وال كبري عمل وال مؤنة 

انتهى أما ما وجد عليه عالمة املسلمني كأمساء ملوكهم ، وأنبيائهم ، أو آية من القرآن ، أو حنو ذلك ، أو على 
ذلك قرينة صريورته إىل مسلم ، وكذلك لو مل يوجد عليه عالمة ، النتفاء الشرط ،  بعضه ، فليس بركاز ، ألن

  وهو عالمة الكفار ، 
  . فما حكم بأنه ركاز ففيه اخلمس ] ذلك [ إذا تقرر 
العجماء جبار ، والبئر جبار ، واملعدن جبار ، : ( قال رسول اهللا : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ١٢٤٤
رواه اجلماعة ، وال فرق بني القليل والكثري ، لعموم احلديث ، وألنه مال خممس من مال ) كاز اخلمس ويف الر

الكفار ، أشبه الغنيمة ، ومصرف اخلمس ألهل الزكاة ، يف إحدى الروايتني ، اختارها اخلرقي ، نظراً إىل أنه مستفاد 
  . من األرض ، أشبه املعدن 

والرواية . ( أمر صاحب الكنز أن يتصدق به عل املساكني ، حكاه اِإلمام أمحد  وعن علي رضي اهللا عنه أنه ١٢٤٥
وهي اختيار ابن أيب موسى ، والقاضي يف تعليقه وجامعه وابن عقيل ، وأيب حممد أن مصرفه مصرف الفيء ) الثانية 

  . ، ألنه مال كافر خمموس ، أشبه الغنيمة 
) : إحداها : ( عنه والباقي بعد اخلمس لواجده ، وله صور  ويروى ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا ١٢٤٦



إذا وجده يف موات ، أو يف أرض ال يعلم مالكها ، أو يف ملكه الذي ملكه باِإلحياء ، وحنو ذلك ، فهذا يكون له 
يف أنص لواجده أيضاً ، ] فهو [ وجده يف ملك انتقل إلبه هببة أو بيع ، أو غري ذلك ، ) : الثانية . ( بال نزاع 

  . الروايتني ، واختيار القاضي يف التعليق ، نظراً إىل أنه ميلك بالظهور عليه ، أشبه الغنيمة 
فإن مل يعرف أول : يكون ملن انتقل عنه إن اعترف به ، وإال فألول مالك ، قال أبو حممد ) : والرواية الثانية ( 

ها وهلذه املسألة التفات إىل مسألة املباح من الكأل وحنوه مالك فكاملال الضائع ، نظراً إىل ميلك مبلك األرض كأجزائ
  . ، هل ميلك مبلك األرض ، أو ال ميلك إال باألخذ ؟ فيه روايتان ، كذا أشار إليه القاضي وغريه 

وجده يف ملك آدمي معصوم ، كأن دخل دار إنسان فحفر فوجد ركازاً ، فحكمه حكم الذي قبله ، ) : الثالثة ( 
ان عند أيب الربكات ، وأيب حممد يف املقنع وقطع صاحب التخليص هنا تبعاً أليب اخلطاب يف اهلداية أنه فيه الروايت

لواجده ، كما لو وجد ] إنه : [ ال ميتنع أن يقول : ملالك األرض ، وقد أورد على القاضي هذه املسألة ، فقال 
ليحفر له بئراً ، فوجد ركازاً ، أنه لصاحب الدار ، وقد نص أمحد فيمن استأجر إنساناً . انتهي . طائراً أو ظبياً 

ونص يف رواية الكحال يف الساكن إذا وجد كنزاً أنه له ، ومن مسألة األجري أخذ القاضي وغريه الرواية يف امللك 
 إن القاضي ألنه مل جيعله لألجري بالظهور ، بل جعله ملالك األرض ، مث: قالوا ] أنه يكون ملن انتقل إليه [ املنتقل إليه 

وهذا التسليم مينع من . عمله لغريه : يف التعليق كالمه يقتضي أنه سلم مسألة األجري ، فقال ملا أورد عليه األجري 
  . جريان اخلالف ، ويشعر بتقرير النصوص على ظواهرها 

  . وجده يف أرض احلرب بنفسه ، فهو ركاز ، وإن وجده جبماعة هلم منعة فهو غنيمة ) : الرابعة ( 
أن يكون الركاز ذهباً ، أو عروضاً ، أو غري ذلك ، ونص عليه ] بني [ واعلم أن ظاهر كالم اخلرقي أنه ال فرق 

فيكون . يصرف ألهل الصدقات : وظاهر كالمه أيضاً أن هذا اخلمس ال جيب إال على مسلم ، فإنه قال . أمحد 
مل . إنه زكاة : وكذا قال يف التلخيص ، إن قلنا . لمني إن الصدقة ال جتب إال على األحرار املس: صدقة ، وقد قال 

ويتخرج أن : مث قال ] وجب عليه ، وقدم يف املغين أنه جيب على الذمي . إنه يفء : وإن قلنا [ جتب على الذمي ، 
  . واألول أصح : ال جيب عليه بناء على أنه زكاة ، قال 

، يعين أن الدابة إذا أتلفت شيئاً فال شيء فيه ، وهذا له موضع يذكر اهلدر : الدابة ، واجلبار : العجماء ) : تنبيه ( 
  . فيه إن شاء اهللا تعاىل ، وكذا املعدن والبئر إذا تلف هبما أجري فال شيء فيه ، واهللا أعلم 

عشرين مثقالًا ، أو من الورق مائيت درهم ، أو قيمة ذلك من ] من الذهب [ وإذا أخرج من املعادن : قال 
  . ، أو الزئبق أو الصفر ، أو غري ذلك مما يستخرج من األرض ، فعليه الزكاة من وقته واهللا أعلم  الرصاص

مسي معدنا لعدون ما أنبته اهللا سبحانه وتعاىل فيه ، أي ِإلقامته : املعادن مجع معدن بكسر الدال ، قال األزهري : ش 
. عدن فيه اجلوهر من جواهر األرض ، أي ذلك كان عدن باملكان ، يعدن عدونا ، واملعدن املكان الذي : يقال 

من غريها ، سواء كان أمثانا أو ] فيها [ انتهى ، وصفة املعدن الذي تتعلق به الزكاة ما خيرج من األرض ، مما خيرق 
رجنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخ{ : غريها ، ينطبع أو ال ينطبع ، لعموم قوله تعاىل 

  . واألصل يف وجوب الزكاة فيه يف اجلملة هذه اآلية الكرمية } لكم من األرض 
وعن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، عن غري واحد ، أن رسول اهللا أقطع بالل بن احلارث املزين املعادن القبلية  ١٢٤٧

. رواه أبو داود ، ومالك يف املوطأ . الزكاة إىل اليوم ] إال [ ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك املعادن ال يؤخذ منها 
  . القبلية بالد معروفة يف احلجاز : قال أبو عبيد 

ليس : ( وإمنا جتب الزكاة إذا أخرج نصاباً من الذهب ، أو الفضة ، أو ما يبلغ أحدمها من غريمها ، لعموم قوله 



ك عشرون ديناراً وإمنا مل يلحق يف الذهب ، حىت يكون ل] يعين [ ليس عليك شيء ) فيما دون مخس أواق صدقة 
بالركاز ألن الركاز مال كافر ، أشبه الغنيمة ، وهذا وجب مواساة ، وشكر لنعمة الغىن ، فاعترب له النصاب كسائر 
األموال ، وال يعترب له احلول كما تقدم ، وألنه مستفاد من األرض ، أشبه الزورع والثمار ، وقدر الواجب فيه ربع 

وألن الواجب زكاة ، بدليل قصة بالل رضي اهللا عنه ، وإذا كان ) يف الرقة ربع العشر : ( وله العشر ، لعموم ق
زكاة كان الواجب فيه ربع العشر بال ريب ، وإمنا ترك اخلرقي رمحه اهللا واهللا أعلم التنبيه على ذلك اكتفاء بذكر 

  . لواجب فيهما نصاب الذهب والفضة ، إذ بذلك ينتبه الناظر ، على أن الواجب فيه كا
اِإلخراج ] رمحه اهللا ما أخرجه من أرض مباحة ، أو مملوكة ، وهو صحيح ، ومشل أيضاً [ وقد مشل كالم اخلرقي 

على أي صفة كان ، وقد شرط األصحاب يف اِإلخراج أن خيرجه يف دفعة أو دفعات ، مل يترك العمل بينهما ترك 
  . إمهال ، واهللا سبحانه أعلم 

  ارةباب زكاة التج

  
  
: اآلية وقوله ) } خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم { (  ١٩: األصل يف وجوب زكاة التجارة عموم قوله تعاىل : ش 
  ) . } والذين يف أمواهلم حق معلوم { (  ١٩

أما بعد فإن رسول اهللا كان يأمرنا أن خنرج الصدقة مما نعده : وروى مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال  ١٢٤٨
  . اه أبو داود رو. للبيع 
مع أن ذلك . رواه البيهقي . ليس يف العروض زكاة إال ما كان للتجارة : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما  ١٢٤٩

  . قد حكاه ابن املنذر إمجاعاً ، وإن كان قد حكي فيه خالف شاذ عن داود وحنوه ، واهللا أعلم 
  . احلول وزكاها ] عليها [ والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال : قال 
العروض مجع عرض بسكون الراء ، ما عدا األمثان ، كأنه مسي بذلك ألنه يعرض ليباع ويشترى ، تسمية : ش 

واحلكم الذي حكم به اخلرقي ، وجوب الزكاة يف عروض التجارة . للمفعول باسم املصدر ، كتسمية املعلوم علماً 
  . احلول ذلك ، واشترط لذلك حوالن ] دليل [ ، وقد تقدم 

[ إطالق اخلرقي يقتضي ] وظاهر ) [ ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول : ( وذلك لعموم قول النيب  ١٢٥٠
  . الزكاة لكل حول ، وهو كذلك ، خالفاً ملالك يف اقتصاره على وجوب الزكاة يف احلول األول ] وجوب 

وفيه إشارة بأن الزكاة جتب يف . إن شاء اهللا تعاىل إشعار اليعترب ما اشتريت به ، وسيأيت ذلك . قومها : وقوله 
  . القيمة ال يف العني ، وأن اِإلخراج يكون منها 

صريورهتا للتجارة بأن ميلكها بفعله ، بنية التجارة هبا ، وال يشترط أن ميلكها بعوض . إذا كانت للتجارة : وقوله 
له لكن مل ينو التجارة هبا مل تصر للتجارة ، وكذا إن على األصح ، فلو ملكها بغري فعله كأن ملكها بإرث أو بفع

ملكها بفعله لكن بال عوض كأن اهتبها ، أو غنمها على وجه ، نعم لو نواها للتجارة بعد ففيه روايتان يأيت بياهنا إن 
  . شاء اهللا تعاىل 

  . وقدر الواجب ربع العشر بال نزاع ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 
[ لعة للتجارة ، وال ميلك غريها ، وقيمتها دون املائيت درهم ، فال زكاة عليه حىت حيول ومن كانت له س: قال 



  . احلول من يوم ساوت مائيت درهم ] عليه 
بال نزاع ، ويعترب وجود النصاب يف مجيع [ يشترط لوجوب الزكاة فيما أعد للتجارة أن تبلغ قيمته نصاباً : ش 

فال زكاة فيها حىت تبلغ قيمتها ] عنده سلعة للتجارة ال تبلغ قيمتها نصاباً  احلول كاألمثان ، فعلى هذا لو كانت
نصاباً ، فينعقد عليها احلول إذاً على املذهب ، حىت جعله رواية واحدة ، وقيل عنه إذا كمل النصاب بالربح ، 

  . فحوله حني ملك األصل كاملاشية يف رواية 
احترازاً مما إذا ملك غريها من الدراهم أو الدنانري ، فإنه . ك غريها ومن كانت له سلعة للتجارة وال ميل: وقوله 

  . يضم إليها ، فإن بلغا نصاباً انعقد احلول عليهما ، وإال فال 
  . وكذلك إذا ساوت عشرين مثقالًا ، ملا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، واهللا أعلم . ساوت مائيت درهم : وقوله 

  . ليها احلول مبا هو أحظ للمساكني من عني أو ورق ، وال يعترب ما اشتريت به وتقوم السلع إذا حال ع: قال 
ألنه قد وجب تقوميه حلق املساكني شرعاً ، فاعترب األحظ هلم ، كما لو اشترى سلعة بعرض فحال عليها : ش 

ذا بلغت قيمتها فعلى هذا إ] فكذلك ههنا [ احلول وهلا نقدان مستعمالن ، فإهنا تقوم مبا هو أحظ للمساكني ، 
نصاباً بالدراهم دون الدنانري قومت به ، وإن كان اشتراها بالدنانري ، وكذلك بالعكس ، فإن بلغت بكل منهما 

  . نصاباً ، قومت باألحظ منهما أيضاً للفقراء عند القاضي ، وأيب حممد يف الكايف ، وصاحب التلخيص وغريهم 
  . ألوىل أن تقوم بنقد البلد ، واهللا أعلم تقوم بأيهما شاء ، لكن ا: وقال يف املغين 

وإذا اشتراها للتجارة ، مث نواها لالقتناء ، مث نواها للتجارة ، فال زكاة فيها حىت يبيعها ، فيستقبل بثمنها حولًا : قال 
 .  

نوى ما هو أما إذا اشتراها للتجارة مث نواها لالقتناء ، فال إشكال يف انقطاع احلول ، وسقوط الزكاة ، ألنه : ش 
األصل وهو القنية ، فوجب اعتباره ، كما لو نوى املسافر اِإلقامة ، فإذا عاد فنواها للتجارة مل تصر للتجارة ، على 

واختارها اخلرقي ، والقاضي ، وأكثر األصحاب ، ألن ما ال تتعلق به الزكاة من أصله ] وأشهرمها [ أنّ الروايتني ، 
  . ة ، كاملعلوفة إذا نوى فيها السوم ، ال يصري حمالً هلا مبجرد الني

تصري للتجارة اختارها أبو بكر ، وابن أيب موسى ، وابن عقيل ، وأبو حممد يف العمدة ، لعموم حديث ) : والثانية ( 
ل مسرة املتقدم ، وألهنا تصري للقنية مبجرد النية ، فكذا للتجارة بل أوىل ، تغليباً لِإلجياب ، وفرق بأن القنية هي األص

  . ، فالنية ترد إليها ، خبالف التجارة ، فعلى األوىل ال زكاة حىت يبيغ العرض فيستقبل بثمنه حولًا ، واهللا أعلم 
احلول ، واهللا ] عليه [ وإذا كان يف ملكه منصب للزكاة ، فاجتر فيه ، أدى زكاة األصل مع النماء إذا حال : قال 

  . أعلم 
صل ، إذ لو اعترب لكل جزء حول ألفضى ذلك إىل حرج ومشقة ، ومها حول النماء يف التجارة حول األ: ش 

منتفيان شرعاً ، وألنه مناء جار يف احلول ، تابع ألصله يف امللك ، فضم إليه يف احلول كالنتاج ، ودليل األصل قول 
  ) . واهللا سبحانه أعلم . اعتد عليهم بالسخلة ، وال تأخذها منهم (  ١٦: عمر رضي اهللا عنه لساعيه 

  باب زكاة الدين والصدقة

  
  
الصدقة بفتح الصاد وضم الدال ، لغة يف الصداق بفتح الصاد وكسرها ، وفيه لغتان أخريان ، صدقة بسكون : ش 



  . الدال ، مع فتح الصاد وضمها ، واهللا أعلم 
  . وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فال زكاة عليه : قال 
، ونزيد هنا أن ظاهر كالم اخلرقي أنه ال ] والثمار [ سوطة يف باب زكاة الزروع قد تقدمت هذه املسألة مب: ش 

روايتان [ فرق بني أن يكون الدين آلدمي أو هللا تعاىل كالكفارة وحنوها ، ويف دين اهللا تعاىل حيث منع دين اآلدمي 
ىن ذلك عند القاضي وأتباعه على ، ومب] ال مينع وإن منع دين اآلدمي ) : والثانية . ( أصحهما أنه كدين اآلدمي 

مل متنع الكفارة وحنوها الزكاة ، لضعفها عن . مينع : [ أن الدين هل مينع وجوب الكفارة وفيه روايتان ، فإن قيل 
من [ منعت الكفارة الزكاة ، ألهنا إذاً أقوى من الدين ، وإذا منع الضعيف قالقوي . ال مينع ] : الدين ، وإن قيل 

، كديون بيت املال ، والزكاة دين اهللا تعاىل ، فيمنع ] اآلدميني [ واختلف يف اخلراج ، بل من ديون . أوىل ] باب 
ألن الشيء ال مينع : قاال . ال مينع : الزكاة عند األكثرين ، كالكفارة ، وعند ابن عقيل ، وصاحب التخليص 

  . مساويه ، واهللا أعلم 
  . ه زكاة حىت يقبضه ، فيؤدي ملا مضى وإذا كان له دين على مليء فليس علي: قال 
أن الزكاة جتب يف الدين على املليء ، وهذا مقتضى ما روي عن ) : إحداها : ( دل كالم اخلرقي على مسائل : ش 

فإذا كان ) يف الرقة ربع العشر ( علي ، وعائشة ، وابن عمر رضي اهللا عنهم كما سيأيت ، وذلك لعموم النصوص 
وحنو ذلك ، وألنه مال ممكن االستيفاء ، تام امللك ، ) وحال عليها احلول ففيها نصف دينار لك عشرون ديناراً ، 

أنه ال جيب أداء الزكاة حىت يقبض ، فيؤدي عنه إذاً ، ) : املسألة الثانية . ( فوجبت فيه الزكاة ، كبقية األموال 
  . ة إخراج زكاة مال مل يقبضه على املذهب املعروف املنصوص ، إذ الزكاة مواساة ، وليس من املواسا

أهنم كانوا ال يرون يف الدين زكاة ] وابن عمر رضي اهللا عنهم [ وقد روى أمحد بسنده عن عائشة وعلي  ١٢٥١
وحكى الشريازي رواية أخرى أن األداء جيب قبل القبض ، ألنه نصاب مقدور . ذكر ذلك أبو بكر . حىت يقبض 

أنه إذا قبض زكي ملا مضى من األحوال ، على املذهب ) : املسألة الثالثة ( . على أخذه بالطلب ، أشبه الوديعة 
بال مرجح ، وقيل ] ترجيح [ فترجيح بعضها بالوجوب ] واحد [ املشهور أيضاً ، ألنه يف مجيع األحوال عى حال 

  . أن الزكاة جتب حلول واحد فقط ) رواية أخرى ( عنه 
فيخرج منه املعسر ، واجلاحد ، واملماطل ، واحلكم يف ذلك كاحلكم . دنه أي مباله وقوله وب. على مليء : وقوله 

  . يف املال املغصوب على ما سيأيت 
ومشل كالم اخلرقي املؤجل ، وبه قطع صاحب التلخيص ، وأبو حممد يف كتابيه ، معتمداً على أنه ظاهر كالم أمحد ، 

، وهي طريقة القاضي واآلمدي ، وفرق بأن األجل ثابت  ويف بعض نسخ املقنع إجراء رواييت الدين على املعسر فيه
  . باختياره ، وله يف التأخري فائدة ، فأشبه ما لو دفعه إىل آخر مضاربة 

إن قبض دون نصاب : ال مفهوم له ، بل لو قبض البعض زكى حبسابه على املذهب ، وقيل . حىت يقبضه : وقوله 
  . ، واهللا أعلم  فال شيء عليه إال أن يكون بيده ما يتمه به

ليس : وإذا غصب مالًا زكاه إذا قبضه ملا مضى ، يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا والرواية األخرى قال : قال 
  . أن يزكيه ] إيلّ [ قبضه زكاه ملا مضى ، وأحب ] مىت [ هو كالدين الذي 

ي ، وأبو بكر وأبو اخلطاب ، وابن عقيل ، احلارث ، واختارها القاض] أبو [ الرواية األوىل نقلها مهنا ، و : ش 
التصرف ال أثر له ، بدليل املال ] من [ وابن عبدوس ، وأكثر األصحاب ، لعموم ما تقدم يف اليت قبلها ، واملنع 

نقلها إبراهيم بن احلارث وغريه ، واختارها أبو حممد يف العمدة ، إذ الزكاة وجبت ) : والرواية الثانية . ( املرهون 



مقابلة االنتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة ، بدليل أهنا ال جتب إال يف مال نام ، فال جتب يف العقار وحنوه ، وحقيقة يف 
  . النماء ومظنته منتفية ههنا ، لعدم القدرة على التصرف 

ذي ال وهواملال ال. ال زكاة يف مال الضمار : وقد روي عن عثمان وابن عمر رضي اهللا عنهما أهنما قاال  ١٢٥٢
أن ما ال يؤمل رجوعه كاملسروق ، واملغصوب ، واجملحود ال ) : ويف املذهب رواية ثالثة . ( يعرف مالكه موضعه 

وهذه : قال أبو العباس . زكاة فيه ، وما يؤمل رجوعه كالدين على املفلس ، أو الغائب املنقطع خربه فيه الزكاة 
أن الذي عليه الدين إن كان يؤدي زكاته فال زكاة على ربه ، وإال ) : وفيه رواية رابعة ( أقرب إن شاء اهللا تعاىل ، 

  . حذارا من وجوب زكاتني يف مال واحد ] نص عليه يف اجملحود [ فعليه الزكاة ؛ 
أو مماطل وحنو ذلك ، واهللا ] أو جاحد [ وكذا اخلالف يف املال املسروق ، والضال ، والدين على معسر ) : تنبيه ( 

  . أعلم 
  . واللقطة إذا صارت بعد احلول كسائر مال امللتقط استقبل هبا حولًا مث زكاها :  قال
إمنا تصري اللقطة كسائر مال امللتقط إذا كانت مما ميلك بعد احلول ، على ما سيأيت وإذاً يستقبل هبا حوالً ، : ش 

نصوص أمحد ، ألنه ملكها ملكاً تاماً فإذا مضى احلول زكاها ، وال حيتسب حبول التعريف ، لعدم امللك إذاً ، وهذا م
، فوجبت فيها الزكاة كبقية أمواله ، وكون ملالكها انتزاعها إذا عرفها ال يضر ، بدليل ما وهبه األب البنه ، وعن 

ال زكاة فيها ، نظراً إىل أنه ملكها مضمونة عليه مبثلها أو قيمتها ، فهي دين عليه يف احلقيقة ، وكذلك : القاضي 
نظر إىل عدم استقرار امللك فيها ، ورد األول بأن البدل إمنا يثبت بظهور املالك ، والثاين ] لكن [ عقبيل ، عن ابن 

  . مبا وهبه األب البنه ، واهللا أعلم 
  . فإن جاء رهبا زكاها للحول الذي كان امللتقط ممنوعاً منها : قال 
، وأن املذهب وجوب الزكاة ، ولو مل ميلكها امللتقط هذه صورة من صور املال الضال ، وقد تقدم اخلالف فيه : ش 

  . بعد احلول زكاها مالكها جلميع األحوال على املذهب ، واهللا أعلم 
  . واملرأة إذا قبضت صداقها زكته ملا مضى : قال 
[  ينعقد احلول على الصداق على املذهب املشهور املعروف ، حىت أن القاضي جعله يف التعليق رواية واحدة: ش 

ال ينعقد ، ألن امللك فيه غري تام ، إذ هو بصدد أن ) : وقيل عنه ] ( وذلك لعموم ما تقدم يف غريه من الديون 
حمل اخلالف فيما قبل الدخول ، فعلى املذهب إن كان الصداق على مليء زكي عند : يسقط أو يتنصف ، وقيل 

ابق ، هذا كله إن كان الصداق يف الذمة ، أما إن القبض ملا مضى ، وإن كان على غري مليء جرى فيه اخلالف الس
كان معيناً كأن أصدقها هذه اخلمس من اإلِبل وحنو ذلك فإن احلول ينعقد عليها من حني امللك بال ريب ، نص 

أو فلسه وحنو ذلك ] الزوج [ رواية واحدة ، ولو مل تقبض الصداق فإن كان جلحد : عليه أمحد ، وقال القاضي 
املرأة ، إذ ال مواساة مع انتفاء القبض ، وكذلك ما سقط لطالق الزوج ، إذ ال صنع هلا يف ذلك ، فال شيء على 

لعدم تصرفها ، ومن هنا اختلف ) وعدمه ( ، ألنه سبب من جهتها ) الوجوب ( أما من سقط لفسخها فاحتماالن 
و الصحيح عند القاضي عليها زكاته ، وه) فعنه ( صداقها ، ] زوجها [ عن أمحد رمحه اهللا فيما إذا وهبت املرأة 

الزكاة ) : وعنه ( وعلله أمحد بأنه كان يف ملكها ، يعين وقد تصرفت فيه باهلبة ، فأشبه ما لو أحالت به أو قبضته ، 
عنه ، وأليب حممد يف الكايف احتمال ] ملكه [ على الزوج ، ألنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه ، فكأنه مل يزل 

  . اة عنهما ، املربيء لعدم قبضه ، واملدين ألن ذلك سقط عنه فلم ميلكه ، واهللا أعلم بنفي الزك
واملاشية إذا بيعت باخليار فلم ينقض اخليار حىت ردت استقبل البائع هبا حولًا ، سواء كان اخليار للبائع أو : قال 



  . للمشتري ، ألنه جتديد ملك ، واهللا أعلم 
أشار إليه اخلرقي ، وهو أن البيع ينقل امللك إىل املشتري مبجرد العقد ، إن مل ينقض  هذا مبين على أصل ، وقد: ش 

  . اخليار ، على املشهور من الروايتني 
. ( جعله للبائع مبجرد البيع ) من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إال أن يشترطه املبتاع : ( لقول النيب  ١٢٥٣

لك إال بانقضاء مدة اخليار ، فعلى األوىل إذا كان املبيع مما جتب فيه الزكاة فقد انتقل ال ينتقل امل) والرواية الثانية 
امللك فيه مبجرد العقد ، فينقطع حول البائع ، فإذا رد عليه فقد جتدد له امللك بعد زواله ، فيستقبل به حولًا ، 

ا بيعت باخليار ، وكذلك لو ردت يف مدة إذ: وعلى الرواية األخرى امللك باق له ، فكذلك احلول ، وقول اخلرقي 
  . خيار اجمللس ، واهللا أعلم 

  باب زكاة الفطر

  
  
فكلمة مولدة ، وقد ) الفطرة ( من باب إضافة الشيء إىل سببه ، إذ سبب وجوهبا الفطر من رمضان ، أما : ش 

  . ريهم عدها بعضهم مما يلحن فيه العامة ، وإن كان قد استعمل كثرياً من كالم الفقهاء وغ
  ) . } قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى { (  ١٩: قوله تعاىل : واألصل يف وجوهبا قيل 

  . فعن سعيد بن املسيب ، وعمر بن عبد العزيز أهنا زكاة الفطر  ١٢٥٤
فرض رسول اهللا زكاة الفطر : واملعتمد يف الوجوب على ما روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال  ١٢٥٥

اعاً من متر ، أو صاعاً من شعري ، على احلر والعبد ، والذكر واألنثى ، والصغري والكبري من املسلمني ، وأمر هبا ص
  . متفق عليه واللفظ للبخاري . أن تؤدي قبل خروج الناس إىل الصالة 

  . ات الشرعية مردود بأن كالم الراوي ال سيما الفقيه حممول على املوضوع. قدر : مبعىن . فرض : ودعوى أن 
قال . أمر رسول اهللا بزكاة الفطر صاعاً من متر ، أو صاعاً من شعري : وبأن يف الصحيح أيضاً يف حديثه  ١٢٥٦
فجعل الناس مكانه مدين من حنطة واختلف عن أمحد رمحه اهللا يف زكاة الفطر هل تسمى فرضاً ؟ على : عبد اهللا 

ال ما ثبت يف الكتاب ، وما ثبت بالسنة يسمى واجباً ، أو أن كل ثابت روايتني ، مبنامها على أنه ال يسمى فرضاً إ
  . وإن كان بالسنة يسمى فرضاً ، واهللا أعلم 

  . وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى من املسلمني : قال 
ل يف احلديث ويف هذا نص رواية ابن عمر املتقدم ، فاعتمد اخلرقي عليها ، وكفى بذلك معتمداً ، وقد دخ: ش 

ويف املذهب وجه أهنا ال جتب [ كالم اخلرقي اليتيم ، فتجب يف ماله ، وخرج الكافر ، وإن كان عبداً ، أو صغرياً 
على من مل يكلف بالصوم ، نظراً إىل أهنا طهرة للصائم كما ورد ، ومن ال يكلف بصوم ، ال حاجة إىل تطهري صومه 

 . [  
ال على عبد مسلم ملكاً لكافر فهل جتب على سيده الكافر بطرته ، فيه وجهان ، لو هلَّ هالل شو) : تنبيه ( 

أصيل : إنه متحمل وجبت عليه ، وإن قلنا : مبنامها على أن السيد هل هو متحمل أو أصيل ؟ فيه قوالن ، إن قلنا 
  . ، مل جتب عليه ، واهللا أعلم 

  . ، من كل حبة ومثرة تقتات  صاع بصاع النيب ، وهو مخسة أرطال وثلث بالعراقي: قال 



  . الواجب يف الفطرة صاع ، ملا تقدم من حديث ابن عمر : ش 
كنا خنرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعري ، أو : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  ١٢٥٧

ان معاوية ، فرأى أن مدين من بر صاعاً من متر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ، فلم نزل خنرجه حىت ك
) وخرج ( متفق عليه ، . أما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت : قال أبو سعيد . تعدل صاعاً من متر 

  . إجزاء نصف صاع بر كما يف الكفارات ، ويشهد له فعل معاذ 
أال إن صدقة الفطر ( فجاج مكة وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب بعث منادياً يف  ١٢٥٨

رواه ) واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغري أو كبري ، مدان من قمح أو سواه صاع من طعام 
  . والصاع بصاع النيب مخسة أرطال وثلث ، ملا تقدم يف باب زكاة الزروع . الترمذي انتهى 

لى قول اخلرقي ، وأيب بكر ، إذ املتفق عليه يف احلديث بال وصفة املخرج أبن يكون من كل حبة ومثرة تقتات ع
فاعترب ما شاهبها يف الوصفني ، ومل يعترب ابن ] ريب الرب ، والشعري ، والتمر ، والزبيب ، وذلك حب أو مثرة تقتات 

  . حامد ، وصاحب التلخيص إال القوتية فقط 
وبالقوت حيصل الغىن ال بغريه ، وألن الشارع قد ) ليوم أغنوهم عن السؤال يف هذا ا( نظراً إىل قول النيب  ١٢٥٩

نص على األقط ، وليس حبب ، وال مثر ، فعلى هذا جيزيء اللحم وإن كان مسكاً ، واللنب وحنو ذلك ملن كان قوته 
أنه ال جيزيء غري اخلمسة املنصوص عليها ، وتبقى ] احتمال [ ، وعلى األول ال جيزيء وأليب احلسن ابن عبدوس 

  . لفطرة عند عدمها يف ذمته ، واهللا أعلم ا
  . وإن أعطى أهل البادية األقط صاعاً أجزأ إذا كان قوهتم : قال 

وقد سئل عن صدقة : يدل على أن األقط أصل بنفسه ، فقال ] نقل بكر بن حممد ، وحنبل عن أمحد ما : ش [ 
لى هذا جيزئ مع وجود األربعة املذكورة وإن مل فع. الفطر صاع من شعري ، أو متر ، أو أقط ، أو زبيب ، أو حنطة 

يكن قوته ، وهذا اختيار أيب بكر ، وجزم به ابن أيب موسى ، والقاضي وأبو اخلطاب يف خلالفيهما ، وابن عقيل ، 
  . وابن عبدوس ، وابن البنا ، والشريازي وغريهم 

ول اهللا صدقة الفطر صاعاً من طعام ، أو فرض رس: ألن يف رواية النسائي يف حديث أيب سعيد املتقدم قال  ١٢٦٠
مع أن اقترانه باألربعة يف الروايات الصحيحة ، مشعر بأنه . صاعاً من شعري ، أو صاعاً من متر ، أو صاعاً من أقط 

  . كهي 
إذا مل جيد التمر فأقط ، هذا نقل ] : ما يدل على أنه بدل ، فقال يف رواية ابن مشيش [ ونقل عنه ابن مشيش 

إذا أعطى األعرايب صاعاً من الرب أجزأ عنه ، واألقط أعجب : ضي يف روايتيه ، ولفظه يف تعليقه عن ابن مشيش القا
إىل ، على حديث أيب سعيد ؛ وحنو هذا اللفظ نقل حنبل ، وبكر بن حممد ، وهذا ال يعطي رواية ، إمنا يدل على أن 

، وصاحب التلخيص والشيخني ، وغريهم ، على حكاية  األقط ألهل البادية أفضل ، لكن أبا اخلطاب يف اهلداية
. كنا خنرج : جيزيء يف الكفارة ، أشبه اللحم ، واملشهور من رواية أيب سعيد ] ال [ رواية البدلية ، وذلك ألنه 

وقد يكون ذلك لكونه قوهتم ، واختلف احلاكون هلذه الرواية ، فقال صاحب التلخيص ، و أبو حممد ، تبعاً أليب 
وإن وجدت ، : وظاهره . ال جيزيء إال ملن هو قوته : وقال أبو الربكات . ال جيزيء إالعند عدم األربعة : طاب اخل

انتهى ، فعلى األول وهو املذهب يف إجزاء . وهذا مقتضى قول اخلرقي ، وإمنا ذكر أهل البادية نظراً إىل الغالب 
  . اللنب واجلنب وجهان 

غات ، تثليث اهلمزة مع سكون القاف ، وفتح اهلمزة مع كسر القاف ، وهو شيء يعمل األقط فيه أربع ل) : تنبيه ( 



  . خاصة ، واهللا أعلم [ من اللنب املخيض ، وزعم ابن األعرايب أنه يعمل من ألبان اإلِبل 
  . واختيار أيب عبد اهللا رمحه اهللا إخراج التمر : قال 
البلد غريه ، نص عليه أمحد يف رواية أيب داود ، ] قوت  أفضل اخلمسة املنصوص عليها التمر ، وإن كان: ش 

قيمة ، وصرح به القاضي ، ملا تقدم من حديث ابن عمر ، فإنه مل ] منه [ وإن كان غريه أعلى : وظاهر إطالقه 
يذكر الرب فيما فرضه رسول اهللا ، إمنا ذكر التمر والشعري ، مث هو راوي احلديث ، وقد كان يواظب على إخراج 

  . تمر ال
ففي النسائي ، واملوطأ ، وغريمها أنه كان ال خيرج يف زكاة الفطر إال التمر ، إال مرة واحدة فإنه أخرج  ١٢٦١

  . فأعوز أهل املدينة التمر عاماً ، فأعطى الشعري : شعرياً ، ويف لفظ 
أوسع ، والرب أفضل من  إن اهللا قد: قلت البن عمر : وقد روى اِإلمام أمحد رمحه اهللا عن أيب جملز قال  ١٢٦٢

وظاهر هذا أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا . إن أصحايب سلكواب طريقاً ، وأنا أحب أن أسلكه : التمر ، قال 
[ وحكى ابن محدان . يداومون على إخراجه ، وألنه ساوى غريه يف القوتية ، وزاد عليه باحلالوة ، وقرب التناول 

وته ، ولعل يعتمدها رواية ابن مشيش وحنوها املتقدمة ، وهي إمنا تعطي أنه أفضل أن األقط أفضل ملن هو ق] رواية 
  . من الرب 

واختلف يف األفضل بعد التمر ، فعند األكثرين الزبيب ، مث الرب ، مث الشعري ، ألنه يساوي التمر يف القوتية ، 
] عليه [ وملداومة الصحابة ] عليه [ ألحاديث واحلالوة ، وقرب التناول ، فأحلق به ، وإمنا قدم التمر عليه التفاق ا

األفضل بعد التمر الرب ، ألنه أبلغ يف اِإلقتيات ، فيكون أوفق : وألنه أقوى يف القوتية ، وعند أيب حممد يف كتابيه 
إىل وأفضل ، وهلذا جعل معاوية مداً منه يعدل مدين وإمنا عدل عنه ) أغنوهم عن السؤال يف هذا اليوم ( لقول النيب 

التمر لفعل الصحابة ، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل ، وله احتمال يف املغين أن األفضل بعد الرب ما كان 
أغلى قيمة ، وأكثر نفعاً ، وهو ظاهر قوله يف املقنع ، وقد تقدم نص أمحد أن األقط ملن هو قوته أفضل من الرب ، 

  . واهللا أعلم 
  . ر أو الشعري أو الزبيب أو األبط فأخرج غريه مل جيزئه ومن قدر على الرب أو التم: قال 
هذا هو املذهب املعروف املشهور لظاهر حديث ابن عمر وأيب سعيد ، إذ ظاهرمها أنه مل يفرض غري ذلك ، : ش 

فالعدول عن ذلك عدول عن املنصوص عليه ، أشبه ما لو عدل إىل القيمة ، وخرج أبو بكر قولًا آخر أنه يعطي ما 
والطعام قد يكون براً أو شعرياً ، أو ما دخل فيه الكيل ، ) صاعاً من طعام ( مقام اخلمسة على ظاهر احلديث  قام

  . ، فدل على أن املراد بالطعام الرب ) طعام ( مكان ) صاعاً من بر ( وجياب بأنه قد جاء 
يف غريه ، ودل على أن ما تقدم من وقد دل كالم اخلرقي على أنه مىت أخرج التمر وحنوه أجزأه ، وإن كان القوت 

  . أنه مع عدم اخلمسة ) من كل حبة ومثرة تقتات : ( قوله 
إن ظاهر كالمه أنه ال جيزيء الدقيق وال السويق مع وجود أصليهما ، ألن الروايات الصحيحة ليسا : وقد يقال 

  . فيها واملنصوص عن أمحد رمحه اهللا إجزاؤمها 
وهو ثقة فتقبل زيادته ، وقد اعتمد ) أو صاعاً من دقيق ( ر يف حديث أيب سعيد ألن سفيان بن عيينة ذك ١٢٦٣

عن حممد بن عجالن ، عن عياض بن عبد اهللا بن أيب : سفيان بن عيينة يقول : أمحد على ذلك يف رواية مهنا ، فقال 
عياض بن عبد اهللا بن حديث : أي شيء مذهبك يف هذا ؟ فقال : قلت له . دقيقاً : يقول [ سرح ، عن أيب سعيد 

وال ريب أن الغىن حيصل بالدقيق ) أغنوهم عن السؤال يف هذا اليوم : ( وألن النيب قال ] أيب سرح عن أيب سعيد 



ال جيزيء السويق ، ألنه خرج عن األقتيات لعموم الناس ، خبالف : أكثر من الزبيب وحنوه ، وقال ابن أيب موسى 
  . الدقيق 

  . بوزن حبهما ، وال يشترط خنل الدقيق ، واهللا أعلم ] والسويق [ لدقيق يعترب صاع ا) تنبيه ( 
  ] . ومن أعطى القيمة مل جتزئه : قال [ 

احلديث ، ومن دفع القيمة مل . فرض رسول اهللا : نص على هذا أمحد رمحه اهللا ، معتمداً على قول ابن عمر : ش 
  . يعط ما فرضه رسول اهللا 

خذ احلب من احلب ، والشاة من الغنم ، والبعري : (  قال له حني بعثه إىل اليمن وعن معاذ أن رسول اهللا ١٢٦٤
  ] . رواه أبو داود ، وظاهره وجوب ذلك ، واهللا أعلم ) من اإلِبل ، والبقر من البقر 

  . وخيرجها إذا خرج إىل املصلى : قال 
أغنوهم عن : ( عيد حتقيقاً لقول النيب ال إشكال يف مطلوبية إخراج زكاة الفطر عند اخلروج إىل صالة ال: ش 

  ) . السؤال يف هذا اليوم 
وأن تؤدى قبل : احلديث وقال فيه . فرض رسول اهللا صدقة الفطر : ألن يف البخاري يف حديث ابن عمر  ١٢٦٥

وكان : أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة ، وأليب داود : خروج الناس إىل الصالة ، وملسلم 
إن شاء اهللا تعاىل ، ] بيان ذلك [ أما إن قدمها على ذلك فسيأيت . ابن عمر يؤديها قبل خروج الناس إىل الصالة 

فإن أخرها عن الصالة ففي بقية اليوم جتوز ، وتقع إذاً ، حلصول الغىن يف ذلك اليوم ، لكن يكره ذلك عند أيب 
رهه القاضي ، وشدد بعض األصحاب فجعلها بعد الصالة قضاء حممد ، لعدم حصول الغىن يف مجيع اليوم ، ومل يك

  . لظاهر ما تقدم 
فرض رسول اهللا زكاة القطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ١٢٦٦

. قات وطعمة للمساكني ، من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصد
  . واهللا أعلم . رواه أبو داود ، وبعد يوم العيد يأمث ، وهي قضاء بال ريب 

  . وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومني أجزأه : قال 
  . هذا منصوص أمحد رمحه اهللا ، وقول أصحابه ، ال أعلمهم خيتلفون يف ذلك : ش 

  . لعيد بيوم أو يومني وكانوا يعطون قبل ا: حديث ابن عمر يف الصحيح ] يف [ ألن  ١٢٦٧
ال يدفع ذلك ، إذ ما ) أغنوهم عن السؤال يف هذا اليوم : ( وهذا إشارة إىل مجاعتهم ، فيكون كاِإلمجاع ، وقوله 

  . قارب الشيء أعطي حكمه 
، ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال جيوز تقدميها أكثر من ذلك وهو املذهب بال ريب ، إذ ظاهر األمر بأدائها قبل الصالة 

أن ال جيوز التقدمي مطلقاً ، خرج منه التقدمي باليوم ] يقتضي [ واِإلغناء عن السؤال يف يوم العيد ، وحنو ذلك 
  . جيوز تقدميها بثالث ) : وقيل عنه ( واليومني ملا تقدم فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل ، 

. (  الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة ألن يف رواية املوطأ أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل ١٢٦٧
. ( جيوز تقدميها بعد نصف الشهر ، كما جيوز تقدمي أذان الفجر بعد نصف الليل : رواية ثالثة ) : وقيل عن أمحد 

جتوز من أول الشهر ، لدخول سبب الوجوب ، أشبه تقدمي زكاة املال بعد النصاب ، ) : ويف املذهب قول رابع 
فرض رسول : ام احلول الذي به الوجوب ، والدليل على أن الصيام سبب الوجوب قول ابن عباس املتقدم وقبل مت

  . اهللا زكاة الفطر طهرة للصائم احلديث 



فأضافها إىل الفطر من . فرض رسول اهللا زكاة الفطر من رمضان : ويف الصحيح يف حديث ابن عمر  ١٢٦٩
  . رمضان 
خطب ابن عباس رضي اهللا عنهما : نسائي عن احلسن البصري رضي اهللا عنه قال ويف سنن أيب داود ، وال ١٢٧٠

انتهى وفرق بني هذا وبني صدقة املال ، بأنه . أخرجوا صدقة صومكم : يف آخر رمضان ، على منرب البصرة فقال 
  . عيد ، خبالف مث إذا خرج هنا من أول الشهر مل حيصل املقصود الذي قصده الشارع باِإلغناء عن السؤال يف يوم ال

[ يدخل بغروب مشس آخر يوم من رمضان ، على الصحيح ] على الصحيح املنصوص [ وقت الوجوب ) : تنبيه ( 
[ فرض رسول اهللا : املشهور من الروايتني ، ملا تقدم من حديث ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهما ] املنصوص 

طر ، طهرة للصائم والفطر من رمضان يف احلقيقة حيصل صدقة الفطر من رمضان ، فرض رسول اهللا زكاة الف
جتب بطلوع ) الثانية ] والرواية ( [ يوم من رمضان ، فوجب أن يتعلق الوجوب به ] بغروب الشمس من آخر 

  . على يوم الفطر ] يقع [ فجر يوم العيد ، ألن الفطر من رمضان على اإلِطالق 
  . اف الفطر على اإلِطالق إىل اليوم فأض) فطركم يوم تفطرون ( قال النيب  ١٢٧١
ورد بأن الفطر ) يوم فطركم من صيامكم ، واليوم اآلخر تأكلون فيه من نسككم ( وهنى عن صيام يومني  ١٢٧٢

  . أي الفطر بالنهار يوم تفطرون ) الفطر يوم تفطرون : ( يف احلقيقة إمنا هو خبروج وقت الصوم كما تقدم ، وقوله 
لو ملك عبداً ، أو ولد له ولد ، أو تزوج أو أسلم قبل غروب مشس آخر يوم من رمضان  وينبين على ذلك أنه

وجب عليه له وهلم وبعد طلوع فجر يوم العيد ال جتب ، وفيما بينهما الروايتان ، ولو كان معسراً فأيسر قبل 
  . وبعد طلوع الفجر ال جتب ، وفيما بينهما اخلالف [ الغروب وجبت ، 

اختارها أبو العباس ، حلصول اليسار يف وقت الوجوب فهو ] : إن أيسر يوم العيد وجبت : أخرى  رواية) وعنه ( 
إن أيسر يف أيام العيد وجبت ، وإال فال ، فيحتمل أن يريد أيام ) وعنه ( كاملتمتع إذا قدر على اهلدي يوم النحر ، 

وعن ( رى أنه إذا قدر بعد مخسة أيام خيرج النحر ، وحيتمل أن يريد الستة من شوال ، ألنه قد نص يف رواية أخ
  . تبقى يف ذمته ككفارة الظهار وحنوها ، واألول اختيار األكثرين ، واهللا سبحانه أعلم : رواية أخرى ) أمحد 
  . ويلزمه أن خيرج عن نفسه وعن عياله ، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته : قال 
  . ، واألحاديث صرحية بذلك ، وعن عياله وهم من ميونه يلزمه أن خيرج عن نفسه بال ريب : ش 

فرض رسول اهللا الفطر عن كل صغري ، وكبري ، وعبد ، ممن : ألنه يروى يف بعض طرق حديث ابن عمر  ١٢٧٣
  . رواه الدارقطين . متونون 
عن قوت يوم ويشترط يف وجوهبا أن يكون عنده فضل ) ابدأ بنفسك مث مبن تعول ( وِإلطالق قول النيب  ١٢٧٤

العيد وليلته ، ألن صاحب الشرع أمر بإغناء السؤال يف يوم العيد ، ومن مل يكن عنده فضل عن قوت يوم العيد هو 
أما إن فضل عنده فضل فيلزمه اِإلخراج ، وإن مل ميلك نصاباً ، ألنه قد ) ابدأ بنفسك : ( أحق بإغناء نفسه ، قال 

  . املواساة حصل له غناء هذا اليوم ، فاحتمل ماله 
صاعاً من متر ، أو صاعاً من شعري ، على العبد ] زكاة الفطر [ فرض رسول اهللا : ولعموم حديث ابن عمر  ١٢٧٥

  . واحلر ، والذكر واألنثى ، والصغري والكبري من املسلمني 
زكاة الفطر : ( هللا قال رسول ا: وعن عبد اهللا بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اهللا بن أيب صعري ، عن أبيه ، قال  ١٢٧٦

صاع من بر ، أو قمح ، عن كل صغري أو كبري ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، أما غنيكم فيزكيه اهللا ، وأما فقريكم 
على ] صدقة الفطر : [ فرض رسول اهللا : رواه أبو داود وقال أمحد يف رواية حنبل ) فريد اهللا عليه أكثر مما أعطاه 



يف كالم اخلرقي زوجته ، وعبده ووالده ) وقد دخل ] ( عنده [ صحة هذا احلديث وظاهر هذا . الغين والفقري 
) ودخل ( وولده ، وكل من تلزمه نفقته ، ألهنم يف عياله ، وحكمهم يف التقدمي يأيت يف النفقات إن شاء اهللا تعاىل ، 

نه حقيقة فيدخل يف قوله عليه من تربغ مبؤنته يف شهر رمضان ، فإنه تلزمه فطرته ، ألنه قد ما] كل [ يف كالمه 
وهذا منصوص أمحد ، وقول عامة أصحابه ، وخالفهم أبو اخلطاب يف اهلداية ، وتبعه أبو ) ممن متونون : ( السالم 

) فعلى األوىل ( وجعال اِإلعتبار بلزوم املؤنة ، وحكى ذلك ابن محدان رواية ، . فطرته على نفسه : حممد ، فقاال 
قياس املذهب أنه إذا مانه آخر ليلة وجبت فطرته ، كما : ع الشهر على املشهور ، وقال ابن عقيل تعترب املؤنة يف مجي

لو ملك عبداً عند الغروب ، فلو مانه مجاعة فعلى قول ابن عقيل فطرته على من مانه آخر ليلة ، وعلى املشهور هل 
هم ، ألن الوجوب على كل واحد جتب على مجيعهم باحلصص ، الشتراكهم يف سبب الوجوب ، أو ال جتب علي

  . منوط مبؤنة مجيع الشهر ومل يوجد ؟ فيه احتماالن 
يعترب مع كفاف يوم العيد وليلته سد حوائجه األصلية ، من دار يسكنها ، ودابة حيتاج إىل ركوهبا ، ) : تنبيه ( 

أورد ابن محدان املذهب بعدم وثياب يتجمل هبا وحنو ذلك ، على ما قاله صاحب التلخيص ، وأبو حممد وغريمها ، و
  . اعتبار ذلك ، ولعله ظاهر كالم اخلرقي ، واهللا أعلم 

  . وليس عليه يف مكاتبه زكاة : قال 
  . وألنه ال يلزمه مؤنته ، فأشبه األجنيب ) ممن متونون ( ألنه ال ميونه ، فال يدخل حتت قوله عليه السالم : ش 
  . ة الفطر وعلى املكاتب أن خيرج عن نفسه زكا: قال 
  . ألنه تلزمه نفقة نفسه ، فلزمه فطرهتا كاحلر ، واهللا أعلم : ش 
  . وإذا ملك مجاعة عبداً أخرج كل واحد منهم صاعاً ، وعن أيب عبد اهللا رواية أخرى صاعاً عن اجلميع : قال 
مث هل على اجلميع ( جتب قطرة العبد املشترك على مواليه ، نص عليه أمحد ، لعموم ما تقدم من األحاديث : ش 

إنه الذي رجع إليه آخراً ، ألن النيب : يقسم بينهم على قدر حصصهم ، وهو الظاهر عن أمحد ، بل قيل ) صاع 
أوجب على كل واحد صاعاً ، ومل يفرق بني مشترك وغريه ، وألن الفطرة تتبع النفقة ، والنفقة تقسم عليهم 

ألهنا : قال القاضي و اخلرقي . وهو اختيار أيب بكر ) صاع ] واحد [ أو على كل ( باحلصص ، فكذلك الفطرة 
  . طهرة ، فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ، ككفارة القتل ؟ فيه روايتان ، واهللا أعلم 

  . ويعطي صدقة الفطر ملن جيوز أن يعطي صدقة األموال : قال 
: اآلية ، وحتت قوله عليه السالم ملعاذ ) . } قراء إمنا الصدقات للف{ (  ١٩: ألهنا صدقة ، فتدخل حتت قوله : ش 
ومينع منها من مينع . إىل غري ذلك ) أخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ( 

من صدقة األموال كالذمي ، والعبد ، والزوجة ، والولد وحنوهم ، ألهنا صدقة واجبة ، فحكم عليها مبا يكم على 
  . قية الصدقات ، واهللا أعلم ب

  . وجيوز أن تعطى اجلماعة ، ما يلزم الواحد : قال 
  . ال أعلم فيه خالفاً واهللا أعلم : اآلية ، مع أن أبا حممد قال ) } إمنا الصدقات للفقراء { (  ١٩إلِطالق : ش 
  . ويعطي الواحد ما يلزم اجلماعة : قال 
للواحد فيها مايلزم اجلماعة كصدقة املال ، وقد تقدم الدليل على األصل ، ألهنا صدقة واجبة ، فجاز أن يدفع : ش 

  . فال حاجة إىل إعادته ، واهللا أعلم 
  . ومن أخرج عن اجلنني حلسن ، وكان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه خيرج عن اجلنني : قال 



مستحب ، لفعل عثمان رضي اهللا  املشهور املعروف من الروايتني أن إخراج زكاة الفطر عن اجلنني: م ش  ١٢٧٦
ونقل عنه يعقوب بن خبتان وجوهبا . عنه وال جيب ، ألن هذا حكم من أحكام الدنيا ، فلم يتعلق به كبقية األحكام 

  . اتباعاً لفعل عثمان رضني اهللا عنه ، وألنه آدمي تصح الوصية له وبه ، ويرث ، أشبه املولود ، واهللا أعلم 
ما خيرح صدقة الفطر ، وعليه دين مثله ، لزمه أن خيرج ، إال أن يكون مطالباً به فعليه ومن كان يف يده : قال 

  . قضاء الدين وال زكاة عليه ، واهللا أعلم 
أما مع عدم املطالبة فتلغابر التعلق إذ هذه زكاة بدن ، وتلك زكاة مال ، ومع الدين قد نقص املال ، فلذلك : ش 

الفطر آكد وجوباً من زكاة املال ، بدليل وجوهبا على الفقري ، فال يلزم من املنع مث  أثر مثّ خبالف هنا ، وألن زكاة
املنع هنا ، وأما مع املطالبة فقد وجب الصرف إىل الغرمي ، فصار وجود املال كعدمه ، فيكون معسراً هذا هو 

  . م ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم ال مينع الدين مطلقاً ملا تقد: املذهب اجملزوز به عند الشيخني وغريمها ، وقيل 

  كتاب الصيام

  
  
فقويل إين نذرت للرمحن { : عبارة عن اإلِمساك ، قال اهللا سبحانه : ويف اللغة ) صام ( الصيام والصوم مصدر : ش 

  : وقال الشاعر } صوماً 
  خيل صيام وخيل غري صائمة 

  
  حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

  
وهو من ] على وجه خمصوص [ إمساك خمصوص ، يف وقت خمصوص ، : الشرع ويف . أي ممسكة عن الصهيل 

إىل } كتب عليكم الصيام { : أركان اِإلسالم املعلومة من دين اهللا تعاىل بالضرورة ، وقد شهد لذلك قوله تعاىل 
  . اآلية } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { : قوله 

هادة أن ال إله إال اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم ش: بين اِإلسالم على مخس : ( وقول النيب  ١٢٧٧
  . احلديث إىل غري ذلك من األحاديث ، واهللا أعلم ) رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا 

  . وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً طلبوا اهلالل : قال 
  . من شعبان ، احتياطاً لصومهم ، وحذاراً من االختالف  يستحب للناس أن يتراءوا اهلالل ليلة الثالثني: ش 

كان رسول اهللا يتحفظ من شعبان ماال يتحفظ من غريه ، مث : وقد روت عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١٢٧٨
هذا إسناد : رواه أمحد وأبو داود ، والدارقطين وقال . يصوم لرؤية رمضان ، فإن غم عليه عد ثالثني يوماً مث صام 

  . واهللا أعلم .  صحيح
  . فإن كانت السماء مصحية مل يصوموا ذلك اليوم : قال 
فمن شهد منكم الشهر { (  ١٩: أي طلب الناس اهلالل ، فإن رأوه وجب صيامه ، وهذا إمجاع ، لقوله تعاىل : ش 

وهو منهي )  إما يوم شك( ألنه ] مل يصوموا ذلك اليوم [ وإن مل يروه فإن كانت السماء مصحية ) . } فليصمه 
  . عن صيامه 



: كنا عند عمار يف اليوم الذي يشك فيه ، فأيت بشاة ، فتنحى بعض القوم ، فقال عمار : قال صلة بن زفر  ١٢٧٩
أو . ( وصححه ] والترمذي [ رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم 

  . وقد هني عنه أيضاً ) غري شك 
ال تقدموا رمضان بيوم وال يومني ، إال أن يكون صوم : ( فروى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال  ١٢٨٠

  . رواه اجلماعة ) يصومه رجل ، فليصم ذلك اليوم 
ال تقدموا الشهر ، حىت تروا اهلالل ، أو : ( قال رسول اهللا : وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال  ١٢٨١

[ وهذا املنع على طريق . رواه النسائي وأبو داود ) دة ، مث تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة تكملوا الع
  . عند القاضي وأيب اخلطاب ، واألكثرين ] الكراهة 

: قال [ وأليب حممد يف الكايف احتمال بالتحرمي ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وكالم صاحب التلخيص يف يوم الشك 
انتهى وهو مقتضى نصوص . منهي عنه ، ويف صحته مع النهي ما يف الصالة يف أوقات النهي ] شك صيام يوم ال

الشك على ضربني ، فالذي ال يصام إذا مل حيل دون منظره سحاب وال قتر : أمحد رمحه اهللا ، قال يف رواية أيب داود 
] يوم [ سئل عن هني النيب عن صيام : ، والذي يصام إذا حال دون منظره سحاب أو قتر ، ويف رواية املروذي 

ليس : ويف رواية األثرم ] . صام [ هذا إذا كان صحوا مل يصم ، وأما إن كان يف السماء غيم : الشك ، فقال 
  . انتهى وذلك لظواهر النصوص . بنبغي أن يصبح صائماً إذا مل حيل دون منظر اهلالل شيء من سحاب وال غريه 

والورد ، كمن عادته صوم يوم اخلميس فوافق آخر الشهر ، أو صوم يوم وفطر يوم ويستثىن من املنع النذر ، 
  . للحديث 

اليوم الذي يتحدث الناس برؤيته ال يثبت ، وحرر القاضي ذلك يف ] : قال بعض املتأخرين [ يوم الشك ) : تنبيه ( 
اوز وقت الرؤية أو مل تكن السماء إذا مل يتراء الناس اهلالل حىت ج: تعليقه بأن يكون يف الصحو ، وزاد عليه 

عند اخلالل فيما ] عند القاضي ، وهو شك [ أما إن قلنا بوجوبه فليس بشك ] ال جيب الصوم : مصحية وقلنا 
  . أظن ، ومها روايتان عن أمحد ، واهللا أعلم 

  . وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه ، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان : قال 
  . ذا هو املذهب املشور ، املختار لعامة األصحاب ، اخلرقي ، وابن أيب موسى ، والقاضيد وأكثر أصحابه ه: ش 

إذا رأيتموه فصوموا ، وإن : ( مسعت رسول اهللا يقول : ملا روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال  ١٢٨٢
ومن { (  ١٩: يقوا له العدد ، من قوله تعاىل أي فض. متفق عليه ) رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له 

{ (  ١٩أي يضيق عليه ) } يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر { (  ١٩اآلية أي ضيق عليه رزقه ) } قدر عليه رزقه 
وتضييق العدد ، بأن جيعل شعبان تسعة . أي لن نضيق عليه } فظن أن لن نقدر عليه { أي ضيق ) } وقدر السرد 

  . وعشرين 
وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين : يدل على هذا مايف سنن أيب داود وغريه عن نافع قال و ١٢٨٣

نظر له ، فإن رؤي فذاك ، وإن مل ير ، ومل حيل دون منظره سحاب وال قتر ، أصبح مفطراً ، وإن حال دون منظره 
خذ هبذا احلساب وهو راوي احلديث وكان ابن عمر يفطر مع الناس وال يأ: سحاب أو قتر أصبح صائماً ، قال 

فكان إذا بايع رجلًا بشيء ) البيعان باخليار ما مل يتفرقا ( وأعلم مبعناه فريجع إىل تفسريه ، كما رجع إىل تفسريه يف 
  . أي اقدروا طلوعه ) فاقدروا له ( وجيوز أن يكون معىن ] للسنة [ مشى خطوات ال سيما وهو من أتبع الناس 

) إمنا الشهر تسع وعشرون ، فإذا رأيتموه فصوموا ( أن يف مسلم وسنن أيب داود يف احلديث يدل عليه  ١٢٨٤



أي ال تظنوا أن الشهر ثالثون ، إمنا هو ) . فاقدروا له ] ( لقوله [ كالتوطئة ) الشهر تسع وعشرون : ( فقوله 
الذي قبله ، ألنا إذا قدرنا  تسع وعشرون ، فإذا مضى تسع وعشرون وغم عليكم ، فاقدروا طلوعه ، وهذا معىن

  . طلوعه ، فقد ضيقنا شعبان 
فأكملوا ( ويف البخاري ) فإن أغمي عليكم فاقدروا ثالثني ( ففي هذا احلديث يف مسلم ) : فإن قيل (  ١٢٨٥

  ) . العدة ثالثني 
] على [ والثاين .  فضيقوا عدة شعبان ، أو قدروا طلوع اهلالل ، لتصوموا ثالثني] على [ حيمل األول ) : قيل ( 

  . فأكملوا عدة رمضان ثالثني ، ألنه أقرب مذكور ، فاأللف والالم بدل من املضاف إليه ، مجعا بني األدلة 
  ) . فصوموا ثالثني : ( ويؤيده أن يف الصحيح كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل  ١٢٨٦
هل : ( أن رسول اهللا قال لرجل  وعلى هذا ما يف الصحيحني وغريمها عن عمران بن حصني رضي اهللا ١٢٨٧

وسار الشهر ) يومني ( ويف رواية ) فإذا أفطرت فصم يوماً : ( قال . ال : قال ) صمت من سرر هذا الشهر شيئاً ؟ 
ال : ( وحديث أيب هريرة . مسي بذلك الستسرار القمر فيه فال يظهر ، حممول على حال الغيم وحنوه . آخره : 

يف حال الغيم ال يعلم أنه تقدم رمضان بيوم وال يومني ، فال يدخل ] ليتوافقا إذ . و على الصح) تقدموا رمضان 
  . حتت النهي ، وألن هذا قول مجاعة من الصحاية رضي اهللا عنهم 

ليس هذا : أن عمر كان يصوم يوم الشك إذا كانت السماء يف تلك الليلة متغيمة ، ويقول : فعن مكحول  ١٢٨٨
  . رواه أبو حفص بسنده . حري بالتطدم ، ولكنه بالت

ألن أصوم يوماً من شعبان ، أحب إيلّ من أن أفطر يوماً من : وكات عائشة رضي اهللا عنها تقول إذا غم  ١٢٨٩
  . الغيم [ وقد تقدم عن ابن عمر أنه كان يصوم يوم . رمضان 
ة ، وعلي بن أيب طالب وعلى هذا حيمل ما روي عن أمساء ، وأيب هريرة ، وعمرو بن العاص ، ومعاوي ١٢٩٠

الشك على وجود الغيم وحنوه ، وهؤالء من أكابر الصحابة ، وعلمائهم ، وهم ] رضي اهللا عنهم من صوم يوم 
رواة أحاديث الباب ، فال يظن هبم خمالفتها ، وال خمالفة ظاهرها ، وألن الصوم يف ذمته بيقني ، وال يربأ منه بيقني إال 

  . ه صالة من يوم ال يعلم عينها ، وجب عليه أن يصلي مخس صلوات بصوم ذلك ، كما لو كانت علي
إن هذا اختيار ابن : ال يصام هذا اليوم ، بل ينهى عنه ، ألنه يوم شك ، وقيل ) : رواية ثانية ( وعن أمحد رمحه اهللا 

لعل هذا يف الكبري عقيل ، وأيب اخلطاب ، يف خالفيهما ، والذي نصره أبو اخلطاب يف اخلالف الصغري هو األول ، ف
أنه من يوم شك ، ويوم الشك منهي عنه ملا تقدم ، وملا تقدم من حديث عائشة رضي اهللا ] من [ وذلك ملا تقدم 
  . وحديثي أيب هريرة ، وحذيقة ، يف النهي عن التقدم . عّد ثالثني يوماً مث صام : عنها ، فإن فيه 

موا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة صو: ( قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة قال  ١٢٩١
فاقدروا له : ( وقوله يف حديث ابن عمر ) . فإن غم عليكم فعدوا ثالثني ( وملسلم . رواه البخاري ) شعبان ثالثني 

إمنا هو التضييق ممنوع ، ] التقدير [ يدل عليه بقية الروايات ، وكون . أي قدروا له عدد ثالثني حىت تكملوها ) 
  . غري التضييق والتوسيع 

ال توسع احللقة وال تضيقها ، وال ترقق املسامري وال ) } وقدر يف السرد { (  ١٩: كما قيل يف قوله  ١٢٩٢
فظن { (  ١٩ويف . أي جعل بقدر ال ينقص ، وال يفضل عن حاجته ) } ومن قدر عله رزقه { (  ١٩تغلظها ، ويف 

  . وفعل الصحابة لعله عن اجتهاد وظن ، كما ظنه غريهم . عليه أي نضيق ) } أن لن نقدر عليه 
خالف ذلك ، واالحتياط يف الوجوب إمنا يكون فيما علم وجوبه ] وعن غريهم [ مث قد روي عن بعضهم  ١٢٩٣



  . ، أما ما شك فيه فال جيب ، وإال يلزم الوجوب بالشك ، وعلى هذا فهل النهي هني حترمي أو تنزيه على قولني 
ال نسلم أن هذا يوم شك ، مع أن عماراً رضي اهللا عنه مل ينقل لنا عن النيب لفظاً ، فيجوز : ن نصر األول قال وم

أن يكون قاله عن اجتهاد ، بناء على النهي عن التقدم ، وأما حديثا أيب هريرة وحذيفة يف التقدم فتقدم اجلواب 
اجلواب عنهما ، وأما حديث أيب غلط من الراوي ، وأن  عنهما ، وأما حديث أيب هريرة وحذيفة يف التقدم فتقدم

) فإن غم عليكم فصوموا ثالثني ( سائر الرواة مل يذكروا ذلك ، مع أن يف املسند ومسلم والنسائي يف هذا احلديث 
. واحلديث واحد فتتعارض الروايتان ويتساقطان ) فعدوا ثالثني مث أفطروا ( ويف لفظ ألمحد والترمذي وصححه ، 

 على تقدير صحة األول فيحمل على ما إذا غم رمضان ، بعد أن غم شعبان ، فإنا ال نفطر ، ونعد شعبان إذاً مث
  . ثالثني يوماً ورمضان ثالثني يوماً ، ويكون الصوم أحداً وثالثني 

  . الناس تبع لإلِمام يف الصوم والفطر : وعن أمحد رمحه اهللا رواية ثالثة 
الفطر يوم يفطر الناس ، واألضحى يوم يضحي : ( قال رسول اهللا : اهللا عنها قالت ملا روت عائشة رضي  ١٢٩٤
  . رواه الترمذي وصححه ) الناس 

  . السلطان أحوط يف هذا ، وأنظر للمسلمني ، وأشد تفقدا ، ويد اهللا على اجلماعة : قال أمحد 
إن : منه ، وهذا اختيار أيب العباس ، وقال  وقيل عن أمحد رواية أخرى باستحباب الصوم ، ال بإجيابه ، وال باملنع

ومل أقف من كالم أمحد على ما : املنقول عن أمحد أنه كان يصومه ، أو يستحب صيامه ، اتباعاً البن عمر ، قال 
يقتضي الوجوب ، ومحال لألوامر بإمتام شعبان ، وحنو ذلك على بيان الواجب ، وما ورد من صيام ذلك على 

  . ما وفيه احتياط لعبادة ، وأصول الشريعة ال متنع من ذلك االستحباب ، ال سي
  . وقول سادس وهو التبعية . حتكى فيه األحكام اخلمسة : وقيل عنه رواية باِإلباحة ، قال بعضهم 

يشترط له النية من الليل ، على أنه من رمضان حكماً ، فإن تبني أنه من رمضان أجزأه ، وإال فهو : فعلى األوىل 
وحكي عن أمحد وعن . أظهرمها ال : قال صاحب التلخيص : وهل تصلى التراويح ليلته ؟ فيه وجهان نفل ، 

إن كان غدا من رمضان فهو فرض ، وإال فهو نفل ، مل : ولو نوى . التميمي أنه ينويه جزماً ، وإذاً تصلى التراويح 
األوىل ، ملكان العذر هنا ، وهل تثبت بقية األحكام  جيزئه إن قيل باشتراط التعيني يف النية لفواته ، وإال أجزأه بطريق

من األجل املعلق برمضان ، والطالق املعلق به ، وحنو ذلك ؟ فيه احتماالن ، ذكرمها القاضي يف التعليق ، فالثبوت 
  . للحكم برمضانيته ، واملنع ألنه حق آلدمي 

. ومجعه غيوم وغيام . ن ال ترى مشساً من شدة الدجى وقيل أ. الغيم السحاب : قال ابن سيده ) الغيم ) : ( تنبيه ( 
  ) . } ترهقها قترة { (  ١٩: مجع قترة وهي الغبار ومنه قوله تعاىل ( القتر ( و 

الفرق بني الغربة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء ، والغربة ما كان أسفل : قال ابن زيد  ١٢٩٥
قد تقدم معناه والصواب عند أهل اللغة والتفسري املعىن الثاين ، وهو بالوصل ، وكسر ) له فاقدروا ( و . يف األرض 

ويقال فيه أيضاً . والفتح أجود : وسراره ثالث لغات ، قال الفراء ) سراره ( و ) سرر الشهر ( الدال وضمها ، و 
كل شيء جوفه ويدل عليه أن يف  سره وسطه ، وسر: وجاءت به السنة ، وقد تقدم معناه ، وقيل . سر الشهر : 

  . وفسر ذلك بأيام البيض واهللا أعلم ) أصمت من سرة هذا الشهر ؟ ( بعض الروايات 
  . وال جيوز صيام فرض حىت ينويه أيَّ وقت كان من الليل : قال 
وما أمروا إال { : أما أصل النية يف الصوم وإن كان تطوعاً فمجمع عليها ، ألنه عبادة فيدخل حتت قوله تعاىل : ش 

الصوم [ مث إن كان ) إمنا األعمال بالنيات : ( وعمل فيدخل حتت قوله عليه السالم } ليعبدوا اهللا خملصني له الدين 



  . فرضاً كرمضان وصوم الكفارة والنذر اشترط أن ينويه من الليل ] 
ت الصيام قبل الفجر فال صيام من مل يبي: ( ملا روي عن ابن عمر عن حفصة رضي اهللا عنهم عن النيب قال  ١٢٩٦

  . وروى موقوفاً على ابن عمر ) من مل جيمع الصيام ( رواه اخلمسة ، ويف لفظ ) له 
رواه . من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له : وعن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنهما قالت  ١٢٩٧

فوجوبه كان يف النهار فلذلك أجزأت فيه النية  وما يورد من صوم عاشوراء. إسناده كلهم ثقات : الدارقطين وقال 
 .  

إن هذا يوم : ( إنه مل يكن واجباً ، بدليل حديث معاوية مسعت رسول اهللا يقول : على أن أبا حفص قد قال  ١٢٩٨
  ورد بأن معاوية إمنا أسلم عام الفتح ، ) عاشوراء ، ومل يكتب عليكم صيامه ، وإين صائم فمن شاء فليصم 

عاشوراء كان يف الثانية من اهلجرة ، يوماً واحداً مث نسخ بصوم رمضان يف ذلك العام فهو إمنا  ووجوب ١٢٩٩
  . انتهى . مسع ذلك بعد النسخ ، وال شك أنه إذا ذاك غري مكتوب 

ويف أي وقت نوى من الليل أجزأه ، إلِطالق احلديث ، وسواء وجد بعد النية مناف للصوم ، كاجلماع واألكل ، 
يبطله املنايف من األكل ، وحنوه ، كما لو فسخ النية ، : عملًال بإطالق احلديث ، وقيل ] على املذهب [ جد أو مل يو

وال بد مع النية من تعيني ما يصومه ، فينوي الصوم عن كفارته ، أو نذرة ، أو فرض رمضان ، على ظاهر كالم 
ي ذلك الفرض ، وهو إحدى الروايتني ، وأنصهما أي ينو. وال جيوز صيام فرض حىت ينويه : اخلرقي هنا ، لقوله 

إمنا : ( عن أمحد ، وهي اختيار أيب بكر ، وأيب حفص ، والقاضي ، وابن عقيل ، واألكثرين ، لظاهر قول النيب 
ال ) : والرواية الثانية ( ومن أطلق مل ينو صوم رمضان ، وكذلك من نوى تطوعاً بطريق األوىل ) األعمال بالنيات 

عيني النية لرمضان ، حكاها أبو حفص عن بعض األصحاب ، وهي اختيار اخلرقي يف شرح املختصر ، قال يشترط ت
ليس حيتاج أن ينوي من : كيف جيوز أن ينويه من رمضان وهو غري متحقق ؟ قيل : إن قيل : يف صوم يوم الشك 

أه ، ألنه حيتاج أن يفرق بني الفرض لو نوى أن يصوم تطوعاً فوافق رمضان أجز: رمضان وال غريه ، ألن من أصلنا 
  . انتهى . والتطوع ، ملا يصلح هلا ، وشهر رمضان ال يصلح أن يصام فيه تطوع 

وذلك ملا أشار إليه اخلرقي بأن هذا الزمن متعني لصوم رمضان ، ال يتأيت فيه غريه ، فال حاجة إىل النية ، وصار هذا 
بأن احلج آكد حكماً ، بدليل املضي يف فاسده ، وانعقاده مع الفساد كمن عليه حجة اِإلسالم فنوى تطوعاً ، وفرق 

، فلذلك مل يعترب له تعيني النية ، خبالف الصوم مث نص الرواية إمنا هو يف من نوى وأطلق ، والقاضي ومجاعة حيكون 
  . الرواية يف من أطلق ، أو نوى تطوعاً 

العلم جيب عليه تعيني النية ، وإال يكون عاصياً هللا بقصد ما ال أنه مع : ويف املسألة قول ثالث اختاره أبو العباس 
حيل له ، ومع عدم العلم كمن مل يعلم أن غدا من رمضان ، ونوى صوماً ما مطلقاً أو مقيداً ، فتبني أنه من رمضان ، 

حه ، وكذلك ملكان العذر ، ونص اخلرقي يف شر] ونية غري رمضان عنه [ ال جيب التعيني ، بل جيزيء اإلِطالق 
  . انتهى . اِإلجزاء إمنا هو يف مثل هذا : رواية ] يف [ كالم أمحد 

أشهرمها عن أمحد وأصحهما عند األصحاب ال ، واهللا : وهل يكفي نية من أول الشهر عن مجيعه ؟ فيه روايتان 
  . أعلم 
، مل جيزه صيام ذلك اليوم  ومن نوى من الليل ، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر ، فلم يفق حىت غربت الشمس: قال 

 .  
  . ألن الصوم الشرعي مركب من إمساك مع النية : ش 



كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه يل ، وأنا أجزي به ، يدع طعامه ، : يقول اهللا تعاىل ( بدليل قول النيب  ١٣٠٠
مجيع النهار مل يضف إليه إمساك متفق عليه فأضاف ترك الطعام والشراب إليه ، ومن أغمي عليه ) وشرابه من أجلي 

  . النية ، فلم يصح صومه ، إذ املركب ينتفي بانتفاء جزئه 
  . وقد فهم من كالم اخلرقي أنه لو أفاق قبل غروب الشمس أجزأه ، وهو صحيح ، لوجود اإلِمساك يف اجلملة 

ة ال تثبت عليه ، فلم يزل به ودل كالمه على أن املغمى عليه جيب عليه الصوم ، وال نزاع يف ذلك ، ألن الوالي
  . التكليف كالنوم ، وهلذا جاز على األنبياء ، واهللا أعلم 

  . ومن نوى صيام التطوع من النهار ومل يكن طعم أجزأه : قال 
: قلنا ) هل عندكم شيء : ( دخل على النيب ذات يوم فقال : ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت : ش  ١٣٠١

طلبه األكل ، والظاهر أنه كان مفطراً ، ) أحدمها ( وفيه دليالن . خمتصر رواه مسلم ) إذاً صائم فإين : ( قال . ال 
لالستقبال ، وهبذا يتخصص قوله ) إذاً ( و ) إين إذاً : ( قوله ) : والثاين . ( وإال يلزم إبطال العمل املطلوب إمتامه 

احلديث ، وشرط هذا أن ال يوجد مناف غري نية اِإلفطار ، . . . ) من مل يبيت الصيام قبل الفجر : ( عليه السالم 
  . اقتصاراً على مقتضى الدليل ، ونظراً إىل أن اِإلمساك هو املقصود األعظم ، فال يعفى عنه أصلًا 

الزوال وبعده ، وهو اختيار ابن أيب موسى ، والقاضي يف ] قبل [ وظاهر كالم اخلرقي واإلِمام أمحد أنه ال فرق بني 
ال جيزئه بعد : امع الصغري ، وأيب حممد ، ألن ما صححت النية يف أوله ، صحت يف آخره كالليل ، وعن أمحد اجل

الزوال ، واختاره القاضي يف اجملرد ، وابن البنا يف اخلصال ، ألنه قد مضى معظم اليوم ، ومعظم الشيء يف حكم 
  . كله يف كثري من األحكام ، فكذلك ها هنا 

( كم له بالصوم الشرعي املثاب عليه من وقت النية ، على املنصوص واملختار أليب حممد وغريه ، إذ حي) : تنبيه ( 
بنص الرسول وعند أيب اخلطاب حيكم له بالصوم من أول النهار نظراً إىل أن الصوم ال ) ليس المريء إال ما نوى 

  . يتبعض ، وهو ممنوع ، واهللا أعلم 
  . يه الصالة فال يفطر حىت يترك البيوت وراء ظهره وإذا سافر إىل ما تقصر ف: قال 
فمن كان منكم مريضاً ، أو على سفر فعدة من { (  ١٩: جيوز الفطر يف السفر بنص الكتاب ، قال سبحانه : ش 

  ) . ليس من الرب الصوم يف السفر : ( وقال النيب ) } أيام أخر 
، وهو ستة عشر فرسخاً فأزَْيد ، إذ ما دون ذلك يف  تقصر يف مثله الصالة] سفره [ ومن شرط الفطر أن يكون 

فهو ] ألنه ما مل يتجاوزها [ حكم املقيم ملا تقدم يف قصر الصالة ، وأن يترك البيوت وراء ظهره ، أي يتجاوزها 
  . واهللا أعلم ) } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { (  ١٩: حاضر غري مسافر ، فيدخل حتت قوله تعاىل 

ل ، أو شرب ، أو احتجم ، أو استعط ، أو أدخل إىل جوفه شيئاً من أي موضع كان ، أو قَبَّلَ فأمىن ومن أك: قال 
أمذى ، أو كرر النظر فأنزل ، أي ذلك فعل عامداً وهو ذاكر لصومه ، فعليه القضاء بال كفارة ، إذا كان صومه 

  . واجباً ، وإن فعل ذلك ناسياً فهو على صومه ، وال قضاء عليه 
وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض ، من { (  ١٩: أما الفطر باألكل والشرب فبداللة قوله تعاىل  :ش 

أباح سبحانه األكل إىل غاية هي تبني اخليط األبيض ، من ) } اخليط األسود من الفجر ، مث أمتوا الصيام إىل الليل 
كل عمل ابن آدم له ، إال : يقول اهللا تعاىل : ( يل ، وقال النيب اخليط األسود مث أمر سبحانه باإلِمساك عنهما إىل الل

فدل على أن الصوم حالته هذه ، وال فرق بني ) الصوم ، فإنه يل ، وأنا أجزي به ، يدع طعامه وشرابه من أجلي 
  . مغذ وغريه ، لظاهر إطالق الكتاب 



أتى على رجل وهو بالبقيع ، وهو حيتجم ،  وأما الفطر باالحتجام فلما روى شداد بن أوس أن رسول اهللا ١٣٠٢
رواه أمحد ، وأبو داود ، ) أفطر احلاجم واحملجوم : ( وهو آخذ بيدي ، لثمان عشرة خلت من رمضان فقال 

والنسائي ، وابن ماجه واحلاكم وصححه ، وصححه أيضاً اِإلمام أمحد وإسحاق ، وابن املديين ، والدارمي وغريهم 
 .  

رواه أمحد ، ) أفطر احلاجم واحملجوم : ( قال رسول اهللا : خديج رضي اهللا عنه قال وعن رافع بن  ١٣٠٣
  . إسناده جيد : ويف رواية . إنه أصح حديث يف الباب : والترمذي ، وقال أمحد 

. إنه وحديث شداد أصح شيء يف الباب : وقال ابن املديين . وألمحد وأيب داود من حديث ثوبان مثله  ١٣٠٤
  ] . نعم : قال [ ذكرت أليب عبد اهللا حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان مها عندك ؟ : م وقال األثر
  . وألمحد وابن ماجه من حديث أيب هريرة مثله  ١٣٠٥
  . وألمحد من حديث عائشة ، وأسامة بن زيد مثله  ١٣٠٦
حتجم يف مثاين عشرة ليلة مر عليَّ رسول اهللا وأنا أ: وعن احلسن عن معقل بن يسار األشجعي ، أنه قال  ١٣٠٧

  ) . أفطر احلاجم واحملجوم : ( خلت من شهر رمضان ، فقال 
  . وروى أمحد بسنده مثل ذلك من حديث مصعب بن سعد ، عن أبيه  ١٣٠٨
ومن حديث بالل ، ومن حديث صفية ، ومن حديث أيب موسى األشعري ، ومن حديث عمرو بن شعيب  ١٣٠٩

فهؤالء اثناعشر صحابياً رووا هذا احلديث ، وهذا ] عنه [ عبد اهللا يف مسائله  ، عن أبيه عن جده ذكر ذلك ابنه
) أفطر احلاجم واحملجوم : ( ثبتت األخبار عن رسول اهللا أنه قال : يزيد على رتبة املستفيض ، قال اِإلمام ابن خزمية 

الظاهر تنزيههما عن ذلك ، وقد ذكر  وما يذكر من أهنما كانا يغتابان ، بعيد ، ألهنما من الصحابة ، إذ. انتهى . 
أي أنا ال نسلم من ذلك ، فكيف حيمل احلديث على أمر يغلب . لو كان للغيبة ما كان لنا صوم : هذا ألمحد فقال 

] منوط [ وقوعه ، مث إن هذه األحاديث كلها ليس فيها ذكر الغيبة ، فكيف جيوز أن يترك من احلديث ما احلكم 
  . ا يف احلديث فاالعتبار بعموم اللفظ به ، مث لو قدر وجوده

مث قد روى أمحد يف مسائل ابنه عبد اهللا اِإلفتاء هبذا اللفظ عن علي ، وعائشة ، وأيب هريرة ، وصفية ،  ١٣١٠
  . وابن عمر 
  . وعن احلسن عن عدة من أصحاب النيب ، وهذا يدل على تثبته واألخذ بعمومه عندهم  ١٣١١
رضي اهللا عنهما أن النيب احتجم وهو صائم ، واحتجم وهو حمرم رواه البخاري ،  وما روي عن ابن عباس ١٣١٢

: سقط ) ( إىل آخر الصفحة : سقط ( رواه أبو داود والترمذي وصححه ، ) احتجم وهو حمرم صائم ( ويف لفظ 
ما هو ممنوع  حىت لو أوصل إىل جوفه سكيناً أفطر ، ألنه أوصل إىل جوفه)  ١٣١٦من أول الصفحة إىل فقرة رقم 

  . من إيصاله إليه ، أشبه ما لو أوصل إليه مأكوال 
  . رواه أبو داود وغريه ) ليتقه الصائم : ( وقد روي يف حديث أن النيب أمر باِإلمثد عند النوم ، وقال  ١٣١٦

اص من عطف العام على اخلاص ، الختصاص اخل. من أي موضع كان ] أو أدخل إىل جوفه شيئاً : [ وقول اخلرقي 
  . وهو األكل والشرب ، واِإلستعاط مبعىن مل يوجد يف العام وهو النص 

كان رسول اهللا يقبل : وأما الفطر بالقبلة مع اِإلمناء واِإلمذاء فلما روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١٣١٧
يقبل يف رمضان : له  متفق عليه واللفظ ملسلم ، ويف لفظ. وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملككم ِإلربه 

  . وفيه إشارة إىل أن من ال ميلك إربه يضره ذلك . وهو صائم 



يا رسول اهللا صنعت اليوم أمراً عظيماً : فقلت [ هششت فقبلت وأنا صائم : وعن عمر رضي اهللا عنه قال  ١٣١٨
رواه ) فمه : ( قال .  ال بأس به: قلت ) أرأيت لو متضمضت من إناء وأنت صائم ؟ : ( قال ] ، قبلت وأنا صائم 

شبه القبلة باملضمضة من حيث أهنا مقدمة للشهورة باملضمضة ، واملضمضة إذا مل يكن معها نزول ماء مل . أبو داود 
يفطر ، ومع النزول يفطر ، كذلك القبلة ، إال أن أمحد ضعف هذا اخلرب وألنه إنزال مبباشرة ، أشبه اإلِنزال باجلماع 

 .  
إنزال مل يفطر ، وال ريب يف ذلك ، ملا تقدم من احلديثني ، وحكم [ أن القبلة إذا خلت عن  ومفهوم كالم اخلرق

  . االستنماء باليد حكم القبلة 
اِإلنزال أي إنزال املين ، إذ هذا العرف يف اِإلنزال فألنه عمل ميكن التحرز منه ، ] وأما الفطر بتكرار النظر مع 

، وخرج بذلك إنزال املذي ، فال يفطر به على الصحيح ، ألنه إنزال ال عن ويتلذذ به ، أشبه اِإلنزال باللمس 
  . وخرج أيضاً بطريق التنبيه إذا مل ينزل . يفطر : وعن أيب بكر ] عنه [ مباشرة فلم يلتحق املذي باملين لضعفه 

فإن مل يقصد مل يفطر بال  أنه لو أنزل بنظره مل يفطر ، وال خيلو إما أن يقصد النظر أو ال ،: ومفهوم كالم اخلرقي 
ريب ، وإن قصده فكذلك ، على ظاهر كالم أيب حممد ، وأيب اخلطاب وغريمها ، وظاهر كالم أيب الربكات أن يف 

  . املذي يف النظر وجهان فاِإلمناء أوىل ، وقطع القاضي بالفطر 
  . عاه على أصح الوجهني ومقتضى كالم اخلرقي أن الفكر ال أثر له ، وهو كذلك إن غلبه ، وكذلك إن استد

  ) . عفي ألميت عما حدثت به أنفسها ، ما مل تعمل أو تتكلم ( لعموم قول النيب  ١٣١٩
وشرط اِإلفطار يف مجيع ما تقدم أن يكون عامداً أي قاصداً للفعل ، فلو مل يقصد بأن طار إىل حلقه ذباب ، أو غبار 

، أو أنفه شيء كرهاً ، أو حجم كرهاً ، أو قبلته امرأة بغري ، أو ألقي يف ماء فوصل إىل جوفه ، أو صب يف حلقه 
  . اختياره ، وحنو ذلك مل يفطر 

رواه ) من ذرعه القيء فال قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء : ( ملا روى أبو هريرة أن النيب قال  ١٣٢٠
نفى القضاء لسبق ] . ثقات [  رواته كلهم: صحيح على شرطهما ، والدارقطين وقال : اخلمسة واحلاكم وقال 

  . القيء النتفاء االختيار ، فيلحق به ما يف معناه 
وألن من مل يقصد غافل ، ) عفي ألميت عن اخلطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه : ( ولقوله عليه السالم  ١٣٢١

  . والغافل غري مكلف ، وإال يلزم تكليف ما ال يطاق 
  . كان ناسياً مل يفطر يف شيء مما تقدم  وأن يكون ذاكراً لصومه ، فلو

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ، فليتم : ( قال رسول اهللا : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ١٣٢٢
. فليتم صومه فاقتضى أن مث صوم يتم : أحدمها أنه قال : وفيه دليالن . متفق عليه ) صومه ، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه 

فأضاف الفعل إىل الرب سبحانه وتعاىل ، فدل على أنه ال أثر لذلك الفعل ) فإمنا أطعمه اهللا وسقاه : (  والثاين قوله
  ] . إليه [ بالنسبة 
فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليه ، وال ( مع أن الدارقطين قد روى يف احلديث من طرق قيل إنه صحح بعضها  ١٣٢٣

وإذا ثبت هذا يف األكل والشرب قسنا عليه ) . ألن اهللا أطعمه وسقاه  وال قضاء عليه ،( ويف لفظ له ) قضاء عليه 
  . ما عداه ، ألنه يف معناه 

وصحح ) من أفطر من شهر رمضان ناسياً فال قضاء عليه وال كفارة ( مع أن الدارقطين واحلاكم رويا  ١٣٢٤
رواية ) وعن أمحد ( احلديث ) يان عفى ألميت عن اخلطأ والنس( ذلك احلاكم ويؤيد ذلك عموم قوله عليه السالم 



أخرى أن احلجامة تفطر مع النسيان ، ِإلطالق احلديث ، ولعدم استفصاله من معقل بن يسار وغريه ، ويف االستمناء 
  . وجه ، إحلاقاً له باجلماع 

ر ، ألنه ومقتضى كالم اخلرقي أن اجلهل بالتحرمي ال أثر له ، وهو اختيار الشيخني ، لظاهر حديث معقل بن يسا
  . كان جاهلًا بالتحرمي وجعله صاحب التلخيص تبعاً أليب اخلطاب كاملكره والناسي 

. ليس عن أصحابنا فيه رواية : النائم كالناسي ، لعدم قصده ، أما املكره بالوعيد فقال القاضي يف تعليقه ) : تنبيه ( 
وحيتمل عندي ] : لعموم احلديث قال [ جأ احتمالني ، وحكى ابن عقيل عن األصحاب أنه كاملل] فيه [ مث حكى 

  . انتهى . أن يفطر ، ألنه لدفع ضرر عنه ، أشبه من شرب لدفع عطش 
ومن حكم بفطره ممن تقدم فعليه القضاء إن كان صومه واجباً ، ألن الصوم ثابت يف ذمته ، فال تربأ إال بأدائه ومل 

  . وم ، إذ القضاء حيكي األداء يؤد ، فيجب قضاؤه ، والواجب يف القضاء عن كل يوم ؛ ي
  . وال كفارة يف شيء مما تقدم . رواه أبو داود ) صم يوماً مكانه ( ويف حديث اجملامع يف رمضان  ١٣٢٥
وألن األصل براءة الذمة ، فال ) ليس يف املال حق سوى الزكاة ( أما يف األكل والشرب فلعموم قول النيب  ١٣٢٦

منها ، والقياس على اجلماع ممنوع ، ] واحد [ أو إمجاع ، أو قياس ، ومل يوجد يثبت الشغل إال بدليل من نص ، 
) وأما ( جتب الكفارة على من أكل أو شرب عمداً كاجلماع ، : ألنه أفحش ، فاحلاجة إىل الزجر عنه أبلغ ، وقيل 

إن كان عاملاً بالنهي ) وعنه ( لو كانت واجبة لبينها ] مل يلزمه بالكفارة و [ يف االحتجام فلما تقدم ، وألن النيب 
يف اإلستعاط ، ومن أدخل إىل ) وأما ( وجبت وإال فال ، وعلى هذه هل هي كفارة وطء أو مرضع ؟ فيه روايتان ، 

يف القبلة وتكرار النظر فألنه إفطار بغري ) وأما . ( جوفه شيئاً من أي موضع كان ، فلما تقدم يف األكل والشرب 
ار باألكل والشرب ، واعتماداً على األصل ، وهذا إحدى الروايتني ، واختيار اخلرقي ، وأيب مباشرة ، أشبه اِإلفط

جتب الكفارة ، واختارها القاضي يف تعليقه ، ألنه إفطار باستمتاع ، ) : والرواية الثانية . ( بكر ، وابن أيب موسى 
يص ، وجزم القاضي يف التعليق بعدم الكفارة فيه وحكم االستمناء حكم القبلة ، قاله يف التلخ. أشبه الفطر باجلماع 

، معتمداً على نص اِإلمام يف رواية ابن منصور ، وفرق بينه وبني ما تقدم ، بأن االستمناء ليس بإنزال عن مباشرة ، 
  . إذ املباشرة ال تكون إال بني شخصني 

يكن واجباً ال قضاء فيه ، وهو املذهب بال  أن الصوم لو مل. إذا كان صوماً واجباً : ومفهوم كالم اخلرقي يف قوله 
  . ريب ، وستأيت املسألة إن شاء اهللا تعاىل 

وقد تقدم الكالم ) ذاكراً ( مفهوم ] هو . [ وإن فعل كل ذلك ناسياً فهو على صومه ، وال قضاء عليه : وقوله 
  . عليه 

بل العضو أي الذكر : زة وسكون الراء ، وقيل بفتح اهلمزة والراء احلاجة ، وكذلك بكسر اهلم) اَألرب ) ( تنبيه ( 
  . ، واهللا أعلم 

: وظاهر كالم اخلرقي . بغري اختياره . طلب القيء ، والذرع خروجه : حلديث أيب هريرة املتقدم واِإلستقاء : ش 
ل مبلء نصفه ب: وعنه . ال يفطر إال مبلء الفم : أنه ال فرق بني قليل القيء وكثريه ، وهو املذهب بال ريب ، وعنه 

  . واهللا أعلم . 
  . ومن ارتد عن اِإلسالم فقد أفطر : قال 
  . ال أعلم يف هذا خالفاً واهللا أعلم : ألن الصوم عبادة حمضة ، فنافاها الكفر كالصالة ، مع أن أبا حممد قال : ش 
  . ومن نوى اِإلفطار فقد أفطر : قال 



ة من شرطها النية ، فبطلت بنية اخلروج منها كالصالة ، وألنه هذا هو املذهب املعروف املشهور ، ألهنا عباد: ش 
: وعن ابن حامد . قد خلي جزء من العبادة عن النية املشترطة جلميع العبادة ، واملركب يفوت بفوات جزئه فيبطل 

تردد يف قطعه  إذا: فعلى األول . ال يفطر ، ألهنا عبادة يلزم املضي يف فاسدها ، فلم تفسد بنية اخلروج منها كاحلج 
كوجود الفداء وحنوه فوجهان ، هذا كله إذا كان ] فنوى اِإلفطار [ ، أو نوى أن سيقطعها ، أو علقها على شرط 

الصوم فرضاً ، أما إن كان نفلًا فنوى اِإلفطار فقد أفطر ، مث الذي وجد من صومه يف حكم العدم ، فإذا عاد فنوى 
  . لصحيح ، واهللا أعلم الصوم أجزأه وإن كان بعد الزوال على ا

ومن جامع يف الفرج ، فأنزل أو مل ينزل ، أو دون الفرج فأنزل ، عامداً أو ساهياً ، فعليه القضاء والكفارة ، : قال 
  . إذا كان يف شهر رمضان 

: جاء رجل إىل النيب فقال : األصل يف اجلماع يف رمضان ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال : ش  ١٣٢٧
هل جتد ما تعتق رقبة : ( قال . وقعت على امرأيت يف رمضان : ؟ قال ) وما أهلكك : ( قال . ا رسول اهللا هلكت ي

فهل جتد ما تطعم ستني مسكيناً : ( قال . ال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟ قال : ( قال . ال : قال ) ؟ 
على أفقر منا ؟ فما بني البتيها أهل : فقال ( تصدق هبذا : (  مث جلس فأيت النيب بعرق فيه متر ، فقال. ال : قال ) ؟ 

رواه اجلماعة ، ويف لفظ ) اذهب فأطعمه أهلك : ( فضحك النيب حىت بدت نواجذه مث قال . بيت أحوج إليه منا 
  . روي األمر بالقضاء من غري وجه : قال بعض احلفاظ ) وصم يوماً مكانه ( البن ماجه وأيب داود 

] نظراً [ هذا فمىت جامع يف هنار يف رمضان يف الفرج عامداً فقد فسد صومه ، وعليه القضاء والكفارة إذا تقرر 
ديث ، إذ هو العمدة يف الباب ، وال فرق بني أن ينزل أو ال ينزل ، لعدم االستفصال يف احلديث ، وال بني هلذدا احل

كون الفرج قبلًا أو دبراً ، من آدمي أو هبيمة ، على املذهب املختار للقاضي ، والشريف ، وأيب اخلطاب ، 
ومبىن الروايتني عند الشريف ، . بوطء البهيمة  ال جتب الكفارة: والشريازي ، وأيب الربكات وغريهم ، وقيل عنه 

  . بوطئها وعدمه ، وال بني كون املوطوءة زوجته أو أجنبية ] احلد [ وجوب ] على [ وأيب اخلطاب 
عامداً فكذلك ، عليه القضاء والكفارة ، على املشهور من الروايتني ، حىت أن ] فأنزل [ وإن جامع دون الفرج ب 

لتعليق غريها ، وخص الروايتني بالقبلة واللمس ، وكذلك اخلرقي ، وابن أيب موسى ، وأبو بكر القاضي مل يذكر يف ا
، قالوا هنا بالكفارة ، مع قوهلم مث بعدمها ، وذلك ألهنا مباشرة اقترن هبا اِإلنزال ، أشبهت املباشرة يف الفرج ، 

  . ة اللمس وحنوه وقعت هلا مع عدم اِإلنزال ضعفت املباشرة ، فصارت مبنزل: ولشمول 
واختلف يف وطء الساهي ، هل حكمه حكم وطء العامد فيما تقدم ؟ فعنه وهو املشهور عنه ، واملختار لعامة 

نعم جيب القضاء والكفارة ، ملا تقدم من حديث األعرايب ، فإن النيب مل : والقاضي وغريمها ] اخلرقي [ أصحابه 
بذلك استدل أمحد رمحه اهللا ، ] له ، [ لو اختلف احلكم الستفصله وبينه يستفصله بني أن يكون ناسياً أو عامداً ، و

رواية ) وعن أمحد ] . ( حيتمل أنه قال ذلك لعلمه أن النسيان هنا ال يؤثر . هلكت : وما يورد من قول األعرايب 
لعله مبين على أن نص عليها يف رواية أيب طالب ، واختارها ابن بطة ، و. جيب القضاء وال جتب الكفارة : أخرى 

كل أمر غلب عليه الصائم ليس : ونقل أمحد بن القاسم عن اِإلمام أمحد . الكفارة ماحية ، ومع النسيان ال إمث ميحى 
رواية بانتفاء القضاء والكفارة واحلال ما تقدم ، ] ومن تبعه [ فأخذ من هذا أبو اخلطاب . عليه قضاء وال غريه 

وحنوه ، وليست ] ناسياً [ احلديث ، وقياسه األكل . . ) ن أميت اخلطأ والنسيان رفع ع: ( وهو ظاهر قول النيب 
وكذلك قال الشريازي ، وهو مقتضى . جيب القضاء رواية واحدة : هذه الرواية عند القاضي ، بل قال يف تعليقه 

داود عن أمحد رمحه اهللا جلزمهم بذلك ، ونقل أبو [ قول الشريف ، وأيب اخلطاب ، وابن الزاغوين ، وأيب الربكات 



  . التوقف 
أن الفجر مل يطلع وقد طلع أو أن الشمس قد غربت ومل تغرب حكم الناسي عند ] وحكم املخطئ كمن جامع يظن 

، وكذلك نص أمحد يف رواية حنبل وعبد اهللا ، ] عليه [ أيب الربكات ، وجزم أبو حممد بوجوب القضاء والكفارة 
وكذلك حكم املكره حكم الناسي عند أيب اخلطاب ، والشيخني يف خمتصريهما . تمل وكالم القاضي يف التعليق حم

واستثىن ابن عقيل . بناء عنده على أن اِإلكراه على الوطء ال يتصور ] وعن القاضي اجلزم بوجوب الكفارة به 
على ذلك ] تدل [ ملتقدمة امللجأ الذي غلبته نفسه فلم جيعل عليه قضاء وال كفارة ، والظاهر أن رواية ابن القاسم ا

القضاء [ عليها : لقوله يف املرأة إذا غصبها رجل فجامعها ] وجوب القضاء [ ظاهر كالم أمحد : ، وقال أبو حممد 
 . [  

إذا جامع امرأة مكرهة أو نائمة فعليها القضاء واستشهد : فالرجل أوىل ، وكذلك جزم القاضي يف تعليقه فقال 
  . ال قضاء عليه وال كفارة ، والقاضي جيعل عليه القضاء : امللجأ عند ابن عقيل وحكم النائم . بنص أمحد 

الشرط راجع إىل الكفارة فقط فال جتب الكفارة . وقول اخلرقي فعليه القضاء والكفارة إذا كان يف شهر رمضان 
فهو يف كل صوم ] ء القضا[ ويعضده أن األصل براءة الذمة ، أما ] للنص [ باجلماع يف غري رمضان ، اتباعاً 

  . واجب 
  . الراء مكتل ، واهللا أعلم ] العني و [ العرق بفتح ) : تنبيه ( 

لكل مسكني [ والكفارة عتق رقبة ، فإن مل ميكنه فصيام شهرين متتابعني ، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً : قال 
  ] . مدبر أو نصف صاع من متر أو شعري 

  . دم ، فإنه نص فيه على الثالثة ، وهو ظاهر يف الترتيب حلديث أيب هريرة املتق: ش 
) . صم شهرين متتابعني : ( قال . ال أجدها : قال ) أعتق رقبة : ( وأنص منه ما روى ابن ماجه يف احلديث أنه قال 

عند العجز ،  أمره بالعتق وظاهر األمر الوجوب ، ومل ينقله عنه إال) . أطعم ستني مسكيناً : ( قال . ال أطيق : قال 
  . وهذا هو املذهب واملختار من الروايتني بال ريب 

يف بعض ] [ أو [ الكفارة على التخيري فيخري بني الثالثة ، ألنه قد ورد بلفظ ] أن : رواية أخرى ) [ وعنه ( 
  ] . الروايات 
ن عوف ، عن أيب حدثنا روح ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن محيد بن عبد الرمحن ب: وقال أمحد  ١٣٢٨

بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعني ، أو إطعام ستني مسكيناً : هريرة أن رجلًا أفطر يف رمضان ، فأمره رسول اهللا 
  . رواه مسلم ] وذكر احلديث . [ 

ليس يف ] : قد يقال [ واألصح واألشهر يف الرواية ما تقدم ، مث هو لفظ الرسول ، والثاين لفظ الراوي ، لكن 
لشرفه ، ورواية ابن ماجه األمر فيها ] أن يكون [ لرواية الصحيحة داللة على الترتيب ، وتقدمي العتق حيتمل ا

حيتمل أنه لِإلرشاد ، لتتوافق الروايات ، إذ القصة واحدة ، واألصل عدم خطأ الراوي باملعىن ، وصفة الرقبة تذكر 
لكل مسكني ) وصفة اِإلطعام ( ون متتابعاً لنص احلديث ، يك) وصوم الشهرين ( إن شاء اهللا تعاىل يف الظهار ، 

متر أو شعري ، إذ حكم اِإلطعام هنا حكم اِإلطعام يف كفارة الظهار ، محال للمطلق ] من [ مدبر ، أو نصف صاع 
  . على املقيد ، والواجب يف كفارة الظهار كذلك 

عنه أن النيب أعطاه مكتال فيه مخسة عشر بدليل ما روي عن أيب سلمة ، عن سلمة بن صخر رضي اهللا  ١٣٢٩
  . رواه الدارقطين ، وللترمذي معناه ) أطعمه ستني مسكيناً ، وذلك لكل مسكني مد بر : ( صاعاً فقال 



ظاهر مين أوس بن الصامت ، فجئت رسول اهللا أشكو إليه ، : ويف حديث خويلة بنت مالك قالت  ١٣٣٠
قد مسع اهللا قول { (  ١٩فما برح حىت نزل القرآن ) تقى اهللا ، فإه ابن عمك ا: ( ورسول اهللا جيادلين فيه ، ويقول 

) فيصوم شهرين متتابعني : ( قال . ال جيد : فقلت ) يعتق رقبة : ( إىل الفرضد فقال ) } اليت جتادلك يف زوجها 
ما عنده من شيء : لت ق) فليطعم ستني مسكيناً : ( قال . يا رسول اهللا إنه شيخ كبري ، ما به من صيام : قلت 

قد أحسنت : ( قال . يا رسول اهللا فإين سأعينه بعرق آخر : قلت ) فإين سأعينه بعرق من متر : ( قال . يتصدق به 
: والعرق ستون صاعاً ، رواه أبو داود ويف رواية ) ، فاذهيب فأطعمي عنه ستني مسكيناً ، وارجعي إىل ابن عمك 

  . هذا أصح : وقال  .والعرق مكتل يسع ثالثني صاعاً 
جاءت امرأة من بين بياضة بنصف : حدثنا إمساعيل ، حدثنا أيوب ، عن أيب يزيد املدين ، قال : وروى أمحد  ١٣٣١

وهبذا احلديث حيصل اجلمع بني ) . أطعم هذا فإن مدي شعري مكان مد بر ( وسق شعري ، فقال رسول اهللا للمظاهر 
  . والشعري نصف صاع ، ومن الرب مد  األحاديث ، وبني أن الواجب من التمر

واقتصر اخلرقي رمحه اهللا على ذكر التمر والرب والشعري ، لورود النص هبا ، وإال فالواجب يف الكفارة ما جيزيء يف 
  . الفطرة ، ويف اخلبز ، وقوت البلد خالف ، يأيت إن شاء اهللا تعاىل يف غري هذا املوضع ، واهللا أعلم 

  . يكفر حىت جامع ثانية فكفارة واحدة  وإذا جامع فلم: قال 
إذا جامع يف يوم يف رمضان ، مث مل يكفر حىت جامع يف ذلك اليوم ثانياً ، فكفارة واحدة بال نزاع ، ألن : ش 

الكفارات زواجر ، مبنزلة احلدود ، فتتداخل كاحلدود ، وإن جامع يف يوم مث مل يكفر حىت جامع يف يوم آخر 
وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أيب بكر يف التنبيه ، وابن أيب موسى ال جيب إال كفارة ) أحدمها : ( فوجهان 

واحدة ، كما لو كانا يف يوم ، وقياساً على احلدود ، وألن حرمة الشهر كله حرمة واحدة ، فهو كاليوم الواحد ، 
كفارات بعدد األيام ، اختاره ابن حامد ، جيب عليه كفارتان ، أو ) : والثاين . ( وهلذا أجزأ بنية واحدة على رواية 

والقاضي يف خالفه ، ويف جامعه ، وروايتيه ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وصاحب التلخيص ، ألهنما 
يومان لو انفرد كل منهما بالفساد تعلقت به الكفارة ، فإذا عمهما الفساد وجب أن يتعلق بكل منهما كفارة ، 

 ، وألن كل يوم مبنزلة عبادة منفردة ، بدليل أن فساد بعضها ال يسري إىل بقيتها ، واحتياج كاليومني من رمضانني
  . كل يوم إىل نية على املذهب ، واهللا أعلم 

  . وإن كفّر مث جامع فكفارة ثانية : قال 
أن تتعلق به  نص أمحد رمحه اهللا على هذا يف رواية حنبل وامليموين ، ألنه وطء حمرم حلرمة رمضان ، فوجب: ش 

الكفارة كالوطء األول ، أو عبادة جيب باجلماع فيها كفارة ، فجاز أن تتكرر الكفارة مع الفساد ، دليله احلج ، 
  . واهللا أعلم 

وإن أكل وظن أن الفجر مل يطلع ، وقد كان طلع ، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ومل تغب فعليه القضاء : قال 
 .  

ذاكراً ، أشبه ما لو أكل يوم الشك فتبني أنه من رمضان ، وألنه كان ميكنه التحرز ، أشبه ألنه أكل خمتاراً : ش 
  . العامد 
أفطرنا على عهد رسول اهللا يف يوم : وقد روي عن هشام بن عروة ، عن فاطمة امرأته ، عن أمساء ، قالت  ١٣٣٢

أما إن أكل . أخرجه البخاري . من القضاء  ال بد: أمروا بالقضاء ؟ قال : قيل هلشام . مث طلعت الشمس ] غيم [ 
ظاناً أن الفجر مل يطلع ، وأن الشمس قد غربت ، ومل يتبني له شيء ، فال قضاء عليه ، ولو تردد بعد ، قاله أبو 



حممد ، إذا مل يوجد يقني أزال ذلك الظن ، فاألصل بقاؤه وأوجب عليه صاحب التلخيص القضاء يف ظن الغروب ، 
وأبو . يف أول اليوم فال جيوز يف آخره إال بيقني [ جيوز األكل باالجتهاد : النهار ، ومن هنا قال  إذ األصل بقاء

واتفقوا على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكاً يف غروب الشمس ، ال يف . فيهما ] حممد جيوز األكل باالجتهاد 
  . طلوع الفجر ، نظراً لألصل فيهما ، واهللا أعلم 

  . ن جامع بالليل أن ال يغتسل حىت يطلع الفجر ، وهو على صومه ومباح مل: قال 
اآلية ) } أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم { (  ١٩: قد دل على ذلك إشارة النص يف قوله تعاىل : ش 

ك لذل[ وهو يشمل مجيع الليلة ومن ضرورة حل الرفث يف مجيع الليلة أن يصبح جنباً صائماً ، وقد شهدت السنة 
 . [  

يا رسول اهللا تدركين الصالة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال رسول : فعن عائشة رضي اهللا عنها أن رجلًا قال  ١٣٢٣
لست مثلنا يا رسول اهللا ، قد غفر اهللا لك ما تقدم من : فقال ) وأنا تدركين الصالة وأنا جنب فأصوم : ( اهللا 

رواه أمحد ومسلم ، ) . أخشاكم هللا تعاىل وأعلمكم مبا أتقى  واهللا إين ألرجو أن أكون: ( فقال . ذنبك وما تأخر 
  . وأبو داود 
ال يفطر وال ] مث [ كان رسول اهللا يصبح جنباً من مجاع ال حلم : ويف الصحيحني عن أم سلمة قالت  ١٣٣٤
  . يقضي 
واهللا . منسوخ قال اخلطايب أحسن ما مسعت فيه أنه ) من أصبح جنباً فال صوم له ( وحديث أيب هريرة  ١٣٣٥

  . أعلم 
وكذلك املرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر ، فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر ، وتغتسل إذا : قال 

  . أصبحت 
ألنه حدث يوجب الغسل ، أشبه اجلنابة ويشترط لصحة صومها انقطاع احليض من الليل ، وإال لو انقطع يف : ش 

ة الصوم قبل طلوع الفجر ، ملا تقدم من وجوب النية من الليل يف الفرض ، واهللا أول جزء من اليوم أفسده ، وني
  . أعلم 
  . واحلامل إذا خافت على جنينها ، واملرضع على ولدها ، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً : قال 
ى آدمي ، أشبه خوفهما أما إفطارمها فأمر مطلوب ، حبيث يكره تركه ، ألن خوفهما على ولديهما خوف عل: ش 

  . فكذلك إذا خافتا على ولديهما [ على أنفسهما ، ولو خافتا على أنفسهما أفطرتا ، ألهنما مبنزلة املريض 
ومن { (  ١٩: واملريض عليه القضاء بنص الكتاب ، قال سبحانه ] وأما القضاء فلما تقدم من أهنما مبنزلة املريض 

  . فكذلك مها ) } ام آخر كان مريضاً أو على سفر فعدة من أي
أي ) } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني { (  ١٩: وأما وجوب إطعامهما عن كل يوم مسكيناً فلقوله تعاىل 

  : إذا أفطروا واحلامل واملرضع يطيقان الصوم ، فدخال يف اآلية الكرمية ، وال يقال 
كذا يف الصحيحني عن سلمة } منكم الشهر فليصمه فمن شهد { : هذه اآلية منسوخة مبا بعدها من قوله  ١٣٣٦

  . بن األكوع رضي اهللا عنهما 
 ١٩: وعنه . أثبتت للحبلى واملرضع : قال ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما : ألنا نقول  ١٣٣٧

الكبرية ، ومها يطيقان  كانت رخصة للشيخ الكبرية ، واملرأة: قال ) } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني { ( 
إذا : رواه أبو داود ، وقال . الصيام ، أن يفطروا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ، واحلبلى واملرضع إذا خافتا 



. فظاهر قوله األول نسخ احلكم يف حق غري احلامل واملرضع ، وبقاء احلكم فيهما . خافتا يعين على أوالدمها 
حمكمة غري منسوخة ، وأهنا إمنا أريد هبا هؤالء من باب إطالق العام وإرادة ] لكرمية ا[ وظاهر قوله الثاين أن اآلية 

اخلاص ، وهذا أوىل من إدعاء النسخ ، فإنه خالف األصل ، فالواجب عدمه أو تقليله ما أمكن وما يقال من أن 
يس خبري هلا وال جياب عنه بأن ينايف احلمل على ما تقدم ، إذ الصوم ل) } وأن تصوموا خري لكم { (  ١٩بعد : قوله 

وبعولتهن أحق بردهن { (  ١٩: ختصيص آخر اآلية ال يدل على ختصيص أوهلا على الصحيح ، كما يف قوله تعاىل 
فظاهر اآلية الكرمية يقتضي أنه ال جيب إال : بقي أن يقال . وحنوه ) } واملطلقات يتربصن { (  ١٩بعد ) } يف ذلك 

  . القضاء من دليل آخر ، وهو القياس على املريض : ضاء خيالف ظاهر اآلية ؟ فيقال الفدية فقط ، فإجياب الق
وإطعام املسكني مد بر ، أو نصف صاع متر أو شعري ] وهو كذلك [ يشمل األم وغريها . واملرضع : وقول اخلرقي 
  . على ما تقدم 

لى ظاهر كالم اخلرقي ، وقول العامة ، ولو كان خوف احلامل أو املرضع على نفسها مل جيب إال القضاء فقط ، ع
قال يف . وجوب القضاء والفدية : لتحقق شبهها باملريض ، بل هي فرد من أفراده ، وظاهر كالم أمحد بل نصه 

احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما يفطران ، ويطعمان ، ويصومغان إذا أطاقتا : رواية امليموين 
ما نقل عن ابن عباس ] إطالق [ تفطر وتقضي وتطعم وهذا ظاهر ] ختاف على نفسها : [ ة صاحل وقال يف رواي. 

بعيد ] وهو [ رضي اهللا عنهما ، ومحل القاضي كالم أمحد على أهنا خافت على ولدها أيضاً مع خوفها على نفسها 
  . واهللا أعلم . من اللفظ 

  . ل يوم مسكيناً وإذا عجز عن الصوم لكرب أفطر ، وأطعم عن ك: قال 
نص على هذا أمحد يف رواية امليموين وحرب ، وذلك ملا تقدم من اآلية الكرمية ، وقول ابن عباس يف تفسريها : ش 

، وألنه صوم واجب ، فجاز أن ينوب عنه املال ، كالصوم يف كفارة الظهار واجلماع ، ويف معىن العجز عن الصوم 
  . وقد ذكر ذلك اخلرقي يف أول احلج ، واهللا أعلم لكرب العجز عنه ملرض ال يرجى برؤه ، 

  . أفطرت وقضت وإن صامت مل جيزئها ] أو نفست [ وإذا حاضت املرأة : قال 
  ) . احلمد هللا رب العاملني ( هذا إمجاع و : ش 

  . كنا حنيض فنؤمر بقضاء الصوم ، وال نؤمر بقضاء الصالة : ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها  ١٣٣٨
) أليست إحداكن إذا حاضت مل تصل ومل تصم ، فذلك من نقصان دينها : ( قال النيب : ويف البخاري  ١٣٣٩

وهذا أخبار عن شأهنا الشرعية وحاهلا ، ودم النفاس هو دم حيض يف احلقيقة ، فحكمه حكمه ، وتأمث بالفعل 
  . الرتكاهبا املنهي عنه ، واهللا أعلم 

  . تقض حىت ماتت أطعم عنها عن كل يوم مسكني  فإن أمكنها القضاء فلم: قال 
أن ميكنها ] إما [ القضاء واجب على احلائض والنفساء باإلِمجاع ، وقد شهد له حديث عائشة ، مث ال خيلو : ش 

القضاء أو ال ، فإن مل ميكنها ملرض أو سفر ، أو ضيق وقت ، وحنو ذلك ، حىت ماتت فال فدية عليها وال مضى 
يف ظاهر كالم اخلرقي ، وهو الصحيح املعروف من الروايتني ، ألنه حق اهللا تعاىل ، وجب بالشرع ،  عليها أحوال ،

جتب الفدية ، ألنه صوم ) : والرواية الثانية . ( مات من وجب عليه قبل إمكان فعله ، فسقط إىل غري بدل كاحلج 
  . يام واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب اِإلطعام عنه ، كالشيخ العاجز عن الص

وإن أمكنها القضاء فلم تقضى حىت ماتت فال خيلو إما أن يكون قبل أن يدركها رمضان آخر ، أو بعد أن أدركها 
  . رمضان آخر ، فإن كان قبل أن أدركها رمضان آخر وجب أن يطعم عنها من تركتها لكل يوم مسكني 



] مكان [ ت وعليه صيام شهر فليطعم عنه من ما: ( ملا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب قال  ١٣٤٠
  . الصحيح أنه عن ابن عمر موقوف ] : وقال [ رواه الترمذي ) كل يوم مسكني 

إذا مرض الرجل يف رمضان مث مات ومل يصم أطعم عنه ومل يكن : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ١٣٤١
  . رواه أبو داود . عليه قضاء ، وإن نذر قضى عنه وليه 

واحلال ما تقدم ، ملا تقدم ، وألنه نوع عبادة ال تصح النيابة عنه ] عنه [ هوم كالم اخلرقي أنه ال جيوز أن يصام ومف
  . يف حال احلياة عند العجز عنه ، فال تصح النيابة عنه بعد املوت كالصالة 

دلة ويؤيده أن عائشة حممول على النذر مجعا بني األ) من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( وقول النيب  ١٣٤٢
  . رضي اهللا عنها هي راوية احلديث 

رواه األثرم يف سننه والظاهر من حاهلا فهم . يطعم يف قضاء رمضان وال يصام : وقد روي عنها أهنا قالت  ١٣٤٣
  . التخصيص ، وهو أوىل من ذهوهلا عما روت 

وهو ظاهر إطالق أمحد يف رواية ) إحدامها : ( روايتان : وإن ماتت بعد أن أدركها رمضان آخر فوجهان ، وقيل 
إذ بذلك يزول التفريط [ يطعم عنه لكل يوم مسكني : وغريهم . املروذي واخلرقي ، والقاضي ، والشريازي 

جزم به أبو اخلطاب يف ] يطعم عنه لكل يوم مسكينان ) : والثاين . ( بالتأخري ، فيصري كما لو مات من غري تفريط 
لخيص ، وأبو الربكات ، ألن املوت مع التفريط بدون التأخري عن رمضان آخر يوجب كفارة ، اهلداية وصاحب الت

  . والتأخري بدون املوت يوجب كفارة ، فإذا اجتمعا وجب أن جيب كفارتان ، واهللا أعلم 
يوم رمضان آخر صامته مث قضت ما كان عليها ، وأطعمت عن كل ] شهر [ ولو مل متت املفرطة حىت أظلها : قال 

  . مسكيناً 
] مع التفريط [ إنه إذا أظلها : حكم التفريط مع املوت ، بقي حكم التفريط مع احلياة ، فقال ] له [ قد تقدم : ش 

شهر رمضان آخر ، فإهنا تصومه ، ملا تقدم من أن زمنه متعني له ، ال ميكن أن يقع فيه غريه ، مث تقضي ما كان عليها 
  . يوم مسكيناً ، نص على ذلك  نذراً كالواجب ، مث تطعم لكل

ابن عمر وابن عباس ، وأبو هريرة رضي اهللا عنهم ، وقد روى ذلك ] منهم [ معتمداً على قول الصحابة  ١٣٤٤
  . عنهم الدارقطين بسنده 

ورواه مرفوعاً إىل النيب من حديث أيب هريرة ، لكن فيه ضعف وكالم اخلرقي يقتضي أنه ال جيب أكثر من  ١٣٤٥
] عليها [ سكني وإن حصل التأخري رمضانات ، وأشعر كالمه بأهنا لو أخرت مفرطة مث فعلت قبل أن يدخل إطعام م

رمضان فال شيء عليها ، ألهنا قد فعلت الواجب يف وقته ، أشبه ما لو مل تؤخره ، وهذا يتضمن أن وقت أداء قضاء 
  . رمضان مجيع السنة 

يكون على الصيام من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إال يف  كان: وذلك لقول عائشة رضي اهللا عنها  ١٣٤٦
  . ويف الداللة منه نظر لتصرحيها بالعذر ، واهللا أعلم ] رواه اجلماعة . [ شعبان ، وذلك ملكان رسول اهللا 

  . وكذلك حكم املريض واملسافر يف املوت واحلياة إذا فرطا يف القضاء : قال 
نفساء من أهنما إذا فرطا وماتا وجب اِإلطعام عنهما لكل يوم مسكيناً ، ومن أهنما يعين ما تقدم يف احلائض وال: ش 

إذا أخرتا مفرطتني حىت أظلهما رمضان أهنما يقضيان ويطعمان جيري مثله يف املريض واملسافر ، الشتراك الكل يف 
  . املعىن املتقي لالشتراك يف احلكم 

يفرطا فال شيء عليهما مع املوت ، ومع احلياة يلزمها الفعل ليس إال ،  ألهنما إذا مل. إذا فرط يف القضاء : وقوله 



  . واهللا أعلم 
  . وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد يف مرضه : قال 
ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة { (  ١٩: للمريض أن يفطر يف اجلملة باإلِمجاع ، وقد شهد له قوله تعاىل : ش 
فليصم عدة ، ومن شرط : بالنصب فالتقدير ) عدة ( عدة ، أو فالواجب عدة ، ومن قرأ  فأفطر فعليه: أي ) } 

وحنو ذلك ، ألن ذلك وقع رخصة ] برؤه [ جواز الفطر عندنا التضرر بالصوم ، بأن يزيد بالصوم مرضه أو يتباطأ 
  .  معىن للفطر ، واهللا أعلم عنا ، ولذلك قرنه بالسفر ، فإذا مل يوجد الضرر فال] واملشقة [ لنا ، ودفعا للحرج 

  . فإن حتمل وصام كره له ذلك وأجزأه : قال 
إذا حتمل من جاز له الفطر باملرض وصام كره له ذلك ، ِإلضراره بنفسه ، وتركه ختفيف اهللا تعاىل ، ورخصته : ش 

  . املطلوب إتياهنا 
وألن بعض العلماء ال يصحح ) عصيته إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى م: ( قال النيب  ١٣٤٧

انتهى ، فإن فعل أجزأه ِإلتيانه باألصل الذي هو العزمية ، وصار هذا مبنزلة . التقدير يف اآلية ] من [ صومه ، ومينع 
  . من أبيح له ترك القيام يف الصالة فتكلف وقام ، واهللا أعلم 

  . وكذلك املسافر : قال 
أول الباب الذي جيوز له الفطر حكم املريض يف أن الفطر أوىل له ، وأنه إن صام أي حكم املسافر املتقدم يف : ش 

  . أجزأه ملا تقدم 
  ) . ليس من الرب الصوم يف السفر : ( ويف الصحيحني أن النيب قال  ١٣٤٨
  ) . عليكم برخصة اهللا اليت رخص لكم : ( وقال  ١٣٤٩
إن : ( الصوم ، وقد سأله عن الصوم يف السفر فقال وقال النيب حلمزة بن عمرو األسلمي وكان كثري  ١٣٥٠

  . فهذا لبيان اجلواز ، وتلك لألفضلية ، واهللا أعلم ) شئت فصم ، وإن شئت فأفطر 
  . وقضاء شهر رمضان متفرقاً جيزيء : قال 
عباس وبذلك استدل ابن ) } ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر { (  ١٩: ِإلطرق قوله تعاىل : ش 

  . رضي اهللا عنهما 
  ) . } فعدة من أيام أخر { (  ١٩: ال بأس أن يفرق ، لقوله تعاىل : قال ابن عباس : قال البخاري  ١٣٥١
رواه ) قضاء رمضان إن شاء فرق ، وإن شاء تابع : ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب قال  ١٣٥٢

  . الدراقطين 
ذاك إليك ، ( بلغين أن رسول اهللا سئل عن تقطيع قضاء رمضان ، فقال : وعن حممد بن املنكدر قال  ١٣٥٣

رواه الدارقطين ) أرأيت لو كان على أحد دين فقضى الدرهم والدرمهني ، أمل يكن قضاء ؟ فاهللا أحق أن يعفو ويغفر 
  . وحسن إسناده وهو مرسل 

فسقطت ) } يام أخ متتابعات فعدة من أ{ (  ١٩نزلت : وما روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١٣٥٤
إنا { (  ٩: رواه الدارقطين إن صح فهو حممول على أنه سقط حكمها بالنسخ ، ال أنه ضاع لقوله تعاىل . متتابعات 

  . واهللا أعلم ) } حنن الذكر وإنا له حلافظون 
  . واملتتابع أحسن : قال 
  .  أعلم إذ القضاء حيكي األداء ، وخروجاً من خالف العلماء ، واهللا: ش 



  . ومن دخل يف صيام تطوع فخرج منه فال قضاء عليه : قال 
من دخل يف صوم تطوع جاز له اخلروج منه وإن مل يكن له عذر ، وال قضاء عليه على املذهب املنصوص : ش 

  . املعروف 
: فقلنا )  هل عندكم شيء ؟: ( دخل على النيب ذات يوم فقال : ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١٣٥٥

أرينيه فلقد : ( فقال . يا رسول اهللا قد أهدي لنا حيس : مث أتانا يوماً آخر ، فقلنا ) إين إذا صائم : ( فقال . ال 
ذاك مينزلة الرجل : قال طلحة هو ابن حيىي فحدثت جماهداً هبذا احلديث فقال : ويف لفظ . فأكل ) أصبحت صائماً 

  . رواه مسلم . ضاها ، وإن شاء أمسكها خيرج الصدقة من ماله ، فإن شاء أم
يا رسول اهللا أما إين : وعن أم هانئ أن رسول اهللا دخل عليها بشراب فشرب ، مث ناوهلا فشربت ، وقالت  ١٣٥٦

رواه أمحد ) [ الصائم املتطوع أمري نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر : ( كنت صائمة ، فقال رسول اهللا 
يعين إن كان قضاء رمضان : ( فقال . إين صائمة ، ولكين كرهت أن أرد سؤرك : ة قالت ويف رواي] . والترمذي 

. رواه أمحد ، وأبو داود مبعناه ) فاقضي يوماً مكانه ، وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فال تقضي 
  . وهذا نص 

، فأفطر من غري عذر ، أعاد يوماً مكانه  إذا أمجع على الصيام من الليل ، فأوجبه على نفسه: ونقل حنبل عن أمحد 
  . فظاهر إطالق هذا وجوب القضاء على من خرج من صوم التطوع لغري عذر . 

أهدي حلفصة طعام ، وكنا صائمتني فأفطرنا ، مث دخل : وذلك ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ١٣٥٧
ال عليكما ، صوماً : ( فقال رسول اهللا . هيناها فأفطرنا يا رسول اهللا إنا أهديت لنا هدية واشت: رسول اهللا فقلنا 
ومنع القاضي وغريه رواية حنبل ، ومحلوها على النذر ، توفيقاً يب نصوصه ، . رواه أبو داود ) مكانه يوماً آخر 

 هو فيه مقال ، مث: وقال الترمذي . ال يثبت : وأما احلديث فقد أنكره أمحد يف رواية األثرم ، وقال أبو داود 
أي ال بأس أو ال حرج ، ومن ال بأس عليه ال قضاء ) ال عليكما ( حممول على الندب مجعا بني األدلة ، وبقرينة 

  . عليه حتماً 
  . متر وأقط ومسن يطبخ ، واهللا أعلم ) احليس ) : ( تنبيه ( 

  . وإن قضاه فحسن : قال 
ملا تقدم من حديث عائشة ، وللخروج من . سن ال جيب عليه قضاء صوم التطوع إذا أفسده ، وإن قضاه فح: ش 

  . اخلالف 
وحكم سائر التطوعات حكم الصوم فيما تقدم ، عدا احلج والعمرة ، فإهنما يلزمان بالشروع ، وعنه أنه ) : تنبيه ( 

تالف إن قضاها فليس فيه اخ: فإن قطعها قضاها ؟ قال : قيل له . الصال أشد ، فال يقطعها ، يعين من الصوم : قال 
إىل أهنا تلزم بالشروع ، ألهنا ذات إحالل وإحرام ، فأشبهت احلج ، وعامة ] من هذا [ ؛ فمال اجلوزجاين 

  . تأكد استحبابه ، واهللا أعلم ] على [ األصحاب على خالفه ، وكالم أمحد ال داللة فيه على وجوب القضاء ، بل 
   .وإذا كان للغالم عشر سنني وأطاق الصوم أخذ به : قال 
أي ألزم به ، ليتمرن على ذلك ويعتاده ، كما يؤمر بالصالة إذا بلغ عشراً ، مث هل هذا األخذ على سبيل : ش 

  ) . نعم ( إحدامها . ( الوجوب عليه أم ال ؟ فيه روايتان 
) : والثالثة ) ( إذا أطاق الغالم صيام ثالثة أيام وجب عليه صيام رمضان : ( ملا روي عن النيب أنه قال  ١٣٥٨

وغريه ينيطه بالتمييز مع اإلِطاقة ، . لرفع القلم عنه كما يف احلديث ، مث اخلرقي قيده بعشر سنني . وهي املذهب ال 



  . واهللا أعلم 
  . وإذا أسلم الكافر يف شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية الشهر : قال 
  . كل مكلف ال نزاع يف ذلك ، لصريورته أهلًا ألداء العبادة الواجبة على : ش 

حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول : وقد روى ابن ماجه عن سفيان بن عبد اهللا بن ربيعة رضي اهللا عنهما قال 
وقدموا عليه يف رمضان ، وضرب عليهم قبة يف املسجد ، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم : اهللا بإسالم ثقيف قال 

  . من الشهر 
قضاء ما مضى من الشهر قبل إسالمه ، وال نزاع يف ذلك أيضاً عندنا ، إذ اِإلسالم  ومقتضى كالمه أنه ال جيب عليه

جيب ما قبله ، وكرمضان املاضي ، واختلف عن أمحد يف اليوم الذي أسلم فيه هل يلزمه إمساكه وقضاؤه ؟ فيه 
[ ، ِإلدراكه جزءاً من  عند القاضي وغريه يلزمانه] املذهب [ وهي املنصوصة عن اِإلمام و ) إحدامها ( روايتان 

  . العبادة ، أشبه من أدرك ركعةً من وقت الصالة ] وقت 
من كان أصبح صائماً فليتم صومه ، ومن كان أصبح : ( ويف الصحيحني أن النيب قال يف يوم عاشوراء  ١٣٦٠

  ) . مفطراً فليتم بقية يومه 
صممتم : ( هما أن أسلم أتت النيب فقال ويف أيب داود عن عبد الرمحن بن سلمة عن عمه رضي اهللا عن ١٣٦١

  . وهذا صريح يف وجوب اِإلمتام والقضاء ) فأمتوا يومكم واقضوا : ( قال . ال : قالوا ) يومكم هذا ؟ 
بالعبادة أشبه ما لو أسلم بعد خروج ] التلبس [ ال جيبان ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، لعدم متكنه من ) : والثانية ( 

جيب اِإلمساك وال جيب القضاء ، نظراً إىل أن احلديث : العباس رواية ثالثة فيما أظن واختارها  اليوم ، وحكى أبو
  . الصحيح إمنا فيه األمر بذلك ، واهللا أعلم 

  . ومن رأى هالل رمضان وحده صام : قال 
لظاهر ] حاب عند األص[ أعجب إيلّ أن يصوم وهو املذهب : هذه إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا قال : ش 

وهذا قد رآه ، وألنه قد ) صوموا لرؤيته : ( وقول النيب ) } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { (  ١٩: قوله تعاىل 
وهي أنصهما ال يصوم إال يف مجاعة الناس ، ) والرواية الثانية . ( تيقنه من رمضان ، فلزمه صومه كاليوم الذي بعده 

فعلق الرؤية على ذوي عدل ، وألنه يوم حمكوم به من شعبان ، ) دل فصوموا فإن شهد ذوا ع: ( لظاهر قول النيب 
  . أشبه الذي قبله ، واهللا أعلم 

  . فإن كان عدلًا صوم الناس بقوله : قال 
  . إذا كان الرائي عدلًا صوم اِإلمام أو نائبه الناس بقوله ، هذا هو املذهب املنصوص ، املختار لألصحاب : ش 

. إين رأيت اهلالل : جاء أعرايب إىل النيب فقال : عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ملا روي عن ١٣٦٢
أتشهد أين رسول اهللا ؟ : ( قال . نعم : قال ) أتشهد أن ال إله إال اهللا ؟ : ( فقال . يعين رمضان : قال بعض الرواة 

ترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وروي عن رواه ال) يا بالل أذن يف الناس أن يصوموا : قال . نعم : قال ) 
  . عكرمة مرسلًا 

تراءى الناس اهلالل ، فأخربت رسول اهللا أين رأيته ، فصام وأمر : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ١٣٦٣
زم به وهذا ظاهر يف أنه رتب صومه وصوم الناس على إخباره ، وألنه خرب يل. الناس بصيامه رواه أمحد وأبو داود 

واحد ، كاِإلخبار عن النيب ، وال ] قول [ عبادة يستوي فيه املخرب واملخرب ، ال يتعلق به حق آدمي ، فقبل منه 
يلزمه هالل شوال ، ألنه يتعلق به حق آدمي وهو اِإلفطار ، وال الشهادة يف سائر احلقوق ، لعدم استواء املخرب 



  . أنه ال يقبل فيه إال قول اثنني كبقية الشهود ] على [ ما يدل )  وعن أمحد] ( فيها [ فيهما وعدم لزوم العبادة 
عهد إلينا رسول اهللا أن ننسك للرؤية ، : ملا روي عن أمري مكة احلارث بن حاطب رضي اهللا عنهما قال  ١٣٦٤

ل صحيح هذا إسناد متص: فإن مل نره وشهد شاهدان عدالن نسكنا لشهادهتما ، رواه أبو داود والدارقطين ، وقال 
. وأجيب بأنا نقول مبنطوقه ، ومفهومه قد عارضه منطوق ما تقدم ، وال ريب أن املنطوق يقدم على املفهوم . 

إن كان الواحد بني مجاعة الناس ، وتفرد بالرؤية مل يقبل ، ألهنم يعاينون ما عاين ، فالظاهر : وتوسط أبو بكر فقال 
  . ئي من احلرة ، ملا شهد عند النيب ، ورد حبديث ابن عمر املتقدم خطؤه ، وإن كان منفرداً قبل كاألعرايب اجلا

اخلالف السابق مبين على أن هذا هل جيري جمرى اِإلخبار أو جمرى الشهادة ؟ واملذهب إجراؤه ] هذا ) : [ تنبيه ( 
بل فيه املرأة ، وعلى جمرى اِإلخبار ، وعليه فلو أخربه من يثق بقوله قبل قوله ، وإن مل يثبت ذلك عند احلاكم ، وتق

  . الثاين ال تقبل ، واهللا أعلم 
  . وال يفطر إال بشهادة عدلني : قال 
  . حكم هالل شوال حكم بقية الشهور ال يقبل فيه إال شهادة رجلني : ش 

إين جالست : ملا روى عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب ، أنه خطب الناس يف اليوم الذي يشك فيه فقال  ١٣٦٥
لرؤيته ، وأنسكوا ، [ صوموا لرؤيته ، وأفطروا : ( قال ] وسألتهم ، وإهنم حدثوين أن رسول اهللا [ نيب أصحاب ال

  . رواه النسائي ) ] فإن غم عليكم فصوموا ثالثني ، وإن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وأفطروا 
جييز على شهادة اِإلفطار إال أنه أجاز رجل واحد على رؤية اهلالل ، وكان ال : ( وعن ابن عمر عن النيب  ١٣٦٦

  . وفارق هالل رمضان ، ملا فيه من االحتياط للعبادة ) رجلني ] شهادة [ 
وظاهر قول اخلرقي أن شرطهما أن يكونا رجلني وهو كذلك إذ هذا ليس مبال ، وال يقد به املال ، ويطلع عليه 

مطلقاً ، وبه قطع أبو حممد ، فجوز الفطر بقول  حيتمل عند احلاكم ، وحيتمل] . اثنني [ بشهادة : وقوله . الرجال 
الفطر ، واهللا ] أيضاً [ ولكل واحد من العدلني : عدلني ملن يعرف حاهلما ، ولو ردمها احلاكم جلهله هبما ، قال 

  . أعلم 
  . وال يفطر إذا رآه وحده : قال 
  . يتهم نفسه : هذا منصوص أمحد رمحه اهللا يف رواية مجاعة ، وقال : ش 

  ) . صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون : ( وذلك لظاهر قول النيب  ١٣٦٧
وعن أيب قالبة أن رجلني قدما املدينة وقد رأيا اهلالل يعين شوال وقد أصبح الناس صياماً ، فأتيا عمر رضي  ١٣٦٨

مل أكن : على هذا ؟ قال  ما محلك: قال . بل مفطر : أصائم أنت ؟ قال : اهللا عنه فذكرا ذلك له ، فقال ألحدمها 
مل أكن ألفطر : قال . ما محلك على هذا ؟ : قال . أنا صاسم : قال . وقال لآلخر . ألصوم وقد رأيت اهلالل 

. رواه سعيد . مث نودي يف الناس أن أخرجوا . لوال مكان هذا ألوجعت رأسك : فقال للذي أفطر . والناس صيام 
يفطر سرا ، لظاهر قول : وقيل . ره برؤيته ، ورفع عنه الضرب لشهادة صاحبه وهذا ظاهر يف أنه أراد ضربه ِإلفطا

وألنه يوم تيقن أنه من شوال ، أشبه الذي بعده ، واهللا ] احلديث ) [ صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته : ( النيب 
  . أعلم 
  ] . وإذا اشتبهت األشهر على األسري حترى وصام : قال 
بغري اجتهاد مل جيزه ألنه ترك فرضه ، ] مع القدرة عليه [ هت عليه أدلة القبلة ، فإن صلى قياساً على من اشتب: ش 

  . وبدوهنا كما إذا خفيت عليه األدلة وجهان ، أصلهما إذا صلى على حسب حاله ، خلفاء أدلة القبلة ، واهللا أعلم 



  . وافق ما قبله مل جيزئه  فإن صام شهراً يريد به شهر مضان فوافقه أو ما بعده أجزأه ، وإن: قال 
إذا حترى وصام شهراً يريد به شهر رمضان ، فإن مل ينكشف له احلال فال ريب عندنا يف اِإلجزاء ، وإن تبني له : ش 

احلال فإن وافق شهر رمضان فبها ونعمت ، وال يضره التردد يف النية ، ملكان الضرورة ، وإن وافق بعده أجزؤه 
قبله مل جيزئه لعدم تعلق اخلطاب ] ذلك [ ة القضاء وإن اشترطت ، حملل العذر ، وإن وافق أيضاً ، وال يضره عدم ني

  . به إذاً 
وظاهر إطالق اخلرقي أنه مىت وافق شهراً بعده أجزأه ، وإن كان ناقصاً ورمضان تام ، وصرح بذلك القاضي ، 

اختار أبو حممد أنه يلزمه بعدة أيام رمضان وصاحب التلخيص ، وأورده أبو الربكات مذهباً ، كما لو نذر شهراً ، و
  . ، واهللا أعلم } فعدة من أيام أخر { : ، لظاهر قوله تعاىل 

وال يصام يوما العيدين ، وال أيام التشريق ، ال عن فرض ، وال عن تطوع ، فإن قصد لصيامهما كان عاصياً : قال 
  أنه يصومها للفرض ، : رمحه اهللا رواية أخرى ، ومل جيزئه عن فرض ، ويف أيام التشريق عن أيب عبد اهللا 

  . ال جيوز أن يصام يوم العيد ال الفطر وال األضحى عن فرض وال عن تطوع : ش 
ملا يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا هنى عن صيام يومني ، يوم الفطر ويوم  ١٤٦٩

  ) . ال يصح الصوم يف يومني : ( وملسلم )  ال صوم يف يومني( النحر ، ويف لفظ للبخاري 
شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فصلى ، مث انصرف : وعن أيب عبيد موىل ابن أزهر قال  ١٣٧٠

إن هذين يومان هنى رسول اهللا عن صيامهما ، يوم فطركم من صيامكم ، واليوم اآلخر : فخطب الناس ، فقال 
فإن قصد صيامهما كان عاصياً ، لقصده ارتكاب ما هنى الشارع عنه ، ومل . تفق عليه م. تأكلون فيه من نسككم 

جيزئه عن فرض ، الرتكابه النهي املقتضي لفساد املنهي عنه ، هذا هو املشهور ، وهو قياس املذهب فيمن صلى يف 
واملنصوص عن أمحد بقعة غصب ، أو حج مبال غصب ، أن باع وقت النداء وحنو ذلك ، ] يف [ ثوب غصب ، أو 

  . وهو قياس القول اآلخر يف هذه املسائل . يف رواية مهنا الصحة مع التحرمي 
[ رمبا أوهم أنه جيزئه عن التطوع ، وليس كذلك ، وإمنا احملتاج إليه يف البيان . ومل جيزئه عن فرض : وقول اخلرقي 

. واحلكم على صحته وفساده ال حاجة إليه  أما املتطوع فقد اقتضى كالمه أنه يعصي بقصد صومه ،] هو الفرض 
  . انتهى 

  . أما أيام التشريق فال جيوز صيامها عن تطوع 
رواه ) أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر اهللا تعاىل : ( قال رسول اهللا : ملا روى نبيشة اهلذيل قال  ١٣٧١
  . مسلم 
إهنا أيام أكل وشرب ، وال صوم فيها ( ي أيام مىن أمرين رسول اهللا أن أناد: وعن سعد بن أيب وقاص قال  ١٣٧٢

  . رواه أمحد . يعين أيام التشريق ) 
كنت أذهب : أخرياً قال ] أمحد [ وهي اليت رجع إليها ) إحدامها : ( جواز صومها عن الفرض روايتان ] يف [ و 

واختيار ) هي أيام أكل وشرب ( النيب  صوم املتمتع أليام التشريق فأما اليوم فإين أهابه ، لقول] عن [ إليه ، يعين 
  . اخلرقي ، وابن أيب موسى ، والقاضي ، والشريازي وغريهم ال جيوز ملا تقدم 

وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا هنى عن صوم مخسة أيام يف السنة ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، وثالثة  ١٣٧٣
جيوز إذ يوم النحر أحد العيدين ، فوجب أن خيتص حبظر الصوم ) : ة والثاني] . ( رواه الدراقطين . أيام التشريق [ 

فيه دون ما بعده ، دليله يوم الفطر ، وابن أيب موسى خص اخلالف بالصوم عن دم املتعة ، ونص أمحد باجلواز إمنا 



  . هو يف ذلك ، نعم أومأ إىل اجلواز يف النذر 
مل يرخص يف أيام التشريق أن : عمر رضي اهللا عنهما قاال وذلك ملا روى عن عائشة رضي اهللا عنها وابن  ١٣٧٤

رواه البخاري وأجاب القاضي عن هذا بأنه خاص خمتلف فيه ، واألول عام متفق عليه . يصمن إال ملن مل جيد اهلدي 
  . انتهى ، وفيه نظر ، فعلى األول إن صامها فهو كصيام يوم العيد على ما مر . ، فتقدم على املختلف فيه 

أيام التشريق هي اليوم احلادي عشر ، والثاين عشر ، والثالث عشر ، من ذي احلجة ، مسيت بذلك ألهنم ) : تنبيه ( 
بل : وقيل . بل ألجل صالة العيد وقت شروق الشمس : يشرقون فيها حلوم األضاحي ، أي يقطعوهنا تقديداً وقيل 

  . ألن الذبح بعد الشروق ، واهللا أعلم 
  . هلالل هناراً قبل الزوال أو بعده فهو لليلة املقبلة وإذا رؤي ا: قال 
  . أما بعد الزوال فللمقبلة بال نزاع نعلمه ، لقربه منها : ش 

  . وعنه للمقبلة ، وهي املذهب . ولقصة عمر رضي اهللا عنه ، وأما قبله فعنه للماضية لقربه منها  ١٣٧٥
أن األهلة بعضها أكرب من بعض ، فإذا رأيتم : انقني جاءنا كتاب عمر وحنن خب: ملا روي أبو وائل قال  ١٣٧٦

وهذا يشمل ما قبل الزوال . اهلالل هناراً فال تفطروا حىت متسوا ، إال أن يشهد رجالن أهنما رأياه باألمس عشية 
  . إن كان يف أول الشهر فللماضية ، ويف آخره للمقبلة ، احتياطاً للعبادة ) وعنه ( وبعده ، 

يقتضي أن هذا خمتص برمضان ، فالالم يف كالم اخلرقي للعهد ، ] وغريه [ ا التعليل وكالم أيب حممد هذ) : تنبيه ( 
  . واهللا أعلم 

  . واِإلختيار تأخري السحور : قال 
  . ال نزاع يف مطلوبية السحور : ش 

  . متفق عليه ) . تسحروا فإن يف السحور بركة : ( قال النيب  ١٣٧٧
. رواه مسلم وغريه ) إن فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور : ( وقال عليه السالم  ١٣٧٨

  . واملستحب تأخريه 
السحور ، ] أخروا [ ال تزال أميت خبري ما : ( ملا روي عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب كان يقول  ١٣٧٩

  . رواه أمحد ) وعجلوا الفطر 
جيوز يف اسم : يؤكل يف السحر ، وبالضم اسم الفعل على األشهر ، وقيل  السحور بفتح السني اسم ملا) : تنبيه ( 

بفتح اهلمزة ، ) األكلة ( أيضاً ، واملراد يف كالم اخلرقي الفعل ، فيكون بالضم على الصحيح و ] الفتح [ الفعل 
مع . رة الواحدة والوجه الفتح ، فإن األكلة بالفتح مبعىن امل: ورواه بعضهم بضمها ، قال احلافظ زكي الدين 

  . االستيفاء ، وبالضم اللقمة إذا مل يكن معها ماء ، واهللا أعلم 
  . وتعجيل اإلفطار : قال 
  . ملا تقدم ] واالختيار تعجيل اإلفطار [ أي : ش 

  ) . ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر : ( ويف الصحيحني عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن النيب قال  ١٣٨٠
) إن أحب عبادي إيلّ أعجلهم فطراً : يقول اهللا عز وجل : ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال و ١٣٨١

  . رواه أمحد والترمذي ، واهللا أعلم 
  . رمضان ، واتبعه بست من شوال ، وإن فرقها فكأمنا صام الدهر ] شهر [ ومن صام : قال 

من صام رمضان مث اتبعه بست : ( عنه أن رسول اهللا قال  ما روي عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا: ش  ١٣٨٢



  . رواه مسلم وغريه ) من شوال كان كصيام الدهر 
من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر ، كان متام السنة ، : ( وعن ثوبان رضي اهللا عنه عن رسول اهللا قال  ١٣٨٣

  . رواه ابن ماجه ) من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا 
] إذ املتابعة ) [ وأتبعه ( م اخلرقي وغريه يقتضي أن األوىل متابعتها ، مبادرة للمندوب إليه ، وحمافظة على وقوة كال

  . ظاهرها التوايل ، واهللا أعلم 
  . وصيام يوم عاشوراء ، كفارة سنة ، ويوم عرفة كفارة سنتني : قال 

صوم يوم عرفة يكفر سنتني ، ماضية : ( هللا قال رسول ا: ملا روي عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال : ش  ١٣٨٤
  . رواه اجلماعة إال البخاري والترمذي ) ومستقبلة ، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية 

  . وهو اليوم العاشر من احملرم . ثالثة عاشورا ] لغة [ وبالقصر وفيه : عاشوراء باملد على األشهر ، وقيل ) : تنبيه ( 
تاسع ونص أمحد على استحباب صومهما ، وعلى صيام ثالثة أيام مع إشتباه أول أنه ال: وعن ابن عباس  ١٣٨٥

] وقيل . ألن الوقوف بعرفة فيه : [ الشهر ، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي احلجة بال ريب ، مسي بذلك قيل 
  . ألن إبراهيم اخلليل صلوات اهللا عليه عرف فيه أن رؤياه حق ، واهللا أعلم : 

  . يستحب ملن كان بعرفة أن يصوم ، ليتقوى على الدعاء وال : قال 
أهنم شكوا يف صوم النيب يوم عرفة ، فأرسلت إليه بلنب ، فشرب : ( عن أم الفضل رضي اهللا عنها : ش  ١٣٨٦

  . متفق عليه ) وهو خيطب الناس بعرفة 
 هذا اليوم ، وهو حسن ، وعن أيب يف اِإلفطار التقوي على الدعاء املطلوب يف] املعىن [ وجعل اخلرقي رمحه اهللا 

  . ألنه يوم عيد . العباس 
يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام : ( قال رسول اهللا : ويشهد له ما روى عقبة بن عامر رضي اهللا عنهما قال  ١٣٨٧

  . أعلم رواه اخلمسة إال ابن ماجه وصححه الترمذي ، واهللا ) التشريق عيدنا أهل اِإلسالم ، وهي أيام أكل وشرب 
من كل [ وأيام اليب اليت حض رسول اهللا على صيامها هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر : قال 

  . ، واهللا أعلم ] شهر 
  . ثبت أن النيب أوصى أبا هريرة بصيام ثالثة أيام من كل شهر : ش  ١٣٨٨
) ن كل شهر ثالثة أيام فذلك صيام الدهر من صام م: ( قال رسول اهللا : وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال  ١٣٨٩

رواه ابن ماجه ) اليوم بعشرة } من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا { : تصديق ذلك يف كتابه : [ فأنزل اهللا تعاىل 
  . واأليام البيض هي اليوم الثالث عشر ، والرابع عشر ، واخلامس عشر . والترمذي 
يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثالثة : ( قال رسول اهللا : قال : يضاً ملا روي عن أيب ذر رضي اهللا عنه أ ١٣٩٠

  . رواه أمحد والنسائي والترمذي ) فصم ثالث عشرة ، وأربع عشرة ، ومخس عشرة 
أيام الليايل ] أي [ ومسيت بيضاً البيضاض ليلها كله بالقمر ] عشر [ الثاين عشر بدل اخلامس : وعن بعض العلماء 

  . ألن اهللا تعاىل تاب على آدم فيها وبيض صحيفته ذكره التميمي ، واهللا سبحانه أعلم : البيض ، وقيل 

  كتاب االعتكاف

  
  



ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون { (  ١٩: قال سبحانه . االعتكاف يف اللغة لزوم الشيء واإلقبال عليه : ش 
ملسجد للطاعة من مسلم عاقل ، طاهر مما يوجب لزوم ا: ويف الشرع } يعكفون على أصنام هلم { : وقال ) } 

غسال ، وأقله أدىن لبث إن مل يشترط الصوم ، مع الكف عن مفسداته ، وال يكفي العبور بكل حال ، ذكره يف 
  . التلخيص 
حىت . كان رسول اللَّه يعتكف العشر األواخر من رمضان : وهو مشروع ، قالت عائشة رضي اللَّه عنها  ١٣٩١
  . ه تعاىل ، مث اعتكف أزواجه من بعده توفاه اللَّ
كان رسول اللَّه يعتكف العشر األواخر من رمضان ، فلم يعتكف : وعن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال  ١٣٩٢

[ وقد أمر اللَّه سبحانه نبيه . والترمذي وصححه . رواه أمحد . عاما ، فلما كان يف العام املقبل اعتكف عشرين 
  ) . } للطائفني والعاكفني والركع السجود { (  ١٩ري بيته بتطه] إبراهيم 

  . واالعتكاف سنة ، إال أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به : قال 
  . هذا إمجاع واحلمد للَّه ، وقد شهد له ما تقدم : ش 

يعتكف من أحب منكم أن ( وإمنا مل جيب ألن النيب مل يأمر به أصحابه ، بل يف الصحيحني أنه قال هلم  ١٣٩٣
  ) . فليعتكف 
كنت نذرت يف اجلاهلية أن : وإمنا وجب بالنذر ملا روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن عمر سأل النيب قال  ١٣٩٤

أمره وظاهر األمر ) فاعتكف ليلة ( متفق عليه وللبخاري ) فأوف بنذرك ( أعتكف ليلة يف املسجد احلرام ؟ قال 
  . للوجوب 
  . رواه البخاري ، واللَّه أعلم ) من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ( وقال عليه السالم  ١٣٩٥

  . بصوم : وجيوز بال صوم إال أن يقول يف نذره : قال 
جيوز االعتكاف بال صوم ، على املشهور من الروايتني ، واملختار لألصحاب ، حلديث عمر املتقدم ، وفيه نظر : ش 

  . فدل على أنه أطلق الليلة وأراد هبا اليوم ، إذ الواقعة واحدة ) يوما أن أعتكف ( ، ألن يف رواية يف الصحيح أيضا 
رواه ) ليس على املعتكف صيام إال أن جيعله على نفسه ( وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النيب قال  ١٣٩٦

شترط هلا الصوم والصحيح أنه موقوف وألهنا عبادة تصح بالليل ، فال ي: الدارقطين واحلاكم ، وقال بعض احلفاظ 
  . ال جيوز إال بصوم ) : والثانية ( كالصالة ، 
السنة على املعتكف أن ال يعود مريضا ، وال يشهد جنازة ، وال : ملا روي عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ١٣٩٧

إال يف مسجد  ميس امرأة ، وال يباشرها ، وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد منه ، وال اعتكاف إال بصوم ، وال اعتكاف
  . رواه أبو داود ، وجياب عنه إن صح بنفس الكمال ، مجعاً بني األدلة . جامع 

وال ] مفردة [ ال يصح اعتكاف ليلة : وعلى الثانية . فعلى األوىل يصح اعتكاف ليلة مفردة ، وبعض يوم مطلقاً 
هو الصوم ، وهو احتمال أليب بعض يوم من مفطر ، أما من صائم فقطع أبو الربكات بصحته ، لوجود الشرط و

  . حممد يف املغين ، والذي أورده مذهباً البطالن ، نظراً إىل أن الصوم مل يقصد له ، واللَّه أعلم 
  . وال جيوز االعتكاف إال يف مسجد جيمع فيه : قال 
باشروهن وأنتم وال ت{ (  ١٩: ال جيوز االعتكاف إال يف املسجد يف اجلملة بال ريب ، لقول اللَّه تعاىل : ش 

  . وصف سبحانه املعتكف بكونه يف املسجد ، وألن النيب كان يعتكف يف مسجده ) } عاكفون يف املساجد 
وفعله خرج بياناً لالعتكاف . وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان : قالت عائشة رضي اللَّه عنها  ١٣٩٨



ومن شرط املسجد أن جيمع . عتكاف إال يف مسجد جامع ال ا: املشروع ، وقد تقدم قول عائشة رضي اللَّه عنها 
فيه ، أي تقام فيه اجلماعات ، إن تضمن االعتكاف وقت صالة ، واملعتكف ممن جتب عليه اجلماعة ، وهو احلر 
البالغ ، غري املعذور ، حذاراً من ترك الواجب الذىي هو اجلماعة ، أو تكرر اخلروج املنايف لالعتكاف يف اليوم 

ة مخس مرات ، مع إمكان التحرز عن ذلك ، أما إن مل يتمضن االعتكاف وقت صالة ، أو كان املعتكف ممن والليل
ال جتب عليه اجلماعة ، كالصيب والعبد ، إن مل جتب عليه اجلمعة واملرأة ، وحنوهم ، فاملشترط املسجدية فقط ، 

النتفاء حكم املسجدية عنه يف سائر األحكام ، لزوال احملذور ، نعم ال يصح االعتكاف يف مسجد البيت بال ريب ، 
  . فكذلك هنا ، وال يشترط للمسجد إقامة اجلمعة فيه لندرة اخلروج منه ، واللَّه أعلم 

  . وال خيرج منه إال حلاجة اإلنسان : قال 
اإلنسان وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان ، وحاجة : كذا يف الصحيحني عن عائشة رضي اللَّه عنها : ش 

ال : االغتسال من اجلنابة والوضوء ، قال أمحد ] ذلك [ البول والغائط ، كين عنهما حباجة اإلنسان ، ويف معىن 
وكذلك األكل والشرب ، إن مل يكن له من يناوله ذلك ، وإذا خرج للبول والغائط . يعجبين أن يتوضأ يف املسجد 

دخوهلا لزمه ذلك ، لزوال العذر وإن تضرر بدخوهلا كمن عليه ، ومث سقاية أقرب من منزله ، وال ضرر عليه يف 
نقيصة يف ذلك ، أو لعدم التمكن من التنظيف ، وحنو ذلك مل يلزمه ، دفعاً للضرر ، وله املضي إىل منزله ، وإذا 

اليسري  يأكل يف بيته: خرج مشى على املعتاد من غري عجلة ، وال توان ، ال ألكل وال لغريه ، نعم قال ابن حامد 
يتوجه أن له األكل يف بيته ، واخلروج إليه ابتداء ، ملا يف األكل يف : كلقمة وحنوها ، ال مجيع أكله ، وقال القاضي 

  . واللَّه أعلم . املسجد من الدناءة ، ونصر أبو حممد األول ، حلديث عائشة رضي اللَّه عنها 
  . وإىل صالة اجلمعة : قال 
. جيمع فيه : سجد الذي اعتكف فيه إذا مل تقم فيه اجلمعة ، وهبذا يتبني أن قول اخلرقي أي وله اخلروج من امل: ش 

أي تقام فيه اجلماعة ، ال أنه جيمع فيه أي تقام فيه اجلمعة ، ألن اخلروج للجمعة كاملستثىن باللفظ ، للزوم ذلك له ، 
صلى ، فإن أحب أن يتم اعتكافه يف وألن ذلك واجب متحتم عليه ، أشبه اخلروج لقضاء العدة ، وإذا خرج ف

وحيتمل أن خيري يف تعجيل الرجوع : اجلامع فله ذلك ، وإال استحب له اإلسراع إىل معتكفه ، قال أبو حممد 
  . وتأخريه ، ألنه مكان يصلح لالعتكاف ، أشبه ما لو نوى االعتكاف فيه ، واللَّه أعلم 

  . أن يشترط ذلك  وال يعود مريضاً ، وال يشهد جنازة ، إال: قال 
األصحاب ، ملا تقدم ] عامة [ أما مع عدم الشرط فال يفعل ذلك على املشهور من الروايتني ، واجملزوم عند : ش 

السنة على املعتكف أن ال يعود مريضاً ، وال يشهد جنازة ويرجحه حديث : من حديث عائشة رضي اللَّه عنها 
  . اإلنسان وكان ال يدخل البيت إال حلاجة : الصحيحني 

إن كنت ألدخل البيت للحاجة ، واملريض فيه ، فما أسأل : ويف الصحيح عنها رضي اللَّه عنها أهنا قالت  ١٣٩٩
وألن عيادة املريض مستحبة ، فال يترك هلا واجب ، وشهود اجلنازة إن مل يتعني فكذلك ، وإن . عنه إال وأنا مارة 

روج ، نعم إن مل ميكن شهودها يف املسجد فاخلروج لواجب تعني عليه ، تعني أمكن فعله يف املسجد فال حاجة إىل اخل
  . له ذلك كما له الوضوء ) : والرواية الثانية ( ال لشهود جنازة ، 

إذا اعتكف الرجل فليشهد اجلمعة ، ولعيد املريض وليحضر اجلنازة ، ( (  ١٦: وعن علي رضي اللَّه عنه  ١٤٠٠
  . رواه اإلمام أمحد وأما مع الشرط فيجوز بال ريب ) ) هو قائم وليأت أهله ليأمرهم باحلاجة و

وحنوه وألن مع الشرط املنذور اعتكافه حقيقة ما عدا هذه ) املسلمون على شروطهم ( لعموم قوله  ١٤٠١



  . الشروط 
اً ، لكن حمل اخلالف يف االعتكاف الواجب ، أما االعتكاف املتطوع به فله ذلك ، ألن له تركه رأس) : تنبيه ( 

األوىل عدم اخلروج اقتداًء برسول اللَّه ، فإنه مل يكن يعرج على املريض ، مع كون اعتكافه كان تطوعاً ، واللَّه 
  . أعلم 
  . ومن وطيء فقد أفسد اعتكافه : قال 
اجد ، وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املس{ (  ١٩: حيرم على املعتكف الوطء لنص الكتاب قال اللَّه تعاىل : ش 

واجلماع مراد من اآلية بال ريب ، إما عموما وإما خصوصا ، وهو أظهر ، فإن ) } تلك حدود اللَّه فال تقربوها 
وطىء فقد أفسد اعتكافه ، ألنه وطء حرام يف العبادة ، فيفسدها كالوطء يف احلج والصوم ، مع أن هذا إمجاع يف 

  . العمد حكاه ابن املنذر ، انتهى 
ويتخرج من الصوم عدم البطالن مع . يشمل العمد وغريه وهو صحيح قياساً على احلج والصوم  وإطالق اخلرقي

  . العذر كنسيان وحنوه 
ومقتضى كالمه أنه ال كفارة عليه ألجل الوطء ، وهو إحدى الروايتني واختيار أيب حممد وزعم يف املغين أنه ظاهر 

رع ومل يرد ، وألهنا عبادة مل جتب بأصل الشرع فلم جيب املذهب ويف الكايف أنه املذهب ، إذ الوجوب من الش
واختارها القاضي و الشريق و أبو اخلطاب ) والرواية الثانية . ( بإفسادها بالوطء كفارة كالوطء يف الصوم املنذور 

عند [  يف خالفيهما جتب الكفارة ألهنا عبادة يفسدها الوطء ، فوجب به كفارة كاحلج ، مث هذه الكفارة كفارة ميني
وعند القاضي يف ] الشريف أيب جعفر ، تبعاً أليب بكر يف التنبيه ، ألهنا كفارة نذر ، وكفارة النذر كفارة ميني 

كفارة واطىء يف رمضان قياساً هلا عليها ، وقد حكى الشريازي القولني روايتني ومقتضى كالمه أن : اخلالف 
عن اإلنزال ، أما مع االقتران به فتفسد على املذهب اجملزوم  املباشرة دون الفرج ال تبطل ، وهو كذلك إن عريت

  . به عند األكثرين كما يف الصوم ، وفيه احتمال البن عبدون واللَّه أعلم 
  . وال قضاء عليه إال أن يكون واجباً : قال 
أن النوافل ما عدا إذا فسد االعتكاف بالوطء ، نظرت فإن كان تطوعاً مل جيب القضاء ، بناء على قاعدتنا من : ش 

وإن كان االعتكاف واجباً بأن نذره وجب القضاء ، . احلج والعمرة ال تلزم بالشروع ، وقد تقدم ذلك يف الصوم 
ألن الذمة مشتغلة ، ومل يوجد ما يربئها فوجب براءهتا ، وهذا من حيث اجلملة ، أما من حيث التفصيل فإن كان 

على صفته ، ] باملنذور [ غري املعذور فيه ، فيلزمه االستئناف بإمكان اإلتيان  النذر أليام متتابعة فقد أفسده بالفطر
نعم مع العذر ، بل يقضي وجيري يف الكفارة وجهان ، وإن كان النذر أليام معينة كعشر ذي احلجة وحنو ذلك فهل 

وجهان ، فعلى األول  يبطل التتابع ، كما لو اشترطه بلفظه ، أو ال يبطل ألنه إمنا حصل لضرورة الزمن ؟ فيه
يتم بقية العشرة ويقضي اليوم الذي أفسده ، وتلزمه الكفارة على الوجهني ، : وعلى الثاين . يستأنف العشرة 

  . بتركه عني املنذور ، وينبغي أن جيري يف الكفارة مع العذر وجهان واللَّه أعلم 
  . وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك االعتكاف : قال 
فتنة فخاف على نفسه ، أو أهله ، أو ماله ، منها ، جاز له اخلروج وترك االعتكاف ، إذ ذاك يترك إذا وقعت : ش 

له الواجب بأصل الشرع ، وهو اجلمعة واجلماعة ، فما أوجبه على نفسه أوىل ، ويف معىن ذلك املرض الذي يشق 
  . املقام معه وحنو ذلك واللَّه أعلم 

  . ذا كان نذر أياماً معلومة ، وقضى ما ترك ، وكفر كفارة ميني فإذا أمن بىن على ما مضى إ: قال 



الفتنة وحنو ذلك ، واالعتكاف تطوع خري ] يف [ إذا زال املعىن الذي جاز ألجله ترك االعتكاف كما إذا أمن : ش 
ثالثة أحوال بني الرجوع وعدمه ، وإن كان واجباً وجب عليه الرجوع إىل معتكفه ، ليأيت بالواجب ، مث ال خيلو من 

ال يلزمه التتابع على : نذر أياماً معلومة مطلقة ، كاعتكاف عشرة أيام غري متتابعة ، أو عشرة أيام وقلنا ) أحدها ( 
املذهب ، فإنه يتم باقيها ال غري ، وال شيء عليه ، إلتيانه باملنذور على وجهه ، ويبتدىء اليوم الذي خرج فيه من 

نذر أياماً متتابعة غري معينة كعشرة أيام متتابعة وحنو ذلك فيخري بني البناء وقضاء ) : ثاين ال. ( أوله ، قاله أبو حممد 
ما بقي منها ، مع كفارة ميني ، لفوات صفة املنقور ، وبني االستئناف بال كفارة ، إلتيانه باملنذور على وجهه ، وقد 

تتابعاً ومل يسمه ، فمرض يف بعضه ، فإذا عويف بىن ، ومن نذر أن يصوم شهراً م: نبه اخلرقي على هذا يف النذر فقال 
وكفر كفارة ميني ، وإن أحب أتى بشهر كامل متتابع ، وال كفارة عليه وكذلك إذا نذرت املرأة صيام شهر متتابع 

معلومة ، كعشر ذي : نذر أياماً معينة ، وهو مراد اخلرقي هنا لقوله : من األحوال ) : الثالث . ( وحاضت فيه 
جة وحنوه ، فيقضي ما ترك ، ليأيت بالواجب ، ويكفر كفارة ميني ، لترك املنذور يف وقته ، إذ النذر كاليمني ، ولو احل

ما يدل ) وعن أمحد ( ترك ما حلف على فعله ، أو فعل ما حلف على تركه ، وجبت الكفارة ، وإن كان معذوراً ، 
إن ) وعن القاضي ( الكفارة زاجرة أو ماحية ، ومها منتفيان معه  على أنه ال كفارة مع العذر ، محالً على العذر ، إذ

وجب اخلروج ، كاخلروج لنفري عام ، أو شهادة متعينة وحنو ذلك ، فال كفارة كاخلروج للحيض ، وإن مل جيب 
إنت كان اخلروج حلق نفسه كاملرض والفتنة وحنومها ، : وجبت ، ويقرب منه قول صاحب التلخيص وابن عبدون 

  . جتب ، واللَّه أعلم : وقيل : قال . بت ، وإن كان حلق عليه ، كأداء الشهادة ، والنفري ، واحليض ، ال كفارة وج
  . وكذلك يف النفري إذا احتيج إليه : قال 
إذا احتيج للمعتكف يف اجلهاد ، بأن استنفره اإلمام ، أو حصر العدو بلده وحنو ذلك ، تعني عليه ترك : ش 

خلروج لذلك ، وحكمه إذا زال ذلك يف رجوعه إىل معتكفه ، ويف القضاء والكفارة حكم ما تقدم االعتكاف ، وا
  . من التفصيل ، ألنه ساواه معىن ، فيساويه حكماً ، واللَّه أعلم 

  . واملعتكف ال يتجر : قال 
  . االعتكاف وضعه حبس النفس للطاعة ، والتجارة تنايف ذلك يف اجلملة : ش 

وإذا هني عن البيع والشراء يف . هنى عن البيع والشراء يف املسجد ، رواه الترمذي وحسنه : يب وألن الن ١٤٠٢
  . غري حال االعتكاف ففيه أجدر 

  . له أن يشتري ما ال بد منه من مأكول وحنوه ، لكن خارج املسجد ، والَّه أعلم ) : تنبيه ( 
  . وال يتكسب بالصنعة : قال 
  . ذاك يف معىن التجارة ، فمنع منه كهي  كاخلياطة وحنوها ، إذ: ش 

: ومفهوم كالم اخلرقي أن له فعل الصنعة ال متكسباً ، وظاهر كالم أمحد املنع ، قال يف رواية املروذي وقد سأله 
ال جيوز أن خييط : وقرر ذلك القاضي فقال . ال ينبغي أن يعتكف إذا كان يريد أن يفعل : ترى له أن خييط ؟ قال 

األوىل فعل ما احتاج إليه وقل ، مثل أن انشق قميصه : وقال أبو حممد : ، وإن احتاج إليها ، قلت  يف املسجد
  . فيخيطه ، وحنو ذلك ، واللَّه أعلم 

  . وال بأس أن يتزوج يف املسجد ، ويشهد النكاح : قال 
  . عاطس ، واللَّه أعلم إذ النكاح طاعة ، وحضوره قربة ، ومدته ال تطول ، أشبه رد السالم ، وتشميت ال: ش 
  . واملتوىف عنها زوجها وهي معتكفة خترج لقضاء العدة ، وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنة : قال 



املتوىف عنها زوجهاإذا كانت معتكفة فإهنا خترج لتعتد يف بيت زوجها ، إذ ذاك واجب بأصل الشرع ، : ش 
اليت أوجبته على نفسها ، وألن االعتكاف ال يفوت ،  واالعتكاف إن كان تطوعاً فواضح ، وإن كان واجباً فهي

فعل الذي خرج ] كما [ ألنه يقضى ، والعدة تفوت ، النقضائها مبضي الزمن ، فإذا انقضت العدة فإهنا تفعل 
للفتنة ، فترجع إىل معتكفها ، وتقضي وتكفر ، على ما مضي من التفصيل فيه ، الشتراكهما يف أنه خروج لواجب 

  . أعلم  ، واللَّه
  . واملعتكفة إذا حاضت خرجت من املسجد ، وضربت خباء يف الرحبة : قال 
  . إذا حاضت املعتكفة خرجت من املسجد ، ألنه حدث مينع اللبث يف املسجد ، فهو كاجلنابة ، بل آكد : ش 

  . رواه أبو داود ) إين ال أحل املسجد جلنب وال حلائض ( وقد قال النيب  ١٤٠٣
رواه ابن ماجه ، وإذا خرجت فإن مل يكن ) إن املسجد ال حيل جلنب وال حائض : ( ث آخر ويف حدي ١٤٠٤

للمسجد رحبة مضت إىل بيتها ، وإن كانت له رحبة ضربت خباء ، وأقامت فيها ألن ذلك أقرب إىل حمل اعتكافها 
 .  

إذا حضن أمر ] كفات املعت[ كن (  ١٦: وقد روى أبو حفص بسنده عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ١٤٠٥
وهذا على سبيل ) . رسول اللَّه بإخراجهن من املسجد ، وأن يضربن األخبية يف رحبة املسجد حىت يطهرن 

: االستحباب قال أبو الربكات ، وصاحب التلخيص ، حاكياً له عن بعض األصحاب ، وكذلك قال أبو حممد 
عت إىل بيتها ، وهلذا قال بعضهم هذا مع سالمة الظاهر أنه مستحب وشرط ذلك األمن على نفسها ، وإال رج

الزمان ، وإذا طهرت رجعت ، فأتت مبا بقي من اعتكافها ، وال كفارة عليها ، كما أشعر به كالم اخلرقي ، حيث 
مل جيعلها كاخلارجة لقضاء عدهتا ، وهو واضح ، إذ هذا خروج معتاد أشبه اخلروج للجمعة ، وألنه كاملستثىن لفظا 

وكذلك حكاه أبو الربكات ، نظراً إىل أن [ قدم أن صاحب التلخيص حكى قوالً بوجوب الكفارة عليه ، وقد ت
  ] . العذر ال مينع وجوب الكفارة 

وقد دل كالم اخلرقي على أن رحبة املسجد ليست يف حكم املسجد ، وعن أمحد ما يدل على روايتني ، ومجع 
الذي قال فيه تقيم ، إذا كانت حموطة وعليها باب يف حكمه ، وما  القاضي بينهما على اختالف حالتني ، فاملوضع

  . ال فال ، واللَّه أعلم 
  . ومن نذر أن يعتكف شهراً بعينه دخل املسجد قبل غروب الشمس ، واللَّه أعلم : قال 
ا من حلول هذا هو املشهور من الروايتني ، إذ الشهر يدخل بدخول الليل ، وهلذا ترتبت األحكام املعلقة هب: ش 

الديون وحنوها بذلك ، ومن ضرورة اعتكاف مجيع الليل الدخول قبل غروب الشمس ، نظراً إىل قاعدة أن ما ال 
قبل طلوع فجر أول يوم من أوله ، ولعله بناء على ) : والرواية الثانية . ( واجب ] فهو [ يتم الواجب إال به 

   .اشتراط الصوم له ، وإذاً ال يبتدىء قبل الشرط 
وهذا ال . متفق عليه . واستدل بعضهم بأن النيب كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح مث دخل معتكفه  ١٤٠٦

يبيح الدعوى ألن النيب مل يدخل إال بعد صالة الصبح ، وهم يوجبون قبل ذلك ، على أن اعتكافه كان تطوعاً ، 
  . واللَّه أعلم . داً من الفقهاء قال هبذا احلديث ال أعلم أح: واملتطوع مىت شاء شرع ، مع أن ابن عبد الرب قال 

  كتاب احلج



  
  
عبارة عن القصد : كثرة القصد إىل من يعظمه ، ويف الشرع : احلج بفتح احلاء وكسرها القصد ، وعن اخلليل : ش 

  . من عمل خمصوّص [ إىل حمل خمصوص 
{ (  ١٩: ب ، والسنة ، واإلمجاع قال اللَّه تعاىل وهو مما علم وجوبه من دين اللَّه تعاىل بالضرورة ، بشهادة الكتا

  ) . } وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال 
بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اللَّه وأن حممداً رسول اللَّه ، وإقام الصالة وإيناء ( وقال النيب  ١٤٠٧

  . وأمجع املسلمون على ذلك واللَّه أعلم ) يه سبيالً الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إل
  . ومن ملك زاداً وراحلة ، وهو عاقل بالغ ، لزمه احلج والعمرة : قال 
  : احلج شروط ] لوجوب [ يشترط : ش 
 وللَّه على: فتقدير الكالم ) الناس ( بدل من ) من ( االستطاعة ، ألن اخلطاب إمنا ورد للمستطيع ، إذ ) أحدها ( 

  . والنتفاء تكليف ما ال يطاق شرعاً ، بل وعقالً ، واالستطاعة عندنا أن ميلك زاداً وراحلة . املستطيع 
: قال ) } من استطاع إليه سبيال { (  ١٩ملا روي عن أنس رضي اللَّه عنه ، عن النيب ، يف قوله عز وجل  ١٤٠٨

  . دارقطين رواه ال) الزاد والراحلة ( ما السبيل ؟ قال : قيل يا رسول 
من استطاع { يعين قوله عز وجل ) الزاد والراحلة ( وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه قال  ١٤٠٩

  . رواه ابن ماجه } إليه سبيال 
الزاد ( ما يوجب احلج ؟ قال : جاء رجل إىل رسول اللَّه فقال : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٤١٠

وعليه العمل عند أهل العلم ، وألهنا عباد ة تتعلق بقطع مسافة بعيدة ، فكانت : الترمذي وقال  رواه) والراحلة 
االستطاعة فيها شرط ذلك ، دليله اجلهاد ، وكون القوة قد حيصل هبا االستطاعة يتخلف يف غالب الناس ، واحلكم 

  . إمنا يناط باألعم األغلب 
ني ملثله ، ملدة ذهابه وإيابه ، وأن يكون ذلك فاضالً عن نفقة نفسه ، ويشترط يف الزاد والراحلة أن يكونا صاحل

وعياله وحوائجه األصلية ، وبيان ذلك له موضع آخر إن شاء اللَّه ، وإمنا يشترط الراحلة ملن بينه وبني مكة مسافة 
  . القصر ، أما من كان دون ذلك ، وميكنه املشي ، فال تشترط له الراحلة 

لو بذل له ذلك مل يصر مستطيعاً ، وإن كان الباذل ابنه ، وهو صحيح ] أنه [ مقتضاه . ن ملك م: وقول اخلرقي 
  . انتهى ) الزاد والراحلة ( ملا تقدم ، إذا قوله عليه السالم يف جواب ما يوجب احلج ؟ قال 

  . العقل والبلوغ فال جيب احلج على جمنون وال صيب ) : الثاين والثالث ( 
أيت عمر رضي اللَّه عنه مبجنونة قد زنت ، فاستشار فيها أناساً ، فأمر هبا عمر أن : بن عباس قال ملا روى ا ١٤١١

: فقال . جمنونة بين فالن زنت ، فأمر هبا أن ترجم : ما شأن هذه ؟ قالوا : ترجم ، فمر هبا علي بن أيب طالب فقال 
ثة ، عن اجملنون حىت يربأ ، ويف رواية حىت يفيق ، وعن يا أمري املؤمنني إن القلم مرفوع عن ثال: فقال . ارجعوا هبا 

فأرسلها : [ قال . ال شيء : فما بال هذه ؟ قال : قال . بلى : فقال . النائم حىت يستيقظ ، وعن الصيب حىت يعقل 
: وفيه  وذكر احلديث. . أو ما تذكر أن رسول اللَّه قال : فجعل يكرب ، ويف رواية قال له : فأرسلها عمر قال ] . 

  . رواه أبو داود ) عن الصيب حىت حيتلم : ( وقال 
  . احلرية ، ويأيت يف كالم اخلرقي إن شاء اللَّه تعاىل ) : الشرط الرابع ( 



اإلسالم ، وكأن اخلرقي إمنا ترك هذا الشرط لوضوحه ، إذ مجيع العبادة ال جيب على كافر ) : الشرط اخلامس ( 
، وإمنا معىن توجه اخلطاب إليه ترتب ذلك يف ذمته فيسلم ويفعل ، وفائدة ذلك  أداؤها ، وال قضاؤها إذا أسلم

العقاب يف اآلخرة ، نعم اختلف فيما إذا وجد املرتد االستطاعة يف زمن الردة ، مث أسلم وفقدت ، هل جيب عليه 
يف حكم ] عى أنه [  يف حكم املسلم حيث التزم حكم اإلسالم ، أو ال جيب عليه ، بناء] على أنه [ احلج بناء 

  . الكافر األصلي ، واإلسالم جيب ما قبله ؟ فيه روايتان أشهرمها الثاين ، انتهى 
فظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط لوجوب احلج غري ما ذكر ، وهذا إحدى الروايتني ، وإليها ميل أيب حممد ، 

اآلية ، } حج البيت من استطاع إليه سبيال  وللَّه على الناس{ لظاهر إطالق الكتاب والسنة ، وهو قوله تعاىل 
الزاد ( وأصرح من هذا ملا سئل النيب عن ما يوجب احلج قال ) وحج البيت من استطاع إليه سبيالً ( وقول النيب 

وألن إمكان األداء على قاعدتنا ليس بشرط يف وجوب العبادة ، بدليل ما إذا طهرت احلائض ، أو بلغ ) والراحلة 
وهي ظاهر كالم ما ) : والرواية الثانية . ( أفاق اجملنون ، ومل يبق من وقت الصالة ما ميكن األداء فيه الصيب ، أو 

يشترط لوجوب احلج شرطان آخران ، سعة الوقت ، وأمن الطريق ، إذ : ابن أيب موسى ، والقاضي يف اجلامع 
 مها شرطان للزوم األداء ، وفائدة الروايتني إذا بدوهنما يتعذر فعل احلج ، فاشترطا كالزاد ، والراحلة ، فعلى األوىل

مات قبل الفعل ، فعلى األوىل خيرج من تركته للوجوب ، وعلى الثانية ال ، لعدمه ، ومعىن سعة الوقت أن ميكنه 
املسري على العادة يف وقت جرت العادة به ، ومعىن ختلية الطريق أن يكون آمناً مما خياف يف النفس ، والبضع ، 

ال ، ساملاً من خفارة وإن كانت يسرية ، اختاره القاضي وغريه ، حذاراً من الرشوة يف العبادة ، وعن ابن حامد وامل
إن مل : جيب بذل اخلفارة اليسرية ، هذا نقل أيب الربكات ، وأيب حممد يف الكايف ، ويف املقنع واملغين والتلخيص : 

  . ثله جيحف مباله لزمه البذل ، ألن ذلك مما يتسامح مب
  . نعم : وبه جزم مجهور األصحاب ) أشهرها : ( وحيث وجب احلج فهل جتب العمرة ؟ فيه ثالث روايات 

نعم عليهم ( قلت يا رسول للَّه هل على النساء جهاد ؟ قال : ملا روي عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ١٤١٢
  . ورواته ثقات : بعض احلفاظ  رواه أمحد وابن ماجه ، قال) جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة 

إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة ، : وعن أيب رزين العقيلي رضي اللَّه عنه أنه أتى النيب فقال  ١٤١٣
ال أعلم يف : رواه اخلمسة وصححه الترمذي ، وقال اإلمام أمحد ) حج عن أبيك واعتمر ( وال الظعن ، فقال 

  . من هذا ، وال أصح وجوب العمرة حديثاً أجود 
يا حممد ما : بينما حنن جلوس عند النيب إذ جاء رجل فقال : وعن عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه قال  ١٤١٤

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اللَّه ، وأن حممداً رسول اللَّه ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، : ( اإلسالم ؟ فقال 
( وذكر باقي احلديث ، وأنه قال ) تسل من اجلنابة ، وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان وحتج البيت ، وتعتمر ، وتغ

  . هذا إسناد صحيح ثابت : رواه الدارقطين ، وقال ) هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم 
 يشري إىل قوله سبحانه) . إهنما لقرينة احلج يف كتاب اللَّه (  ١٦: وقد قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٤١٥
  ) . } وأمتوا احلج والعمرة للَّه { (  ١٩

يا أمري : وأقره عمر رضي اللَّه عنه عليه حيث قال لعمر ] أيضاً [ والظاهر أن الصيب بن معبد فهم ذلك  ١٤١٦
هديت لسنة نبيك حممد ، رواه أبو : املؤمنني إين وجدت احلج والعمرة مكتوبني علي ، فأهللت هبما ، فقال عمر 

  . ال جتب ) : والرواية الثانية . (  داود والنسائي
ال ، وأن تعتمر فهو ( واجبة هي ؟ قال : جابر رضي اللَّه عنه أن النيب سئل عن العمرة ] عن [ ملا روي  ١٤١٧



  . رواه أمحد وضعفه ، والترمذي وصححه ) أفضل 
غين إذ ركن العمرة ومعظمها هو جتب إال على أهل مكة ، وهذا املذهب عند أيب وحممد يف امل) : والرواية الثالثة ( 

  . الطواف ، وهو حاصل منهم 
يا أهل مكة ليس عليكم عمرة ، إمنا عمرتكم : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ، ويقول : قال أمحد  ١٤١٨

  . واللَّه أعلم . الطواف بالبيت 
  . م من حيج عنه ويعتمر فإن كان مريضاً ال يرجى برؤه ، أو شيخاً ال يستمسك على الراحلة ، أقا: قال 
هذان شرطان لوجوب املباشرة بال ريب ، حذاراً من تكليف ما ال يطاق ، أو حصول الضرر املنفي شرعاً ، : ش 

وإذا عدما وبقية الشروط موجودة فيه ، ووجد ماالً فاضالً عن حاجته املعتربة ، وافياً بنفقة راكب ، وجب عليه أن 
  . ه ، ملا تقدم من حديث أيب رزين يقيم من حيج عنه ويعتمر من بلد

يا رسول اللَّه إن أيب أدركته فريضة اللَّه يف : وعن أيب عباس رضي اللَّه عنهما أن امرأة من خثعم قالت  ١٤١٩
  . رواه اجلماعة ) فحجي عنه ( احلج شيخاً كبرياً ، ال يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه ، قال 

إن أيب : إىل رسول اللَّه فقال ] من خثعم [ جاء رجل : ضي اللَّه عنهما قال وعن عبد اللَّه بن الزبري ر ١٤٢٠
أنت أكرب ( أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري ، ال يستطيع ركوب الرحل ، واحلج مكتوب عليه ، أفأحج عنه ؟ قال 

. نعم : قال ) ؟  أكان ذلك جيزىء عنه] عنه [ أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ( قال . نعم : قال ) ولده ؟ 
رواه أمحد والنسائي مبعناه ، فأخربه عليه الصالة والسالم بأن احلج مكتوب عليه وفريضة على ) فحج عنه ( قال 

  . من هذا حاله ، ومل ينكر ذلك ، وإذا وجبت وجبت النيابة لتربأ الذمة 
يح بطريق األوىل ، وهو كذلك يف الصح] كذلك [ ومفهوم كالمه أن املريض املرجو الربء ليس له االستنابة ، و 

بشرط أن حيج الفرض ، نظراً إىل ) اجلواز ( الفرض ، أما يف النفل فاملريض له االستنابة ، والصحيح فيه روايتان ، 
ألنه يقدر على احلج بنفسه ، فلم جيز أن يستنيب فيه ) وعدمه ( أن احلج ال يلزمه بنفسه ، أشبه املعضوب ، 

حممد يف املغين ، وطريقة صاحب التلخيص ، وابن محدان يف الصغرى جريان الروايتني  كالفرض هذه طريقة أيب
  . فيهما 

  . حكم احملبوس حكم املريض املرجو الربء ] : أحدمها ) : [ تنبيهان ( 
ري ، هل قياس املذهب أنه يبين على الروايتني يف إمكان املس: لو مل جيد العاجز من ينوب ، فقال أبو حممد ) : الثاين ( 

يثبت احلج يف ذمته ، واللَّه : ال جيب عليه شيء ، وعلى الثاين : هو شرط للوجوب ، أو للزوم األداء ؟ فعلى األول 
  . أعلم 
  . وقد أجزأ عنه وإن عويف : قال 
دة ذلك وإن عويف ، ألنه أتى باملأمور به ، فيخرج عن العه] عنه [ إذا أقام املعضوب من حيج عنه فإنه جيزىء : ش 

  . ، كما لو مل يربأ ، إذ الشارع إمنا يكلف العبد مبا ظنه واجتهاده ، ال مبا ال اطالع له عليه 
) احلالة الثانية ( برىء بعد فراغ النائب ، فيجزئه بال ريب عندنا ، ) إحداها : ( واعلم أن هذا له ثالث حاالت 

بدل قبل الشروع يف البدل ، أشبه املتيمم إذا وجد بريء قبل إحرام النائب ، فال جيزئه بال ريب ، للقدرة على امل
ينبغي أن ال : بعد شروع النائب وقبل الفراغ ، فقال أبو حممد ) : احلالة الثالثة ( املاء قبل الدخول يف الصالة ، 

 حممد يف وهو احتمال أليب) والثاين ( جيزئه ، هو أظهر الوجهني عند أيب العباس ، كاملتيمم إذا وجد املاء يف الصالة 
  . املغين ، واختاره صاحب الوجيز جيزئه كاملتمتع إذا شرع يف الصوم مث قدر على اهلدي ، واللَّه أعلم 



  . وحكم املرأة إذا كان هلا حمرم كحكم الرجل : قال 
  . املذهب املشهور املعروف أن املرأة ال تسافر للحج إال مع ذي حمرم : ش 

ال حيل المرأة تؤمن باللَّه واليوم ( قال رسول اللَّه : رضي اللَّه عنه قال ملا روي عن أيب سعيد اخلدري  ١٤٢١
أو ذو حمرم منها ] أو ابنها [ اآلخر أن تسافر سفراً فوق ثالثة أيام فصاعداً إال ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو زوجها 

  . رواه أبو داود والترمذي ، ومسلم ، وللبخاري حنوه ) 
  . متفق عليه ) ال تسافر املرأة ثالثاً إال ومعها ذو حمرم ( اللَّه عنهما عن النيب قال  وعن ابن عمر رضي ١٤٢٢
ال حيل المرأة مسلمة تسافر مسرية ليلة إال ومعها ( قال رسول اللَّه : وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  ١٤٢٣

وأليب داود ) أن تسافر يوماً وليلة ( اال رواه مسلم ، وأبو داود ورواه البخاري والترمذي وق) رجل ذو حرمة منها 
  ) . بريدا ( يف رواية 
ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو ( وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه مسع رسول اللَّه خيطب يقول  ١٤٢٤

وإين اكتتبت يا رسول اللَّه إن امرأيت خرجت حاجة ، : فقام رجل فقال ) حمرم ، وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم 
  . وهذا معىن دخول سفر احلج يف العموم . متفق عليه ) فانطلق فحج مع امرأتك ( قال . يف غزوة كذا وكذا 

أما يف حجة الفريضة فأرجو أهنا خترج إليها مع النساء ومع كل : وعن أمحد رمحه اللَّه جواز ذلك يف الفريضة ، قال 
السالم فسر اإلجياب بالزاد والراحلة ، وهذه واجدهتما ، وألنه سفر  من أمنته ، وأما يف غريها فال ، ألنه عليه

واجب ، فلم يشترط له احملرم كسفر اهلجرة ، وأجيب بأن ما تقدم أخص ، وفيه زيادة ، وهو أكثر رواة ، وأصح 
  . بال ريب ، وسفر اهلجرة حمل ضرورة ، فال يقاس عليه غريه 

واية ، أما على املذهب فيشترط احملرم ملسافة القصر فما زاد ، ويف اشتراطه وباجلملة ال تفريع وال عمل على هذه الر
  : االشتراط ، ولعل مبنامها اختالف األحاديث ، وقد أشار أمحد إىل هذا فقال ) : أشهرمها : ( ملا دوهنا روايتان 

ضاً ، وأما حديث أيب سعيد أي) ال تسافر سفراً ( ويروى عن أيب هريرة . يوم وليلة : أما أبو هريرة فيقول  ١٤٢٥
وعلى هذا فيجمع . ال تسافر قليالً وال كثرياً إال مع ذي حمرم : قال : ما تقول أنت : قيل له ) ثالثة أيام ( فيقول 

بني األحاديث بأن النيب قال ذلك يف مواطن خمتلفة ، حبسب أسئلة ، فحدث كل مبا مسع ، وإن كان واحداً فحدث 
  . املراد بالليلة مع اليوم ، وذلك إشارة إىل مدة الذهاب : عها ، أو يقال هبا مرات على حسب ما مس

إشارة إىل ) الثالث ( فيكون إشارة إىل مدة الذهاب والرجوع ، ورواية ) يومان ( وقد روي يف الصحيح  ١٤٢٦
يل ، فاليوم الواحد هذا كله متثيل للعدد القل: مدة الذهاب ، والرجوع ، واليوم الذي يقضي فيه احلاجة ، أو يقال 

يف ] أول العدد وأقله ، واالثنان أول الكثري وأقله ، والثالث أول اجلمع وأقله فأشار واللَّه أعلم إىل أن مثل هذا [ 
  . انتهى . قلة الزمن ال تسافره إال مع ذي حمرم ، فكيف مبا فوقه 

  . فيه روايتان  وهل احملرم شرط للوجوب ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، أو للزوم األداء ؟
: واحملرم زوج املرأة ومن حترم عليه على التأييد بنسب أو سبب مباح ، قال أبو حممد متابعة لكثري من األحصا 

ليس على التأبيد ، وكذلك عبد املرأة ، ال يكون حمرماً لسيدته ] عليه [ فيخرج زوج األخت وحنوها ، إذ حترميها 
  . األكثرين ، منهم أبو حممد ، وصاحب التلخيص لذلك  على املذهب املشهور واجملزوم به عند

وعن ] ( رواه سعيد ) [ سفر املرأة مع عبدها ضيعة ( وقد جاء عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النيب  ١٤٢٧
 وزعم القاضي يف شرح املذهب أنه املذهب أنه حمرم هلا ، ألنه يباح له النظر إليها ، أشبه ذا رمحها ، وخيرج) أمحد 

الزاين والواطىء بالشبهة ال يكون حمرماً للمزين هبا ، واملوطوءة بشبهة ، لعدم إباحة السبب ، هذا املذهب املنصوص 



دون [ حتصل احملرمية يف وطء الشبهة : بل هو حمرم هلا ، نظراً للتحرمي املؤبد ، وقيل وحيكى عن ابن عقيل : ، وقيل 
وعدل أبو . لسبب غري حمرم : ، وهو ظاهر يف التلخيص ، قال بالتحرمي ] الزنا ، لعدم وصف وطء الشبهة 

إمنا قال ذلك حذاراً من ) فقيل . زوجها ، ومن حترم عليه أبداً ، ال من حترميها بوطء شبهة أو زنا : الربكات فقال 
رم هلن ، فكان أن يرد عليه أزواج النيب ، ألن حترميهن على املسلمني أبداً بسبب مباح ، وهو اإلسالم ، ليسوا مبحا

  . فأورد عليه املالعنة ، وال جواب عنه [ جيب استثناؤهن كما استثىن املزين هبا ، فأجيب النقطاع حكمهن 
جيب : امتنع مل جيرب على املذهب ، وعنه ] ويعترب للمحرم التكليف واإلسالم ، نص عليهما ، والبذل للخروج فلو 

  . علم عليه اخلروج ، فيقتضي أنه جيرب ، واللَّه أ
  . فمن فرط فيه حىت تويف ، أخرج عنه من مجيع ماله حجة وعمرة : قال 
من أدوات الشرط ، يشمل املذكر واملؤنث ، على املشهور من قويل األصوليني ، فمن وجب عليه ) من : ( ش 

وهو املذهب احلج من الرجال والنساء ، ومل حيج حىت مات ، وجب أن حيج عنه ، ويعتمر إن قلنا بوجوب العمرة ، 
 .  

إن أخيت نذرت أن حتج ، وإهنا : أتى رجل النيب فقال : ملا روي عن ابن عباس ري اللَّه عنهما أنه قال  ١٤٢٨
ويف ) فاقض اللَّه فهو أحق بالقضاء ( قال . نعم : قال ) لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ ( ماتت ، فقال النيب 

إن أمي نذرت أن حتج ، فلم حتج حىت ماتت ، أفأحج عنها ؟ : يب فقالت أن امرأة من جهينة جاءت إىل الن: رواية 
اقضوا اللَّه فاللَّه أحق ( قال . نعم : قالت ) حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ ( قال 

  . متفق عليه ) بالوفاء 
أرأيت لو أن ( الم ، أفأحج عنه ؟ قال إن أيب مات وعليه حجة اإلس: أتى رجل النيب فقال : وله أيضاً قال  ١٤٢٩

  . رواه الدارقطين . نعم : قال ) أباك ترك ديناً عليه أقضيته عنه ؟ 
مهك حجي ( إن أمي ماتت ومل حتج ، أفأحج عنها ؟ قال : جاءت امرأة إىل النيب فقالت : وعن بريدة قال  ١٤٣٠

دين مستقر ، أشبه دين اآلدمي ، فإن اجتمع معه دين  وحيج عنه من مجيع ماله ، ألنه. رواه الترمذي انتهى ) عنها 
آدمي حتاصا على املذهب ، الستواء احلقني يف الوجوب ، ووجود مرجح لكل منهما ، فدين اللَّه يقدم لعظم 

  . يقدم دين اآلدمي ، للمعين الثاين : ودين اآلدمي لشحه ، وقيل ) اللَّه أحق بالوفاء ( مستحقه ، وقد قال النيب 
أن حيج عنه من حيث وجب ، من بلده ، أو من حمل يساره ، لتعلق الوجوب من مث ، والقضاء على وفق  وجيب

األداء ، نعم لو خرج للحج فمات يف الطريق حج عنه من حيث مات ، ألن ما مضى سقط عنه وجوبه ، حىت لو 
وجب حج عنه من حيث  فعل بعض املناسك سقطت عنه ، وفعل ما بقي ، ولو مل تف تركته باإلخراج من حيث

ما يدل على سقوط احلج واحلال ) وعنه ) ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( يبلغ على املذهب ، لقول النيب 
هذه ، لعدم اإلتيان به على الكمال ، وحيث وجب اإلتيان به من مح ل فأتى به من دونه فإن كان دون مسافة 

، وهو احتمال أليب حممد ، كما لو أحرم ) اإلجزاء : ( وإن بلغها فقوالن  القصر أجزأ ، ألنه يف حكم القريب ،
  . ، قاله القاضي ، لعدم اإلتيان بالواجب ) وعدمه ( دون امليقات وهو فرضه ، 

ال مفهوم له ، بل من مات بعد وجوب احلج عليه وجب أن حيج عنه بشرطه . فمن فرط حىت تويف : وقول اخلرقي 
، إذ التمكن من األداء ليس بشرط يف الوجوب ، والظاهر أن اخلرقي رمحه اللَّه أشار هبذا إىل أن ، وإن مل يكن فرط 

  . احلج وجوبه على الفور ، وهو املشهور واملذهب من الروايتني ، بناء على قاعدتنا من أن األوامر كلها على الفور 
حلج يعين الفريضة فإن أحدكم ال يدري ما تعجلوا إىل ا( ويف الباب خبصوصه عن ابن عباس ، عن النيب  ١٤٣١



  . رواه أمحد ، وفيه غري ذلك ، واللَّه أعلم ) يعرض له 
  . وكانت احلجة عن نفسه . ومن حج عن غريه ، ومل يكن حج عن نفسه رد ما أخذ : قال 
لقاضي يف ال جيوز ملن مل حيج عن نفسه أن حيج عن غريه على الصحيح املشهرو من الروايتني ، حىت أن ا: ش 

  . ال خيتلف أصحابنا أنه ال ينعقد عن احملجوج عنه : الروايتني قال 
ومن : ( قال . لبيك عن شربمة : إن النيب مسع رجالً يقول : ملا روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٤٣٢

مث احجج عن  حج عن نفسك( قال . ال : قال ) أحججت عن نفسك ؟ ( قال . قال أخ يل أو قريب يل ) شربمة ؟ 
  . هذا إسناد صحيح ليس يف الباب أصح منه : رواه أبو داود ، وقال البيهقي ) شربمة 

جيوز ، حكاها أبو احلسني وغريه ، ألن احلج تدخله النيابة ، فجاز أن يؤديه عن غريه من مل يسقط ) : والثانية ( 
  ) . بالنيات ، وإمنا لكل امرىء ما نوى األعمال ( فرضه عن نفسه كالزكاة ، فعلى هذا يقع عن الغري لعموم 

وعلى املذهب فاختار أبو بكر يف اخلالف وحكاه عن أمحد يف رواية إمساعيل بن سعيد يقع إحرامه باطالً ، ألنه مل ينو 
فال يصح له ، الرتكابه ] عنه [ عن نفسه فال حيصل له إذ ليس المرىء إال ما نوى ، وغريه ممنوع من اإلحرام 

يقع حجة عن نفسه ، إلغاء لنية التعيني ، فيصري كما لو أحرم : ال اخلرقي و ابن حامد و القاضي وأتباعه النهي ، وق
مطلقاً ، ولو أحرم مطلقاً صح عن نفسه بال ريب فكذلك هاهنا ، وفارق الصالة ، فإهنا ال تصح بنية مطلقة ، 

  . وكذلك الصوم على املذهب 
يقع : رواه الدارقطين وقال أبو حفص العكربي ) وحج عن شربمة  هذه عنك ،( وقد جاء يف احلديث  ١٤٣٣

  . يقلبه احلاج عن نفسه ] جيب أن [ نظراً للنية ، مث ] عنه [ اإلحرام عن احملجوج 
رواه ابن ماجه وحيث ال يقع احلج عنالغري فإنه ) اجعل هذه عن نفسك مث حج عن شربمة ( إذ يف احلديث  ١٤٣٤

  . عمل العمل الذي أخذ العوض ألجله يرد ما أخذ ، ألنه مل ي
احلكم فيما إذا كان عليه قضاء أو نذر فحج عن الغري كاحلكم يف حجة اإلسالم على ما ) : أحدها ) : ( تنبيهات ( 

  . سبق 
مل حيج عن نفسه كذلك جيب إذا حج عن نفسه أن يقدم ] من [ كما أنه ال جيوز أن حيج عن الغري ) : الثاين ( 

إذا خالف فقدم على : هنا ، فعلى األول ] مث جوزنا [ حجة القضاء ، مث النذر ، مث النافلة وإذا جوزنا  الفريضة ، مث
حجة اإلسالم غريها ، أو على القضاء النذر ، أو على النذر التطوع ، فهل يقع باطالً ، أو عن ما جيب اإليقاع عنه 

أبو احلسني يف الفروع ، وصاحب التلخيص ، و أبو حممد ، على ما تقدم من اخلالف ؟ هذا نقل أيب الربكات ، وأما 
  . يف املغين ، فحكوا هنا روايتني أصحهما الوقوع عما جيب اإليقاع عنه 

وهو قول أيب بكر ، : وقال أبو حممد . وهو ظاهر كالم أيب بكر : أنه يقع عما نواه ، قال أبو احلسني ) : والثانية ( 
  . انتهى . مع حكايتهم قول أيب بكر مث  ومل حيكوا القول بالبطالن هنا ،

وحكم نائب املعضوب أو امليت حيرم بتطوع أو نذر عمن عليه حجة اإلسالم حكم ما لو أحرم هو كذلك ، إذ 
حكم النائب حكم املنوب عنه ، نعم له أن يستنيب رجلني أحدمها حيرم بالفريضة واآلخر باملنذورة يف سنة واحدة ، 

العمرة إن قيل بوجوهبا ) : الثالث ( وقع عن الفريضة ، مث الثاين عن النذر ، قاله أبو حممد  لكن أيهما أحرم أوالً
  . كاحلج فيما تقدم ، واللَّه أعلم 

  . ومن حج وهو غري بالغ فبلغ ، أو عبد فعتق فعليه احلج : قال 
وعليهما احلج بعد البلوغ عبد مث عتق مل جيزئهما عن حجة اإلسالم ، ] وهو [ من حج وهو صيب أو بلغ أو : ش 



  . والعتق 
  

أميا صيب حج مث بلغ احلنث فعليه أن حيج حجة ( قال رسول اللَّه : ملا روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٤٣٥
[ رواه البيهقي ) أخرى ، وأميا أعرايب حج مث هاجر فعليه حجة أخرى ، وأميا عبد حج مث أعتق فعليه حجة أخرى 

  . ومل يرفعه إال يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة : ض احلفاظ وقال بع] وغريه 
أميا صيب حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه ( وعن حممد بن كعب القرظي عن النيب قال  ١٤٣٦

لَّه ذكره أمحد يف رواية ابنه عبد ال) احلج ، وأميا رجل مملوك حج به أهله ، فمات أجزأت عنه ، فإن عتق فعليه احلج 
هكذا مرسالً وألهنما فعال احلج قبل وجوبه عليهما فلم جيزئهما ، أصله إذا صلى الصيب الصالة مث بلغ يف وقتها ، 

  . مع أن هذا قول عامة أهل العلم إال شذوذا ، بل قد حكاه الترمذي إمجاعاً 
م ، وألن العبد من أهل كالم اخلرقي أنه يصح حج الصيب والعبد ، وال ريب يف ذلك ملا تقد] من [ وقد فهم 

  . العبادات والتكاليف يف اجلملة 
املسلمون : قالوا ) من القوم ؟ ( وروى ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النيب أنه لقي ركباً بالروحاء فقال  ١٤٣٧

) لك أجر نعم و( أهلذا حج ؟ قال : فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت ) أنا رسول اللَّه ( من أنت ؟ قال : فقالوا . 
  ) . صبياً صغرياً ( رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، ويف رواية ملسلم 

واقتضى كالم اخلرقي أيضاً أن احلج ال جيب عليهما وإال ألجزأمها ، وهو كذلك ، ملا تقدم من حديثي ابن عباس 
حلج تطول مدته غالباً ، وحممد بن كعب القرظي ، وألن الصيب القلم مرفوع عنه ، والعبد مشغول حبقوق سيده ، وا

  . ويعترب له الزاد والراحلة ، فلم جيب على العبد كاجلهاد 
لو حصل العتق أو البلوغ قبل الفراغ من احلج ، فإن كان بعد فوات وقت الوقوف مل جيزئهما ذلك عن ) : تنبيه ( 

معه الوقوف ووقفا ،  حجة اإلسالم بال ريب ، لفوات الركن األعظم وهو الوقوف ، وإن كان يف وقت يدركان
نظرت فإن كان قبل السعي ، أو بعده وقلنا السعي ليس بركن أجزأهتما تلك احلجة عن حجة اإلسالم ، إلدراكهما 

  . وهو الوقوف ، واإلحرام مستصحب ] األعظم [ الركن 
. مل جتزىء عنه  إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته ، وإن أعتق جبمع: واعتمد أمحد بأن ابن عباس قال  ١٤٣٨

واختاره ابن عقيل تبعاً لقول شيخه يف ) أحدمها ( وإن كان العتق أو البلوغ بعد السعي ، وقلنا بركنيته فوجهان 
. ( أنه قياس املذهب ال جيزئه ، لوقوع الركن يف غري وقت الوجوب ، أشبه ما لو كرب لإلحرام مث بلغ : اجملرد 

 التعليق ، و أيب اخلطاب ، وظاهر كالم أيب حممد جيزئه ، نظراً حلصول الركن وهو اختيار القاضي أظنه يف) والثاين 
  . األعظم وهو الوقوف ، وجعال لغريه تبعاً له ، واللَّه أعلم 

  . وإذا حج بالصغري جنب ما جيتنبه الكبري : قال 
، وحلق الشعر ، وغري إذا حج بالصيب وجب أن جينب ما جينبه الكبري من الطيب ، واللباس ، وقتل الصيد : ش 

ذلك ، ألن احلج يصح له حبكم النص السابق ، وإذا صح له ترتبت أحكامه ، ومن أحكامه جتنب ما ذكر ، وهو ال 
خياطب خبطاب تكليفي ، فوجب على الويل أن جينبه ذلك ، كما وجب عليه جتنيبه شرب اخلمر ، وغريها من 

  . احملرمات 
) الصبيان إذا دنوا من احلرم ، واللَّه أعلم ] جترد [ أهنا كانت (  ١٦عنها  وقد روي عن عائشة رضي اللَّه ١٤٣٩

 .  



  . وما عجز عنه من عمل احلج عمل عنه : قال 
  . كما إذا عجز عن الرمي ، أو الطواف وحنومها : ش 

بينا عن حججنا مع رسول اللَّه ومعنا النساء والصبيان ، فل(  ١٦: ملا روى جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٤٤٠
  . رواه أمحد وابن ماجه ) . الصبيان ورمينا عنهم 

وعن ابن عمر أنه كان حيجج صبيانه وهم صغار ، فمن اصتطاع منهم أن يرمي رمى ، ومن مل يستطع أن  ١٤٤١
  . يرمي رمى عنه 

  . روامها األثرم . وعن أيب إسحاق أن أبا بكر رضي اللَّه عنه طاف بابن الزبري يف خرقة  ١٤٤٢
هر كالم اخلرقي أن ما أمكن الصيب عمله عمله ، وذلك كالوقوف ، واملبيت مبزدلفة ، ومبىن ، وحنو ذلك ، وظا

أصحهما وبه جزم أبو حممد ال : وكذلك اإلحرام أن عقله صح منه بإذن الويل بال ريب وبدون إذنه فيه وجهان 
  . هو كالبيع ف] مال [ جيزئه ، قياساً على بقية تصرفاته ، إذ ال ينفك عن لزوم 

هو من يلي ماله من أب أو غريه ، ويف ) والويل ( جيزئه تغليباً جلانب العبادة ، وإن مل يعقله فعله الويل ، : والثاين 
وهو ظاهر كالم أمحد ، اخرتاه ابن عقيل ، ومال إليه أبو حممد ، لظاهر ) الصحة ( صحة إحرام األم عنه وجهان ، 
وهو اختيار ) وعدمها ( األجر الثابت هلا لكون الصغري تبعاً هلا يف اإلحرام ،  حديث ابن عباس ، إذ الظاهر أن

يف املال ، أشبهت األجنيب ، ويف بقية العصبات وجهان خمرجان من القولني فيها ، ] عليه [ القاضي ، لعدم واليتها 
ه اإلحرام ، فيصري الصيب حمرماً فأما األجنيب فال يصح أن حيرم عنه وجهاً واحداً ، ومعىن اإلحرام عنه أن يعقد ل

  . دون العاقد ، واللَّه أعلم ] اإلحرام [ بذلك 
  . ومن طيف به حمموالً كان الطواف له دون حامله ، واللَّه أعلم بالصواب : قال 
) حدها أ( يصح طواف احملمول يف اجلملة ، وستأيت هذه املسألة إن شاء اللَّه تعاىل ، مث ال خيلو من مثانية أحوال : ش 
  . احملمول ، فتختص الصحة به أيضاً ] نويا مجيعاً عن ) الثاين . ( احلامل ، فيصح له فقط بال ريب [ نويا مجيعاً عن : 
نوى كل منهما عن نفسه ، فيصح الطواف للمحمول دون احلامل ، جعال له كاآللة ، وحسن أبو ) : الثالث ( 

واحتمال البن الزغواينّ نظراً إىل نيتهما ، ومنع أبو حفص وهو مذهب احلنفية ، [ حممد صحة الطواف هلما 
العكربي الصحة يف هذه الصورة رأساً ، زاعماً أنه ال أولوية ألحدمها ، والفعل الواحد ال يقع عن اثنني ، وهذه 

نفسه ، نوى كل منهما عن ) : الرابع واخلامس . ( الصورة واللَّه أعلم هي احلاملة للخرقي على ذكر هذه املسألة 
  . فيصح للناوي دون غريه ] شيئاً [ ومل ينو اآلخر 

مل ينو واحد منهما ، أو نوى كل منهما عن صاحبه ، فال يصح لواحد منهما ، ) : السادس والسابع والثامن ( 
أو ويتحرر أنه يصح الطواف للمحمول يف ثالث صور ، إذا نويا مجيعاً له ، أو نوى هو لنفسه ومل ينو اآلخر شيئاً ، 

  . نوى كل منهما لنفسه ، واللَّه سبحانه وتعاىل أعلم 

  باب ذكر املواقيت

  
  
  . املواقيت مجع ميقات ، وهو الزمان واملكان املضروب للفعل ، واللَّه أعلم : ش 
وميقات أهل املدينة من ذي احلليفة ، وأهل الشام ومصر واملغرب من اجلحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، : قال 



  . ائف وجند من قرن ، وأهل املشرق من ذات عرق وأهل الط
يهل أهل املدينة من ذي احلليفة ، ويهل أهل ( روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه قال : ش  ١٤٤٣

( وذكر يل ومل أمسع أن رسول اللَّه قال : قال ابن عمر رضي اللَّه عنه ) الشام من اجلحفة ، ويهل أهل جند من قرن 
  ) . هل اليمن من يلملم يهل أ

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النيب وقت ألهل املدينة ذا احلليفة ، وألهل الشام اجلحفة ، وألهل جند  ١٤٤٤
قرن املنازل ، وألهل اليمن يلملم ، هن هلن وملن أتى عليهن من غريهن ، ممن أراد احلج والعمرة ، ومن كان دون 

  . متفق عليهما ، فهذه األربع مواقيت ثبتت يف الصحيح ) ل مكة من مكة ذلك فمن حيث أنشأ ، حىت أه
: وأما ذات عرق ألهل املشرق ففي سنن أيب داود والنسائي عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه  ١٤٤٥

  . وقت ألهل العراق ذات عرق 
ذان املصران ، أتوا عمر بن اخلطاب ملا فتح ه(  ١٦: ويف البخاري عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٤٤٦
يا أمري املؤمنني إن رسول اللَّه حد ألهل جند قرناً ، وإنه جور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا أن نأيت قرناً شق : فقالوا 
فيحتمل أن اجتهاد عمر رضي عنه ) . فحّد هلم عمر ذات عرق : قال . فانظروا حذوها من طريقكم : قال . علينا 

ق ما قاله رسول اللَّه ، فإنه رضي اللَّه عنه كان موفقاً للصواب ، وحيتمل اختصاص عمر بذلك ، وقع على وف
وكافيك به لكن ثبوت توقيت ذلك عن رسول اللَّه ليس كغريه ، وقد أنكر أمحد رمحه اللَّه حديث عائشة يف ذات 

  . عرق 
يق ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، قال وقت رسول اللَّه ألهل املشرق العق: وجاء عن ابن عباس قال  ١٤٤٧

  . وفيه يزيد بن أيب زياد ، وهو ضعيف : احلافظ املنذري 
واجلحفة ( بضم احلاء وفتح الالم موضع عند قرية ، بينه وبني املدينة ستة أميال أو سبعة ، ) ذو احلليفة ) : ( تنبيه ( 
، فجحف ) مهيعة ( على طريق املدينة من مكة كان امسها جبيم مضمومة ، مث حاء مهملة ساكنة قرية جامعة متيز ) 

بفتح امليم ، وسكون اهلاء ، وفتح الياء ، وقال بعضهم بكسر اهلاء كجميلة ، ) ومهيعة ( السيل بأهلها فسميت به ، 
)  قرن املنازل( وسكون الراء املهملة ، ويقال له [ بفتح القاف ) قرن ( ثالث مراحل من مكة ، و ] على [ وهي 

من قال باإلسكان أراد اجلبل املشرف على املوضع ، ] ورواه بعضهم بفتح الراء وغلط ، قيل ) قرن الثعالب ( و 
] وليلة [ ومن قال بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منه ، فإنه موضع فيه طرق مفترقة ، وهو تلقاء مكة ، على يوم 

( أمللم بالالم والراء ، وهو على ليلتني من مكة ، و ] : يقال [ بفتح الياء آخر احلروف ، و ) يلملم ( منها ، و 
العرق من : منزل معروف من منازل احلاج ، يسمى بذلك ألن فيه عرقاً وهو اجلبل الصغري ، وقيل ) ذات عرق 

قبل ذات عرق مبرحلة أو مرحلتني ، وكل مسيل شقه ماء السيل فوسعه ) العقيق ( األرض سبخة تنبت الطرفاء ، و 
  . امليل عن القصد ، واللَّه أعلم ) واجلور ( البصرة والكوفة واملصر املدينة ) املصران ( فهو عقيق ، و 

  . وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن احلل : قال 
  . ميقات أهل مكة إذا أرادوا العمرة من احلل : ش 

اخرج ( ى عبد الرمحن بن أيب بكر ، فقال فدع] باحملصب [ نزل رسول اللَّه : لقول عائشة رضي اللَّه عنها  ١٤٤٨
وليجمع يف . خمتصر ، متفق عليه ) فلتهل بعمرة ، مث لتطف بالبيت ، فإين أنتظركما هنا ] من احلرم [ بأختك 

النسك بني احلل واحلرم ، إذ أفعال العمرة كلها يف احلرم ، فلو أحرم منه مل جيمع بينهما ، وهذا خبالف احلج ، إذ يف 
ج إىل عرفة ، فيحصل اجلمع ، ومن أي احلل أحرم جاز ، وإمنا أمرت عائشة رضي اللَّه عنها واللَّه أعلم احلج خير



كلما تباعد فهو أعظم لألجر ، هي على قدر : وقال أمحد يف املكي . باإلحرام من التنعيم ألنه أقرب احلل إىل مكة 
 التنعيم ، مث احلديبية ، فلو خالف فأحرم هبا من تعبها ، وذكر صاحب التلخيص أن أفضل مواقيتها اجلعرانة ، مث

ملخالفة امليقات ، مث إن خرج إىل احلل قبل إمتامها وعاد أجزأته عمرته ، لوجود اجلمع بني . احلرمك ، أمث ولزمه دم 
ن امليقات وهو املشهور جيزئه ، إذ فوات اإلحرام م) : أحدمها ( احلل واحلرم ، وإن مل خيرج حىت أمت أفعاهلا فوجهان 

  ال يقتضي البطالن ، دليله احلج 
ال جيزئه ، نظراً إىل أن اجلمع شرط وقد فات ، فعلى هذا ال يعتد بأفعاله ، وهو باق على إحرامه حىت ) : والثاين ( 

  . خيرج إىل احلل مث يأيت هبا ، واللَّه أعلم 
  . وإذا أرادوا احلج فمن مكة : قال 
حىت ( قاهتم من مكة ، ملا تقدم من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه ، ويف رواية إذا أراد أهل مكة احلج فمي: ش 

  ) . أهل مكة يهلون منها 
وعن ( رواه مسلم . أمرنا رسول اللَّه ملا أحللنا أن حنرم إذا توجهنا من األبطح : وقال جابر رضي اللَّه عنه  ١٤٤٩

وذكر القاضي . حلج من امليقات ، فإن مل يفعل فعليه دم يهل با: فيمن اعتمر يف أشهر احلج من أهل مكة ) أمحد 
مث أراد أن حيرم عن غريه حبج أو عمرة [ أظنه يف اجملرد ونقله عن أمحد فيمن دخل مكة حمرماً عن غريه حبج أو عمرة 

وهو اختيار  أنه يلزمه اإلحرام من امليقات ، فإن مل يفعل فعليه دم ، ألنه جاوز امليقات مريداً للنسك ، واملشهور] 
إن كان من احلل الذي يلي عرفة : أيب حممد األول عمالً بإطالق احلديث ، وعليه لو أحرم من احلل فقال أبو حممد 

فهو كاحملرم دون امليقات ، فيلزمه دم ، وكذلك إن كلن من اجلانب اآلخر ومل يسلك احلرم ، لعدم اجلمع بني احلل 
يقات فال دم عليه ، وحكى أبو الربكات وغريه روايتني على اإلطالق ، واحلرم ، وإن سلكه فهو كاحملرم قبل امل

  . وعلى رواية وجوب الدم لو أحرم بني مكة واحلل ففي وجوب الدم أيضاً روايتان ، حكامها يف التلخيص 
إحرام  ]جواز [ أهل مكة من كان فيها ، ساء كان مقيماً هبا أو غري مقيم ، وحكم احلرم حكم مكة يف ) : تنبيه ( 

  . واللَّه أعلم . املكي منه ، وقد أحرم الصحابة من األبطح 
  . ومن مل يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب املواقيت إليه أحرم : قال 
فإن مل يعلم حذو امليقات احتاط فأحرم . انظروا حذوها من طريقكم : ملا تقدم من حديث عمر رضي اللَّه عنه : ش 

بل امليقات جائز ، وبعده حرام ، وال جيب اإلحرام حىت يعلم احملاذاة ، حذاراً من الوجوب قبلة ، إذ اإلحرام ق
  . بالشك ، واللَّه أعلم 

  . وهذه املواقيت ألهلها ، وملن مر عليها من غري أهلها ، ممن أراد حجا أو عمرة : قال 
أهلها ، سواء كان مريداً للحج أو للعمرة املواقيت اليت تقدمت ألهلها الذين ذكرهم ، وملن مر عليها من غري : ش 

هن هلن وملن أتى عليهن من ( فإذا حج الشامي من طريق املدينة فمر بذي احلليفة فهي ميقاته ، حلديث ابن عباس 
  . ، واللَّه أعلم ) غري أهلهن ممن كان يريد حجاً أو عمرة 

  . واالختيار أن ال حيرم قبل ميقاته : قال 
ابه رضي اللَّه عنهم مل حيرموا إال من امليقات ، وال يفعلون إال األفضل واألكمل قطعاً ، ومل ألن النيب وأصح: ش 

  . ينقل عن النيب أنه أمر أحداً أن حيرم قبل امليقات 
فبلغ ذلك عمر رضي اللَّه عنه ، (  ٦)أن عمران بن احلصني أحرم من البصرة ، (  ١٦وعن احلسن  ١٤٥٠

  . ) أن رجالً من أصحاب رسول اللَّه أحرم من مصره يتسامع الناس : فغضب وقال 



) إن عبد اللَّه بن عامر أحرم من خراسان ، فلما قدم على عثمان المه فيما صنع ، وكرهه له (  ١٦وقال  ١٤٥١
  . روامها سعيد واألثرم . 

نفسه ملواقعة وألنه يعرض ) . كره عثمان أن حيرم الرجل من خراسان ( :  ١٦وقال البخاري يف صحيحه  ١٤٥٢
  . احملظور ، وفيه مشقة على نفسه ، فلم يطلب كالوصال يف الصوم 

ما [ ليستمتع أحدكم حبله ( قال رسول اللَّه : وقد روى أبو يعلى املوصلي يف مسنده عن أيب أيوب قال  ١٤٥٣
  ) . فإنه ال يدري ما يعرض له يف إحرامه ] استطاع 
  . وحنو هذا ) ثت بالشريعة السهلة السمحة بع( ويرشح هذا قوله عليه السالم  ١٤٥٤
من أهل من املسجد األقصى بعمرة أو ( مسعت النيب يقول : وما روي عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت  ١٤٥٥

رواه أمحد وأبو داود فمختص واللَّه أعلم ببيت املقدس ، ليجمع يف الصالة بني ) حبجة غفر له ما تقدم من ذنبه 
  . واحد ، وهلذا أحرم ابن عمر منه  مسجدين يف إحرام

مع أن احلديث قد ضعف ، ) أن ابن عمر أهل حبج من إيلياء (  ١٦عن الثقة عنده : قال مالك يف موطئه  ١٤٥٦
  . اختلف الرواة يف متنه ويف إسناده اختالفاً كثرياً : قال املنذري 

وأمتوا احلج والعمرة { (  ٩ال يف قوله تعاىل قا(  ١٦] أهنما [ وما يروى عن عمر وعلي رضي اللَّه عنهما  ١٤٥٧
ففسره أمحد وسفيان بأنه ينشى هلما سفراً من بلده مقصوداً هلما ) . إمتامهما أن حترم هبما من دويرة أهلك ) : } للَّه 

قد تقدم أن ، ويعني هذا أن النيب وأصحابه مل حيرموا إال من امليقات ، وإال يلزم خمالفة األمر ، وهو منفي قطعاً ، مث 
  . عمر أنكر على عمران إحرامه من مصره ، فكيف ينكر املأمور ، واللَّه أعلم 

  . فإن فعل فهو حمرم : قال 
إذا ترك االختيار ، وأحرم قبل امليقات صح إحرامه باإلمجاع ، حكاه ابن املنذر وما تقدم عن عمر وعثمان : ش 

بإعادة اإلحرام ، وهل يكره ؟ فيه قوالن اجملزوم به عند أيب حممد يدل على ذلك ، إذ مل يأمرا من أحرم قبل امليقات 
  . الكراهة ، تبعاً ملا نقل عن عثمان رضي اللَّه عنه وحذاراً من املخالفة ملا فعله سيد األنام 

ومن أراد اإلحرام فجاوز امليقات غري حمرم رجع فأحرم من امليقات ، فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن : قال 
  . حمرماً إىل امليقات  رجع
يهل أهل املدينة من ذي ( جيب على املريد للنسك أن حيرم من امليقات ، اقتداء بفعل رسول اللَّه ، وبقوله : ش 

احلديث ، وألنه ميقات للعبادة ، فلم جيز جتاوزه كميقات الصالة ، فإن أحرم فبها ونعم ، وإن جاوزه غري ) احلليفة 
اً ، ووجب عليه الرجوع إن أمكنه ، ليأيت بالواجب ، فإن رجع فأحرم من امليقات فال دم حمرم فقد أمث إن كان عامل

  . عليه ، وإن مل يرجع وأحرم من مكانه فعليه دم لتركه الواجب 
روي موقوفاً ومرفوعاً ) من ترك نسكاً فعليه دم ( وقد روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنه عن النيب أنه قال  ١٤٥٨

رماً إىل امليقات أو مل يرجع ، إذ باإلحرام دون امليقات حصل ترك الواجب فوجب الدم ، واألصل وسواء رجع حم
  . عدم سقوطه 

ومفهومه أن من مل يرد اإلحرام ليس حكمه كذلك ، فال خيلو غري املريد . ومن أراد اإلحرام : وقول اخلرقي 
رم فال إحرام عليه بال نزاع ، حلديث ابن عباس ، لإلحرام إما أن يريد احلرم أو دونه ، فإن كان مراده دون احل

وألن النيب أتى بدراً مرتني ومل حيرم ، مث إن بدا له اإلحرام أحرم من موضعه وال شيء عليه ، على ظاهر كالم 
انتهى . يلزمه الرجوع إىل امليقات : اخلرقي ، واختيار أيب حممد ، اعتماداً على ظاهر حديث ابن عباس ، وعن أمحد 



.   
  : وإن كان مراده احلرم فال خيلو من ثالثة أحوال 

أن يكون قصده لذلك حلاجة تتكرر ، كاالحتشاش واالحتطاب ، وحنومها ، أو لقتال مباح ، أو خوف ، ) أحدها ( 
  . فيجوز له الدخول بغري إحرام ، لظاهر حديث ابن عباس ، وخيص القتال واخلوف وحنومها 

  . رواه مسلم ، والنسائء . دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغري إحرام مبا روى جابر أن النيب  ١٤٥٩
ومل يكن رسول اللَّه : وعلى رأسه املغفر ، احلديث قال مالك ] عام الفتح [ ويف الصحيح أنه دخل مكة  ١٤٦٠

  . تفيان شرعاً يومئذ حمرماً ، وخيص من تكررت حاجته ألن يف وجوب اإلحرام عليه إذاً حرجاً ومشقة ، ومها من
أن يكون ممن مل يتعلق به الوجوب ، كالصيب والعبد والكافر ، فهؤالء ال إحرام عليهم ، حلديث ابن : احلال الثاين 

إن بلغ الصيب ، وعتق العبد ، وأرادا النسك وجب عليهما اإلحرام من موضعهما ، وال شيء ] أيضاً [ عباس مث 
ذلك الكافر يسلم على إحدى الروايتني ، واختيار أيب حممد ، نظراً إىل أن عليهما ، لتعلق الوجوب هبما إذاً ، وك

جيب عليه الرجوع إىل امليقات ليحرم منه ، ) : والرواية الثانية ( اإلسالم جيب ما قبله ، فحكم اخلطاب إمنا تعلق إذاً 
الصغري وغريهم ، بناء على فإن أحرم من موضعه فعليه دم ، اختاره أبو بكر والقاضي ، وأبو اخلطاب يف خالفه 
  . خماطبته بالفروع على املذهب ، ومن هنا ميتنع ختريج أيب حممد الرواية للصيب والعبد 

من عدا ما تقدم ، كالداخل لتجارة ، أو زيارة وحنو ذلك ، ففيه روايتان ، أنصهما وهو اختيار ) احلال الثالث ( 
: والثانية . احلج ، وحاجته ال تتكرر ، أشبه مريد النسك مجهور األصحاب وجوب اإلحرام ، ألنه من أهل فرض 

  . وهو ظاهر كالم اخلرقي ال إحرام عليه ، وهو ظاهر النص 
  . وحكاه أمحد عن ابن عمر فعلى األوىل إذا دخل طاف وسعى وحلق وحل ، نص عليه أمحد ، واللَّه أعلم  ١٤٦١

  . يقات فاته احلج أحرم من مكانه وعليه دم ، واللَّه أعلم ومن جاوز امليقات غري حمرم فخشي إن رجع إىل امل: قال 
من جاوز امليقات ممن يلزمه اإلحرام غري حمرم ، فخشي أنه إن رجع إىل امليقات فاته احلج ، فإنه يسقط عنه : ش 

مها الرجوع ، وحيرم من موضعه ، حمافظة على إدراك احلج ، ونظراً إىل وجوب ارتكاب أدىن املفسدتني لدرء أعال
  . وعليه دم لتركه الواجب واللَّه سبحانه وتعاىل أعلم 

 )  

  باب ذكر اإلحرام

 (  
  . أن يغتسل ] له [ ومن أراد احلج وقد دخل أشهر احلج فإذا بلغ امليقات فاالختيار : قال 
  . االختيار ملن أراد اإلحرام أن يغتسل : ش 

حسن غريب : رواه الترمذي وقال . د إلهالله واغتسل ملا روي عن خارجة بن زيد عن أبيه ، أن النيب جتر ١٤٦٢
 .  

  . وثبت أن النيب أمر أمساء بنت عميس ملا نفست أن تغتسل وهتل 
  . وكذلك أمر عائشة ملا حاضت  ١٤٦٤
قبل أن حيرم ، ] أن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما كان يغتسل إلحرامه (  ١٦ويف املوطأ عن نافع ، [  ١٤٦٥

  ) . مكة ، ولوقوفه عشية بعرفة ولدخوله 



فإن مل جيد ماء سن له التيمم عند القاضي ، ألنه قائم مقامه ، فشرع كالغسل الواجب ، ومل يسن له التيمم عند أيب 
  . حممد ، ألنه غسل مسنون ، أشبه غسل اجلمعة ، ولفوات املقصود منه وهو التنظيف 

اإلنسان باحلج إال من امليقات املكاين ، ويف امليقات الزماين ، أما وقد أشعر كالم اخلرقي بأن املطلوب أن ال حيرم 
األول فقد تقدم ، وأما الثاين فال ريب فيه ، حبيث لو أحرم قبل ذلك كره ، قياساً على امليقات املكاين وخروجاً من 

لَّه ، وحيتمله كالم اخلالف ، فإن بعض العلماء ال يصحح إحرامه باحلج قبل أشهره ، وهو رواية عن أمحد رمحه ال
أي وقت احلج أشهر معلومات ، وإذا كان هذا ) } احلج أشهر معلومات { (  ١٩اخلرقي ، لظاهر قول اللَّه تعاىل 

  . وقته فال جيوز تقدمي شيء منه عليه كوقت الصالة 
رواه البخاري . ) من السنة أن ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج (  ١٦: وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٤٦٦

املنصوص املختار لألصحاب صحة احلج قبلها ، قياساً على ) واملذهب ( أي الطريقة والشريعة ، هذا هو الظاهر . 
ظاهره أن ) } يسألونك عن األهلة ، قل هي مواقيت للناس واحلج { (  ١٩امليقات املكاين ، وإلطالق قوله تعاىل 

اإلحرام : الكرمية السابقة على ما عدا اإلحرام من أفعال احلج ، أو يقال  مجيع األهلة مواقيت احلج ، وحتمل اآلية
مستصحب ، فيكتفي باجلزء الواقع فيها ، فما خرج شيء من أفعال احلج عنها ، والسنة يف قول ابن عباس حيتلم 

  . أهنا املقابلة للواجب 
  ) . امه إن اللَّه فرض صيام رمضان ، وسننت أنا قي( كما يف قول النيب  ١٤٦٧

وعلى الرواية األوىل ولعلها أظهر إذا أحرم باحلج صح عمرة ، لصحة اإلحرام هبا يف كل السنة ، وجمرد اإلحرام 
يقتضي أفعاهلا ، وهو الطواف والسعي واحللق ، وما زاد على ذلك خمتص باحلج ، وإذا بطل اخلصوص بقي العموم 

لى هذا بأن اقتضاء اإلحرام ألفعاهلا ال يقتضي أنه إذا بطل احلج فهو كما لو أحرم بالصالة قبل وقتها ، لكن يقال ع
يتحلل : أنه حتصل له عمرة ، إذ العمرة نسك آخر ، فهو كالعصر إذا نقلها للظهر ال تصح ظهراً ، غايته أن يقال 

  . بعمل عمرة 
كن ؟ فإن قلنا ركن مل وقد يبين اخلالف يف انعقاد احلج قبل أشهره على اخلالف يف اإلحرام ، هل هو شرط أو ر

على القول بالشرطية ال يصح أيضاً ، ألن باإلحرام : يصح ، إذ ركن العبادة ال يصح يف غري وقتها ، وقد يقال 
دخل يف احلج ، فيلزم إيقاع جزء من العبادة يف غري وقتها ، واالنفصال عن هذا مجيعه بأنا ال نسلم أن هذه األشهر 

  . وقت له ، واللَّه تعاىل أعلم هي الوقت له ، بل مجيع السنة 
  . وقد عرفت من هنا أن تقييد اخلرقي مريد احلج هبذا احلكم لتخرج العمرة ، فإهنا تفعل يف كل السنة 

  . متفق عليه ) عمرة يف رمضان تعدل حجة ( عن النيب : قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٤٦٨
  . رواه الترمذي وصححه . جب وعنه أن النيب اعتمر أربعاً ، إحداهن يف ر ١٤٦٩
رواه أبو . وعن عائشة رضي اللَّه عنها أن النيب اعتمر عمرتني ، عمرة يف ذي القعدة ، وعمرة يف شوال  ١٤٧٠

  . داود ، واللَّه أعلم 
  . ويلبس ثوبني نظيفني : قال 
  . والرداء  نوعني من الثياب ، ومها اإلزار] أي [ أن يلبس ثوبني ] للمحرم [ أي واالختيار : ش 

وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ، ونعلني ، فإن مل جيد ( ملا روي عن ابن عمر يف حديث له عن النيب قال  ١٤٧١
ثبت ذلك عن رسول : ، رواه أمحد ، وقال ابن املنذر ) الكعبني ] من [ نعلني فليلبس اخلفني ، وليقطعهما أسفل 

دين أو غسيلني ، إذ يستحب له تنظيف بدنه ، فكذلك ثيابه ، واألوىل أن يكونا نظيفني ، جدي) واملستحب ( اللَّه ، 



  . أبيضني [ أن يكنا 
  . ، واللَّه أعلم ) ] خري ثيابكم البياض ( لقوله عليه السالم  ١٤٧٢

  . ويتطيب : قال 
ه حني أحل ، طيبت رسول اللَّه بيدي هاتني إلحرامه حني أحرم ، وحلل: ملا روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت : ش 

. يف حجة الوداع للحل واإلحرام : ويف أخرى . بطيب فيه مسك : قبل أن يطوف ، وبسطت يديها ، ويف رواية 
: قال حممد بن املنتشر : ويف أخرى ] . وحليته [ بأطيب ما أجد ، حىت أجد وبيض املسك يف رأسه : ويف أخرى 

ما أحب أن أصبح : فقال . لرجل يتطيب مث يصبح حمرماً سألت عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن ا(  ١٦
فدخلت علي عائشة ، فأخربهتا أن ابن . [ أن أفعل ذلك ] إيل من [ حمرماً أنضح طيباً ، ألن أطلي بقطران ، أحب 

فقال ] . أن أفعل ذلك ] إيل من [ ما أحب أن أصبح حمرماً أنضح طيباً ، ألن أطلي بقطران ، أحب : عمر قال 
: زاد يف رواية ) أنا طيبت رسول اللَّه عند إحرامه ، مث طاف يف نسائه ، مث أصبح حمرما : ة رضي اللَّه عنها عائش

  . ينضح طيباً متفق عليه 
  ) . ابن عباس حمرماً وعلى رأسه مثل الرب من الغالية (  ٦ورئي  ١٤٧٤
] كان [ رأسه وحليته من الطيب ما لو الزبري وهو حمرم ، ويف ] ابن [ رأيت (  ٦: وقال مسلم بن صبيح  ١٤٧٥

  ) . لرجل اختذ منه رأس مال 
  . وكالم اخلرقي يشمل ما له جرم ، وما ال جرم له ، وصرح به غريه 

كنا خنرج مع رسول اللَّه إىل مكة ، فنضمد جباهنا : ويف سنن أيب داود عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ١٤٧٦
  . ذا عرقت إحدانا سال على وجهها ، فرياه النيب فال ينهاهنا بالّسّك املطيب عند اإلحرام ، فإ

ويشمل أيضاً الطيب يف البدن والثياب ، وكذلك كالم كثري من األصحاب ، إذ التنظيف مقصود فيهما ، وقال أبو 
وايات وهو الذي أورده ابن محدان مذهباً ، ألن يف بعض ر. يستحب يف بدنه ال يف ثوبه : حممد يف الكايف واملغين 

تعين ليس له . طيبت رسول اللَّه حلله وطيبته إلحرامه ، طيباً ال يشبه طيبكم هذا : حديث عائشة رضي اللَّه عنها 
  . ويف الثوب يبقى . بقاء ، رواه النسائي 

وحديث يعلى بن أمية رضي اللَّه عنه أن رجالً أتى النيب وهو باجلعرانة ، قد أهل بعمرة ، وهو مصفر حليته  ١٤٧٧
انزع عنك اجلبة ، واغسل عنك ( يا رسول اللَّه أحرمت بعمرة وأنا كما ترى ؟ فقال : ورأسه ، وعليه جبة ، فقال 

أنه ] على [ حممول ) أثر الصفرة : اغسل عنك أثر اخللوق أو قال ( متفق عليه ، ورواه أبو داود وقال ) . الصفرة 
  . كان زعفراناً 

، وإذا هنى عن ذلك يف غري اإلحرام ففيه أحذر ، مث حديث عائشة متأخر ، والنيب هنى أن يتزعفر الرجل  ١٤٧٨
ألنه يف حجة الوداع ، يف السنة العاشرة ، وهذا احلديث باجلعرانة سنة مثان ، والعمل باملتأخر أوىل ، ودعوى 

فنضمد ] مكة إىل [ كنا خنرج مع رسول اللَّه : اختصاصه بالتطيب هلذا احلديث ، مردود بقول عائشة املتقدم 
  . فكيف ال يبني اخلصوصية ) خذوا عين مناسككم ( مث هو يف مقام البيان ، وقد قال . احلديث . جباهنا 

) } أقم الصالة لدلوك الشمس { (  ٩الم الوقت ، أي لوقت حله ، كما يف قوله تعاىل ) حلله ( الالم يف ) : تنبيه ( 
يفوح ، ) ينضح ( الشيء يبص وبيصاً ، وبص يبص بصيصاً ، و  وبص: بريقه وملعانه ، يقال ) بيض الطيب ( و 

: ( وأصله الرشح ، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، والرواية باحلاء املهملة ، وجاء يف بعض نسخ مسلم 
ل غري بل النضح باملعجمة أكثر من النضح باملهملة ، وقي: مها سيان يف املعىن ، وقيل : خباء معجمة ، فقيل ) ينضح 



و . وإذا لطخته . إذا جعلت عليه الدواء ، وضمدته بالزعفران وحنوه . ضمدت اجلرح : يقال ) نضمد ( و . ذلك 
يف احلل بني الطائف ومكة ، وهي إىل مكة أقرب ، وختفف وتشدد ، ) اجلعرانة ( نوع من الطيب ، و ) الّسّك ( 

  . تقنون واللَّه أعلم امل] هو الذي قيده : [ والتخفيف أكثر ، قال املنذري 
  . فإن حضر وقت صالة مكتوبة صالها ، وإال صلى ركعتني : قال 
  . املستحب أن حيرم عقب صالة ، إما فريضة أو نافلة : ش 

أن رسول اللَّه صلى الظهر بالبيداء مث ركب وصعد جبل البيداء ، وأهل : ملا روي عن أنس بن مالك  ١٤٧٩
  . رواه النسائي  .باحلج والعمرة حني صلى الظهر 

خرج رسول اللَّه حاجاً ، فلما صلى يف مسجده بذي احلليفة : ويف حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٤٨٠
  . واللَّه أعلم . ركعيته ، أوجب يف جملسه 

  . اللَّهم إين أريد العمرة : فإن أراد التمتع وهو اختيار أيب عبد اللَّه رمحه اللَّه تعاىل فيقول : قال 
  . األنساك ثالثة ، التمتع ، واإلفراد ، والقران ، وال خالف بني األئمة واحلمد للَّه يف جواز كل منها :  ش

من أراد أن يهل حبج : ( خرجنا مع رسول اللَّه فقال : وقد شهد لذلك قول عائشة رضي اللَّه عنها [  ١٤٨١
وأهل رسول اللَّه باحلج : قالت ) هل بعمرة فليهل ، ومن أراد أن يهل حبج فليهل ، ومن أراد أن ي] وعمرة فليفعل 

  . متفق عليه . ، وأهل به ناس معه ، وأهل معه ناس بالعمرة واحلج ، وأهل ناس بالعمرة ، وكنت فيمن أهل بعمرة 
تع فذهب إمامنا رمحه اللَّه يف نفر كثري من الصحابة وغريهم إىل أن التم] واألفضل [ واختلف األئمة يف األوىل منها 

أفضل ، وذهب أبو حنيفة رضي اللَّه عنه ومجاعة إىل أن القران أفضل ، وذهب مالك ونفر من الصحابة وغريهم ، 
واختلفوا يف إحرام رسول اللَّه ، فادعى كل أنه أحرم كمختاره ، . وهو ظاهر مذهب الشافعي إىل أن اإلفراد أفضل 

أنه أفرد : ي اللَّه عنها أنه أهل باحلج ، ويف رواية عنها واختالفهم الختالف األحاديث ، فقد تقدم عن عائشة رض
  . احلج 
وروى أنس رضي اللَّه  ١٤٨٣. وكذا يف مسلم وغريه عن ابن عمر ، أن رسول اللَّه أحرم باحلج مفرداً  ١٤٨٢

  ) . اً وعمرة لبيك حج( مسعت رسول اللَّه يقول : ويف رواية . عنه أنه مسع رسول اللَّه يليب باحلج والعمرة مجيعاً 
  . رواه الترمذي والنسائي . قرن احلج والعمرة : وعن جابر أن رسول اللَّه  ١٤٨٤
  . رواه النسائي ) . هكذا رأيت رسول اللَّه يفعله : أنه قرن احلج والعمرة ، وقال (  ١٦وعن ابن عمر  ١٤٨٥
كذلك فعل : ما طوافاً واحداً وقال وجاء يف رواية يف الصحيح أنه أدخل احلج على العمرة ، وأنه طاف هل ١٤٨٦

  . رسول اللَّه 
  . وعن علي حنو ذلك  ١٤٨٧
فقال ] من ريب [ أتاين الليلة آت ( مسعت رسول اللَّه وهو بوادي العقيق يقول : وعن عمر رضي اللَّه عنه  ١٤٨٨

وقل عمرة : ( رواية  رواه أمحد والبخاري وأبو داود ، ويف) عمرة يف حجة : صل يف هذا الوادي املبارك وقل : 
  ) . وحجة 
، رواه ) هديت لسنة نبيك (  ١٦: وقال عمر رضي اللَّه عنه للصيب بن معبد ملا أخربه أنه أهل هبما  ١٤٨٩

  . النسائي وغريه 
: قال ) دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة ( مسعت النيب يقول : وقال سراقة بن مالك رضي اللَّه عنه  ١٤٩٠

  . رواه أمحد ، انتهى . اللَّه يف حجة الوداع  وقرن رسول



[ متتع رسول اللَّه ، وأبو بكر وعمر ، وعثمان ، وأول من هنى : وروى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٤٩١
  . رواه الترمذي والنسائي . معاوية ] عنها 

رواه مسلم ويف رواية النسائي . ه لقد متتعنا مع رسول اللَّ: وعن سعد بن أيب وقاص رضي اللَّه عنه قال  ١٤٩٢
  . صنعناها مع رسول اللَّه بأمره ، وصنعها هو : وغريه 
واللَّه ال أهناكم عن املتعة ، فإهنا لفي : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما مسعت عمر رضي اللَّه عنه يقول  ١٤٩٣

: فقال . [ بل أمر رسول اللَّه : ه ؟ فقال الرجل كتاب اللَّه ، ولقد فعلها رسول اللَّه أأمر أيب نتبع أم أمر رسول اللَّ
  . رواه الترمذي ] لقد صنعها رسول اللَّه 

  . متتع نيب اللَّه ومتتعنا معه : ويف الصحيحني يف رواية عن عمران بن حصني  ١٤٩٥
  . ي غري ذلك متتع رسول اللَّه يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج ، ورو: ويف الصحيحني أيضاً عن ابن عمر  ١٤٩٦

إنه أحرم مطلقاً ، بدليل حديث عمر املتقدم ، واحملققون على أنه كان نسكه قراناً ، والظاهر أنه أحرم بعمرة : وقيل 
، مث أدخل عليها احلج ، كما تقدم يف الصحيح عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه فعل ذلك ، وأنه أخرب أن رسول 

  . اللَّه فعله 
رواه مسلم ، وأبو . أهل رسول اللَّه بعمرة ، وأهل أصحابه باحلج : رضي اللَّه عنهما قال  وعن ابن عباس ١٤٩٧

  . داود والنسائي 
يا رسول اللَّه ما شأن الناس حلوا ، ومل حتل أنت من عمرتك : ويف الصحيحني من حديث حفصة أهنا قالت  ١٤٩٨
أي واللَّه أعلم من عمرتك اليت ابتدأت هبا اإلحرام  )إين لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فال أحل حىت أحنر ( ؟ قال 

 .  
وهبذا حيصل وباللَّه التوفيق اجلمع بني األحاديث ، فمن أخرب أنه أفرد احلج فألنه أحرم به مفرداً ، حيث أدخله على 

[ نه مل يفرد احلج العمرة ، ومن أخرب أنه قرن فألن نسكه كان قراناً فأخرب مبا آل إليه احلال ، ومن أخرب أنه متتع فأل
أي . متتع رسول اللَّه بالعمرة إىل احلج : ، والعمرة بسفرة ، بل مجع بينهما يف نسك واحد ، فقول الراوي ] بسفرة 

فمن نتمتع بالعمرة إىل { (  ١٩: بالعمرة موصالً هبا إىل احلج ، وعلى هذا فاآلية الكرمية ، وهي قوله تعاىل ] متتع [ 
  . نه يشمل القران والتمتع إ: قد يقال ) } احلج 

وإمنا اختار إمامنا رمحه اللَّه تعاىل املتعة ليس واللَّه أعلم ألن إحرام النيب كان متتعاً ، ولكن ألمره أصحابه بفسخ احلج 
إىل العمرة ، وقد ثبت ذلك عنه ثبوتاً ال ريب فيه ، وسيأيت طرف منه إن شاء اللَّه تعاىل ، ومل يكن لينقلهم إىل 

  . ل ويترك األفضل ، وإمنا منعه من الفسخ سوق اهلدي ، كما صرح به املفضو
من شاء أن يهل حبج فليهل ، ومن شاء أن يهل بعمرة ( ففي حديث عائشة يف رواية أليب داود أنه قال  ١٤٩٩

  ) . فليهل ، ولوال أين أهديت ألهللت بعمرة 
رواه أبو داود ) ي ما استدبرت ملا سقت اهلدي لو استقبلت من أمر( وعنها أيضاً أن رسول اللَّه قال  ١٥٠٠

  . والبخاري بنحوه 
ما [ إين لو استقبلت من أمري ما استدبرت ( ويف حديث جابر ملا أمر أصحابه جبعل نسكهم عمرة قال  ١٥٠١

  . متفق عليه ) أهديت ، ولوال أن معي اهلدي ألحللت 
جلعلتها عمرة ، ولكن سقت اهلدي ، وقرنت بني  ما استدبرت] لو استقبلت من أمري ( ويف حديث أنس  ١٥٠٢

رواه أمحد فأخرب عليه السالم أنه إمنا منعه من اإلحرام بالعمرة سوق اهلدي ، وأنه لوال سوقه لفسخ ) احلج والعمرة 



إحرامه إىل العمرة ، وتأسف على ذلك ، ومل يكن ليندم إال على األفضل واألوىل ، مث إن التمتع مذكور يف كتاب 
ه تعاىل ، خبالف غريه ، وجيتمع له العمرة واحلج يف أشهر احلج ، مع كماهلما وكمال أفعاهلما ، مع سهولة ، اللَّ

ليستمتع أحدكم حبله ما استطاع ، فإنه ال . ( يرشح هذا حديث أيب أيوب املتقدم ] وهو الدم [ وزيادة نسك ، 
ىء بال خالف ، خبالف عمرة القران ، والعمرة من وأيضاً فإن عمرة التمتع جتز) يدري ما يعرض له يف إحرامه 

  . التنعيم بعد احلج ، فإن فيهما خالفاً 
  . مث من العلماء من أوجب التمتع 

كما حيكى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما وهو قول الظاهرية ، خبالف النسكني اآلخرين ، فإنه ال يعلم  ١٥٠٣
  . قائل بوحوهبما 

  . مان من هنيهما عن ذلك ، فقد خالفهما غريمها وما حيكى عن عمر وعث ١٥٠٤
اجتمع عثمان وعلي بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن املتعة أو العمرة ، (  ١٦: قال سعيد بن املسيب  ١٥٠٥

إين ال : قال . دعنا عنك ] : له عثمان [ ما تريد إىل أمر فعله رسول اللَّه تنهى النا عنه ؟ فقال : فقال له علي 
متفق عليه وقد تقدم اإلشارة من ابن عمر إىل اإلنكار على . ) فلما رأى ذلك أهل هبما مجيعاً . أدعك  أستطيع أن

  . أبيه 
مع أن يف الصحيحني يف حديث أليب موسى أنه كان يفيت باملعتة يف زمن أيب بكر ، وشطراً من خالفة عمر ،  ١٥٠٦

: وأنه جاء إىل عمر فقال ( [  ٦ري املؤمنني يف شأن النسك اتئد يف فتياك ، إنك ال تدري ما حيدث أم: وأنه قيل له 
خذوا عين ( وإن نأخذ بسنة رسول اللَّه فقد قال } وأمتوا احلج والعمرة للَّه { : إن نأخذ بكتاب اللَّه فإن اللَّه يقول 

نيب قد فعله قد علمت أن ال(  ٦: ويف رواية ملسلم ( )  ١٦. ) فإن النيب مل حيل حىت حنر اهلدي ) مناسككم 
  . ) وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسني هبن يف األراك ، مث يروحون إىل احلج تقطر رؤوسهم 

، بل أذعن لذلك ، وعمر بّين عذره يف ذلك ، وهو ] حجة [ فهذا يف احلقيقة ليس مبخالفة ، فإن عثمان مل يبني 
أن يأيت بكل من النسكني يف سفرة ، كما روي عنه أنه حيرم األمر بإمتام احلج والعمرة ، ومراده يف ذلك واللَّه أعلم 

هبما من دويرة أهله ، وال نزاع بني أهل العلم أن هذا الصورة أفضل بال نزاع ، واعتذر أيضاً بأن رسول اللَّه مل حيل 
يظلوا معرسني إىل أن ] كره [ حىت حنر اهلدي ، وقد بني الرسول عليه السالم املانع له من احلل ، واعتذر أيضاً بأنه 

  . آخره 
كيف ننطلق إىل مىن ومذاكرينا تقطر منيا ؟ فغضب رسول اللَّه ، : وقد ذكر ذلك لرسول اللَّه ، فقالوا  ١٥٠٧

كيف ال أغضب وأنا آمر باألمر فال : ( من أغضبك أغضبه اللَّه ؟ قال : ودخل على عائشة رضي اللَّه عنها فقالت 
  . نتهى رواه أمحد وابن ماجه ا) أتبع 

وعن أمحد رمحه اللَّه رواية أخرى واختارها أبو العباس فيما أظن أنه إن ساق اهلدي فالقرآن أفضل ، ألنه الذي 
لوال أن معي اهلدي ألحللت : ( اختاره اللَّه لنبيه ، وأمره به ، كما تقدم يف حديث عمر ، ولقوله عليه السالم 

  ) . بعمرة 
ة ، وهي حتتمل أكثر من هذا ، وحالنا وحال الكتاب يقتضي االقتصار على هذا وقد أطلنا الكالم يف هذه املسأل

: مث حيج من عامه ، لقوله تعاىل ] يف أشهر احلج [ بالعمرة ] أن حيرم [ إذا تقرر هذا فصفة التمتع . وباللَّه التوفيق 
[ موصالً هبا إىل احلج ، وقد أشار ] بالعمرة [ أي متتع ) } فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي { (  ٩

: شروط وجوب الدم على املتمتع ، قال ] ذكر [ الشيخان أبو الربكات ، و أبو حممد يف املغين ، عند ] إىل هذا 



حقيقة التمتع ، وذكر ما قلناه ، وال يغرنك ما وقع يف كالم أيب حممد وغريه من أن التمتع أن حيرم بالعمرة يف أشهر 
إن : هنا قلنا ] ومن [ إىل آخره ، فإن هذا التمتع املوجب للدم ] من مكة [ غ منها ، ث حيرم باحلج احلج ، ويفر

وحيكى ذلك رواية ، وقد . ال متعة هلم : متتع حاضري املسجد احلرام صحيح على املذهب ، وقال ابن أيب موسى 
عناه ليس عليهم دم متعة ، ألن املتعة له ال ليس على أهل مكة متعة ، وم: نقل عن أمحد : تعرض أبو حممد هلا فقال 

إن هذا اإلمام بناء على أن العمرة ال جتب عليهم ، فال متعة عليهم ، أي : وقد يقال ) : قلت . ( عليه ، انتهى 
  . فال حاجة هلم إىل املتعة ] عليهم [ احلج كافيهم ، لعدم وجوب العمرة 

  . أراد به االستحباب ، وإال فاملشترط قصد ذلك ، واللَّه أعلم .  اللهم إين أريد العمرة: يقول : وقول اخلرقي 
إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين ، فإن حبس حل من املوضع الذي حبس فيه ، وال : ويشترط فيقول : قال 

  . شيء عليه 
  . االشتراط عندنا يف اإلحرام جائز بل مستحب : ش 

يا : ن ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب أتت رسول اللَّه فقالت ملا روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أ ١٥٠٨
لبيك اللهم لبيك ، : قويل : ( كيف أقول ؟ قال : قالت ) نعم : ( احلج أشترط ؟ قال ] أريد [ رسول اللَّه إين 

: ( ائي ويف رواية للنس. رواه اجلماعة إال البخاري ، وهذا لفظ أيب داود ) حيث حبستين ] من األرض [ وحملي 
  ) . على ربك ما استثنيت ] لك [ فإن 

  . وهو للشيخني من رواية عائشة رضي اللَّه عنها  ١٥٠٩
إن حملي حيث حبستين ، : أحرمي وقويل ( قال رسول اللَّه : ورواه أمحد عن عكرمة ، عن ضباعة قالت  ١٥١٠

ا يف احلديث وما يف معناه وصفته كم) فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك ، بشرطك على ربك عز وجل 
  . ، ألن املعىن هو املقصود 

. ) اللَّهم أين أريد العمرة إن تيسرت يل ، وإال فال حرج علي (  ١٦: وعن ابن مسعود أنه كان يقول  ١٥١١
  : ويفيد هذا الشرط شيئني 

م اخلرقي ، و صاحب مىت حبس مبرض ، أو ذهاب نفقة ، وحنومها فإنه حيل ، على ظاهر كال) أنه ) : [ أحدمها ( 
التلخيص فيه ، و أيب الربكات ، وهو ظاهر احلديث ، وقال القاضي يف اجلامع ، و أبو اخلطاب يف اهلداية ، و أبو 

  . فإذاً ال بد من قصده . إن له التحلل : حممد 
  . أنه مىت حل بذلك أو بعذر وحنوه فال شيء عليه من دم ، وال غريه ) : الثاين ( 
هل يكفي قصده لالشتراط تبعية لإلحرام ، أو ال بد من التلفظ ، كاالشتراط يف الوقت ) : أحدمها : ( ) تنبيهان ( 

  . وحنوه ؟ فيه احتماالن 
  . بكسر احلاء وفتحها ، وهو موضع احللول ، واللَّه أعلم ) حملي ) : ( الثاين ( 

  . ويشترط . اللهم إين أريد احلج : وإن أراد اإلفراد قال : قال 
وهو . وقال بعض األصحاب أن ال يأيت يف أشهر احلج بغريه ] . قاله أبو حممد [ اإلفراد أن حيرم باحلج مفرداً : ش 

  . ويشترط فيه كالعمرة ، واللَّه أعلم . أجود 
  . ويشترط . اللهم إين أريد العمرة واحلج : وإن أراد القران قال : قال 
أو حيرم بالعمرة مث يدخل عليها احلج ، قبل فعل ركنها األعظم وهو القران أن حيرم بالعمرة واحلج معاً ، : ش 

  . الطواف 



وذكر احلديث . أنه أدخل احلج على العمرة عام حجة احلرورية (  ١٦ويف الصحيحني عن ابن عمر ،  ١٥١٢
  . ) هكذا صنع رسول اللَّه : وقال 
ولو أدخل . وسيأيت إن شاء اللَّه تعاىل . ذلك عن جابر أن رسول اللَّه أمر عائشة ب) يف الصحيح [ وكذلك  ١٥١٣

  . العمرة على احلج مل يصح ، لعدم األثر يف ذلك ، وألنه مل يستفد به فائدة ، خبالف ما تقدم 
وعن أيب . وظاهر كالم اخلرقي أنه يستحب أن ينطق مبا أحرم به من عمرة ، أو حج ، أو مها ، وهو املشهور 

  . رم به ، واللَّه أعلم ال يستحب ذكر ما أح: اخلطاب 
  . فإذا استوى على راحلته لىب : قال 
  . ظاهر كالم اخلرقي أنه ال يليب إال إذا استوت به راحلته : ش 

بيداؤكم هذه اليت تكذبون على رسول اللَّه فيها ، (  ١٦: وذلك ملا روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٥١٤
رأيت رسول اللَّه يركب راحلته بذي : ويف رواية ) ، حني قام به بعريه ،  ما أهل رسول اللَّه إال من عند الشجرة
  . متفق عليه . احلليفة ، مث يهل حني تستوي به قائمة 

  . واملشهور يف املذهب أن األوىل أن يليب حني حيرم 
ف أصحاب يا أبا العباس عجبت الختال(  ١٦: قلت لعبد اللَّه بن عباس : ملا روى سعيد بن جبري قال  ١٥١٥

إين ألعلم الناس بذلك إهنا إمنا كانت من رسول اللَّه حجة : فقال . رسول اللَّه يف إهالل رسول اللَّه حني أوجب 
واحدة ، فم هناك اختلفوا ، خرج رسول اللَّه حاجاً ، فلما صلى مبسجده بذي احلليفة ركعتيه أوجب يف جملسه ، 

منه أقوام فحفظت عنه ، مث ركب فلما استقلت به ناقته أهل ، فأهل باحلج حني فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك 
إمنا : وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس إمنا كانوا يأتون أرساالً ، فسمعوه حني استقلت به ناقته يهل فقالوا 

أقوام فقالوا أهل حني استقلت به ناقته ، مث مضى رسول اللَّه ، فلما عال على شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك منه 
إمنا أهل حني عال على شرف البيداء وامي اللَّه لقد أوجب يف مصاله ، وأهل حني استوت به ناقته ، وأهل حني : 

  . ويف إسناده خصيف بن عبد الرمحن احلراين وهو ضعيف : رواه أبو داود ، وقال املنذر . ) عال على شرف البيداء 
رفع الصوت ) اإلهالل ( و . راد يف احلديث موضع خمصوص بني مكة واملدينة الربية ، وامل) البيداء ) : ( تنبيه ( 

( بالتلبية ، وكل شيء ارتفع صوته فقد استهل ، وبه مسي اهلالل ، ألن الناس يرفعون أصواهتم باإلخبار عنه ، 
( بعد قوم ، و أي متتابعني ، قوماً ) أرساال ( و . والتلبية ] اإلحرام [ إذا باشر مقدمات احلج من ) أوجب 

  . أي هنضت به حاملة له ، واللَّه أعلم ) استقلت به راحلته 
  . لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك : فيقول : قال 
  . صفة التلبية ، وهذه تلبية رسول اللَّه ] ذكر [ ملا ذكر أنه يليب : ش 

[ لبيك اللهم لبيك ، ( ريمها عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن تلبية رسول اللَّه ففي الصحيحني وغ ١٥١٦
وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد : قال ) ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك لك ] لبيك 

  . ) يك والعمل لبيك لبيك ، لبيك وسعديك ، واخلري بيديك ، والرغباء إل(  ٦: يف تلبيته 
: لفظ جياب به الداعي ، وهو يف تلبية احلج إجابة لدعاء اللَّه تعاىل الناس إىل احلج يف قوله تعاىل ) لبيك ) : ( تنبيه ( 
إذا أقام . ألب باملكان : اآلية ومعىن هذه التثنية فيه ، أي مرة بعد مرة ، وهو من ) } وأذن يف الناس باحلج { (  ٩

أي خاضع ، وقيل غري ذلك . أنا ملب بني يديك : من قوهلم : وقيل . إقامة على إجابتك بعد إقامة : به ، كأنه قال 
الرغباء ( و . ومل يسمع سعديك مفرداً : املساعدة الطاعة أي مساعدة بعد مساعدة ، قال اجلرمي ) وسعديك ( ، 



بالفتح ، وبالكسر ) وإن احلمد . ( سألة بالفتح مع املد ، والضم مع القصر ، واملعىن هنا الطلب وامل) والرغىب 
  . من قال بالكسر فقد عم ، ومن قال بالفتح فقد خص ، واللَّه أعلم : ورجحه بعضهم ، قال ثعلب 

مث ال يزال يليب إذا عال نشزا ، أو هبط وادياً ، وإذا التقت الرفاق ، وإذا غطى رأسه ناسياً ، ويف دبر : قال 
  . الصلوات املكتوبة 

  . ا فيما عدا تغطية الرأس أم: ش 
كان رسول اللَّه يليب يف حجته إذا لقي ركباً ، أو عال أكمة ، أو : فلما يروى عن جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٥١٧

  . هبط وادياً ، ويف أدبار الصلوات املكتوبة ، ويف آخر الليل 
. فإذا استوت به راحلته : ل آخر الليل وذكر حنوه ، إال أنه أبد) . كانوا يستحبون (  ١٦: وعن إبراهيم  ١٥١٨

وأما يف تغطية الرأس ، وما يف معناه من فعل حمظور ناسياً ، فليبادر ملا هو عليه ، واإلقالع عما صدر عنه ، واللَّه 
  . أعلم 
ت واملرأة أيضاً يستحب هلا أن تغتسل عن اإلحرام ، وإن كانت حائضاً أو نفساء ، ألن النيب أمر أمساء بن: قال 

  . عميس وهي نفساء أن تغتسل عند اإلحرام 
إنه يف حقهما آكد ، لورود السنة فيهما : قياساً على الرجل ، واحلائض والنفساء كغريمها ، بل قال أبو حممد : ش 
 .  

أتينا ذا احلليفة ، فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر ، فأرسلت إىل : ففي حديث جابر الصحيح  ١٥١٩
  ) . اغتسلي ، واستثفري بثوب ، واحرمي : ( ه كيف أصنع ؟ فقال رسول اللَّ
هذا : ( أهنا ملا حاضت ، وكانت قد أحرمت بعمرة قال هلا ) يف قصة عائشة [ ويف حديثه الصحيح أيضاً  ١٥٢٠

  . ففعلت ) أمر كتبه اللَّه على بنات آدم ، فاغتسلي مث أهلي باحلج 
النفساء واحلائض إذا أتتا على امليقات ، يغتسالن : ( أن رسول اللَّه قال وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٥٢١

وألن املقصود من غسل . رواه أبو داود والترمذي ) ، وحيرمان ، ويقضيان املناسك كلها غري الطواف بالبيت 
ال مدخل له يف  اإلحرام ، التنظيف ، ومها أجدر بذلك ، وهذا يؤيد أن غسل اجلنابة يصح من احلائض ، وأن التيمم

  . غسل اإلحرام 
استثفرت املرأة احلائض إذا شدت على فرجها خرقة ، وعطفت طرفيها إىل شيء مشدود يف ) استثفري ) : ( تنبيه ( 

  . وهو ما يكون حتت ذنبها ، واللَّه أعلم ) ثفر الدابة ( وسطها ، من مقدمها ومؤخرها ، مأخوذ من 
  .  يشقه ومن أحرم وعليه قميص خلعه ومل: قال 
  . ملا تقدم من حديث يعلى بن أمية ، واخلالع غري البس ، واللَّه أعلم : ش 
  . واللَّه أعلم . وأشهر احلج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي احلجة : قال 

. ) أشهر احلج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي احلجة (  ١٦: قال ابن عمر رضي اللَّه عنهما : ش  ١٥٢٢
  . بخاري رواه ال
  . وللدارقطين مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبري  ١٥٢٣
) أي يوم هذا ؟ : ( وقف يوم النحر بني اجلمرات يف احلجة اليت حج فقال : وعن ابن عمر أن رسول اللَّه  ١٥٢٤

لشهر منزلة كله ، رواه البخاري ، وأبو داود ، ونزل بعض ا) هذا يوم احلج األكرب : ( قال . يوم النحر : قالوا 
وفائدة ذلك عندنا وعند احلنفية اليمني ، وعند . انتهى . وإمنا رآه يف ساعة منها . رأيتك سنة كذا : كما يقال 



مجيع : الشافعي عدم صحة اإلحرام يف غريها ، وعند مالك وجوب الدم بتأخري طواف الزيارة عنها ، قال القاضي 
  . ذلك ، واللَّه أعلم 

 )  

  قى احملرم وما أبيح لهباب ما يتو

 (  
ويتوقى احملرم يف إحرامه ما هناه اللَّه عز وجل عنه من الرفث وهو اجلماع والفسوق وهو السباب واجلدال ، : قال 

  . وهو املراء 
احلج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن احلج فال رفث ، وال فسوق وال جدال يف { (  ١٩: قال اللَّه تعاىل : ش 

الثالث بالنصب والرفع ، وعلى كليهما هو خرب مبعىن النهي ، أي ال ترفثوا ، وال ] املنفيات [  قرئت) } احلج 
تفسقوا ، وال جتادلوا ، وهذه وإن منع اإلنسان منها يف غري احلج ، لكن فيه أجدر ، وهلذا وردت بلفظ اخلرب ، 

، والثالث بالنصب ، محال لألوليني واللَّه أعلم إشارة بأهنا جديرة بأن تنفى وال توجد البتة ، وقرىء األوالن بالرفع 
  . بانتفاء اجلدال ] احملض [ على النهي ، أي ال يكون رفث وال فسوق ، والثالث على اخلرب 

وذلك أن قريشاً كانت ختالف سائر العرب ، فتقف يف املشعر احلرام ، وسائر العرب يقفون بعرفة ، وكانوا  ١٥٢٥
ه سنة ، وهو النسيء ، فرد إىل وقت واحد ، ورد الوقوف إىل عرفة ، فأخرب اللَّه يقدمون احلج سنة ، ويؤخرون

  . سبحانه أنه قد ارتفع اجلدال يف احلج 
ومل يذكر اجلدال ، ) من حج فلم يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ( ويؤيد هذا قول النيب  ١٥٢٦

  . وميل اخلرقي رمحه اللَّه تعاىل لألول 
وفسر الرفث باجلماع ، والفسوق بالسباب ، واجلدال باملراء ، تبعاً يف ذلك البن عباس رضي اللَّه عنهما ،  ١٥٢٧

  . ذكره عنه البخاري تعليقاً 
الرفث الفحش من الكالم ، وأصله : عن ابن عمر ، ومجاعة من التابعني وقيل ] أيضاً [ وحكى ذلك  ١٥٢٨

  . يك اإلفصاح مبا جيب أن يكىن عنه كلفظ الن
وهن ميشني بنا مهيساً إن تصدق الطري : أنه أنشد وهو حمرم (  ١٦وحيكى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٥٢٩

وكين به عن اجلماع ألنه ال يكاد . انتهى ) . إمنا الرفث ما كان عند النساء : أرفثت ؟ فقال : ننك مليسا قيل له 
ود اللَّه تعاىل ، وهو أعم وأوفق للغة ، واملراد باملراء املراء مع إنه اخلروج عن حد: وقيل يف الفسوق . خيلو منه 

  . اخلدم ، والرفقاء ، واملكارين وحنو ذلك 
  . اسم جارية البن عباس رضي اللَّه عنه واللَّه أعلم ) مليسا ( اللني و ] املشي ) : [ مهيساً ) ( تنبيه ( 

قد روي عن شريح رمحه اللَّه أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء قلة الكالم إال فيما ينفع ، و] له [ ويستحب : قال 
 .  

قلة الكالم يف اجلملة مستحب لكل أحد ، وهو يف حق احملرم آكد ، لتلبسه هبذه العبادة العظيمة ، وتشبهه : ش 
  . بالقادم على ربه عز وجل يف يوم القيامة 

  ) . يه من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعن: ( ويف الصحيح  ١٥٣٠
  ) . ومن كان يؤمن باللَّه واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت ( ١٥٣



وقد استشهد أمحد رمحه اللَّه تعاىل على قلة الكالم يف هذا خبصوصه بفعل شريح رمحه اللَّه تعاىل أما ما فيه  ١٥٣٢
بال ريب ، بل قد جيب ،  نفع من الكالم كتعليم جاهل ، وأمر مبعروف ، وهني عن منكر ، وحنو ذلك فأمر مطلوب

ترك املنهيات ، كذلك يتأكد يف حقه فعل الواجبات واملندوبات ] حقه [ ويتأكد يف حق احملرم ، فإنه كما يتأكد يف 
  . واللَّه أعلم 

  . وال يتفلى احملرم وال يقتل القمل : قال 
  . ترفه به ، فمنع منه كقطع الشعر احملرم ال يقتل القمل يف أنص الروايتني ، واختيار اخلرقي ، ألنه مما ي: ش 

  . وهو ظاهر حال كعب بن عجرة  ١٥٣٣
) : والثانية ) . ( يكره أن ينزع احملرم حلم أو قراداً من بعريه (  ١٦: ويف املوطأ عن نافع أن ابن عمر قال  ١٥٣٤

ساً على الرباغيث ، كل شيء من جسده ال بأس به ، إذا آذى انتهى ، وقيا: له ذلك منيطاً للحكم باألذى ، قال 
وقتل القمل ، وإلقاؤه على األرض ، وقتله بالزئبق وحنو ذلك سواء : فاءنه ال نزاع يف جوز قتلهن ، وقال أبو حممد 

وموضع الروايتني إذا ألقاها من بني شعر رأسه ، أو : انتهى قال القاضي يف الروايتني . ، نطراً لعلة املنع وهو الترفه 
ا إن ألقاها من ظاهر بدنه ، أو ثيابه ، أو بدون حمل ، أو حمرم غريه ، فهو جائز ، وال شيء عليه بدنه ، أو حلمه ، أم

والتفلي وسيلة إىل قتل القمل ، فإن جاز جاز وإال منع ، وحيث تفلى وقتل القمل حيث منع . انتهى . رواية واحدة 
كثرياً حبلق رأسه ، ومل يؤمر إال بفدية حلق الشعر ال شيء عليه ألن كعبا رضي اللَّه عنه قتل قمالً ) : فعنه ( منه 

  . فقط 
  ) . هو أهون مقتول (  ٦: وعن ابن عمر  ١٥٣٥
يتصدق بشيء ما (  ٦) : وعنه ) ( تلك ضالة ال تبتغى : يف حمرم ألقى قملة مث طلبها (  ٦وعن ابن عباس  ١٥٣٦

  . ، واللَّه أعلم ) ، جرباً ملا حصل منه 
  . ده حكاً رفيقاً وحيك رأسه وجس: قال 
  . حيك رأسه وجسده يف اجلملة ، ألن احلاجة تدعو إىل ذلك : ش 

مسعت عائشة زوج النيب تسأل (  ٦: وقد روى مالك يف املوطأ عن علقمة بن أيب علقمة ، عن أمه قالت  ١٥٣٧
 رجلي حلككت لو ربطت يداي فلم أجد إال: قالت عائشة . نعم فليحكه وليشدد : عن احملرم حيك جسده ؟ قالت 

 ( .  
ويكون برفق حذاراً من إزالة ما منع منه من شعر أو قمل ، فءن حك فوجد يف يديه شعراً استحب له الفداء 

  . احتياطاً ، وال جيب حىت يتيقن أنه قعله ، واللَّه أعلم 
  . وال يلبس القميص ، وال السراويل ، وال العمامة ، وال الربنس : قال 
  . د للَّه من أهل العلم هذا إمجاع واحلم: ش 

سئل رسول اللَّه ما : وقد شهد له ما يف الصحيحني وغريمها عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٥٣٨
ال يلبس احملرم القميص ، وال العمامة ، وال الربنس ، وال السراويل ، وال ثوباً مسه ورس ، : ( يلبس احملرم ؟ فقال 

ما يترك : ويف رواية ) . ني ، إال أن ال جيد نعلني ، فليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني وال زعفران ، وال اخلف
احملرم من الثياب ؟ فتخصيصه القميص ختصيص متثيل ، فيلحق به ما يف معناه من اجلبة ، والدراعة وحنومها ، 

صق ، على اختالف العلماء ، وكذلك العمامة يلحق هبا ما يف معناها ، من كل ساتر معتاد ، أو كل ساتر مال
وكذلك السراويل يلح به التبان وما يف معناه ، وضابط ذلك كل شيء عمل للبدن على قدره ، أو قدر عضو منه ، 



  . كهذه املذكورات ، وسواء كان خميطاً أو غري خميط كلبد وحنو ، واللَّه أعلم 
  .  لبس اخلفني فإن مل جيد اإلزار لبس السراويل ، فإن مل جيد النعلني: قال 

من مل جيد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن : ( ملا روى عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أن النيب قال : ش  ١٥٣٩
احملرم إذا مل جيد اإلزار فليلبس السراويل ، وإذا مل : ( رواه اجلماعة ، ولفظ الترمذي ) مل جيد نعلني فليلبس اخلفني 

  ) . اخلفني جيد النعلني فليلبس 
من مل جيد نعلني فليلبس خفني ، ومن مل جيد إزاراً فليلبس ( قال رسول اللَّه : وعن جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٥٤٠

  . رواه أمحد ومسلم واللَّه أعلم ) سراويل 
  . وال يقطعهما وال فداء عليه : قال 
املختار من ] املشهور [ قطع ، على املنصوص إذا لبس احملرم اخلفني لعدم النعلني جاز له لبسهما من غري : ش 

قد بني : الروايتني ، عمالً بإطالق حديثي ابن عباس وجابر ، فإنه مل يأمر فيهما بقطع ، ولو وجب لبنيه ، ال يقال 
يشترط يف محل املطلق على : ذلك يف حديث ابن عمر ، فيحمل املطلق على املبني ، مجعاً بني األدلة ، ألنا نقول 

د أن ال يفضي اإلطالق إىل تأخري بيان واجب ، واحلمل هنا مفض إىل ذلك ، ألن حديث ابن عمر كان يف املقي
  . املدينة ، كذا يف رواية ألمحد والدارقطين 

أن رجالً نادى يف : مسعت رسول اللَّه يقول على هذا املنرب ، ويف رواية الدارقطين : ففي رواية أمحد قال  ١٥٤١
ك احملرم من الثياب ؟ وحديث ابن عباس كان يف خطبته بعرفات ، كذا يف الصحيح ، وهو وقت ماذا يتر: املسجد 

احلاجة للبيان ، وقد حضره يف ذلك الوقت من مل حيضره يف غريه ، واجتمع من اخلالئق عدد ال حيصيهم إال اللَّه 
يسرياً ، حبيث يقطع املنصف بأنه ال يتصور  تعاىل ، مث تفرقوا عنه بعد قليل ، والذين حضروا قوله باملدينة كانوا نفراً

منهم البيان لكل من حضر إذ ذاك ، فيلزم من ذلك أن يكون إطالق خرب ابن عباس ناسخاً للتقييد يف حديث ابن 
  . عمر ، دفعاً حملذور تأخري البيان عن وقت احلاجة ويؤيد هذا أن مجلة الصحابة عملوا على ذلك 

  ) . اخلفان نعالن ، ملن ال نعل له (  ١٦:  فعن عمر رضي اللَّه عنه ١٥٤٢
، وحنوه عن ابن ) السراويل ملن مل جيد اإلزار ، واخلفان ملن مل جيد النعلني (  ١٦: وعن علي رضي اللَّه عنه  ١٥٤٣
  . عباس 
شة أمرتنا به عائ: ما هذا ؟ قال (  ١٦: ورؤي على املسور بن خمرمة يف رجليه خفان وهو حمرم ، فقيل له  ١٥٤٤

  . روى ذلك كله النجاد بإسناده ، ويرشج هذا ما يف القطع من إفساد املال املنهي عنه شرعاً ) . 
على أنه قد روى ابن أيب موسى ، عن صفية بنت أيب عبيد ، عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول الَّه  ١٥٤٥

قالت صفية فلما أخربته ] قطعهما وكان ابن عمر يفيت ب( [  ١٦. رخص للمحرم أن يلبس اخلفني وال يقطعهما 
  . وهذا تصريح بالنسخ ) هبذا رجع 
أن عبد اللَّه بن عمر كان يصنع ذلك يعين (  ١٦إال أن الذي يف سنن أيب داود عن سامل بن عبد اللَّه ،  ١٥٤٦

رسول اللَّه قد  مث حدثته صفية بنت أيب عبيد أن عائشة رضي اللَّه عنها حدثتها ، أن. يقطع اخلفني للمرأة احملرمة 
  . ) فترك ذلك . كان رخص للنساء يف اخلفني 

يقطعهما إىل أسفل الكعبني ، فإن لبسهما من غري قطع افتدى ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء ، ) : والرواية الثانية ( 
فاءنه ال : ال العجب من أمحد يف هذا يعين يف قوله بعدم القطع ق: قال اخلطايب . محالً للمطلق على املقيد تساهالً 

والعجب كل العجب من اخلطايب رمحه اللَّه يف تومهه عن اإلمام : قلت . يكاد خيالف سنة تبلغه ، وقل سنة مل تبلغه 



احتججت على أيب عبد اللَّه بقول ابن عمر عن النيب ، : أمحد رمحه اللَّه خمالفة السنة أو خفاءها ، وقد قال املروذي 
فقد اطلع رمحه اللَّه على السنة ، وإمنا نظر نظراً ال . هذا حديث ، وذاك حديث : فقال . هو زيادة يف اخلرب : قلت 

  . ينظره إال الفقهاء املتبصرون ، وهو يدل على غايته يف الفقه والنظر 
،  وقد دل كالم اخلرقي رمحه اللَّه أنه ال فدية على من لبس السراويل لعدم اإلزار ، وال من لبس اخلفني لعدم النعلني

  . وهو واضح ، لظاهر حديثي ابن عباس وجابر رضي اللَّه عنهما ، واللَّه أعلم 
  . ويلبس اهلميان ، ويدخل السيور بعضها يف بعض ، وال يعقدها : قال 
على ذلك مجاعة الفقهاء ، متقدموهم ومتأخروهم ، ويدخل السيور : يلبس اهلميان ، قال أبو عمر بن عبد الرب : ش 

، لئال تسقط ، وال يعقدها لعدم احلاجة إىل ذلك ، نعم إن احتاج إىل ذلك ، كأن ال يثبت بدون بعضها يف بعض 
  . العقد جاز ذلك ، نص عليه أمحد 

  ) . أوثق عليك نفقتك (  ١٦لقول عائشة رضي اللَّه عنها  ١٥٤٧
  كانوا يرخصون يف عقد : وعلى هذا حيمل قول إبراهيم النخعي  ١٥٤٨
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

  . اهلميان للمحرم ، وال يرخصون يف عقد غريه ، واللَّه أعلم 
  . وله أن حيتجم : قال 

  . يف الصحيحني عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما : ش  ١٥٤٩
  . احتجم النيب وهو حمرم  :قال 

  . رواه أبو داود ، واللَّه أعلم . أن النيب احتجم وهو حمرم ، على ظهر القدم من وجع كان به : وعن أنس  ١١٥٠
  . وال يقطع شعراً : قال 
  . فإن احتاج إىل القطع فله ذلك ) } وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله { (  ١٩: إلطالق قوله تعاىل : ش 

. احتجم رسول اللَّه بلحي مجل ، من طريق مكة يف وسط رأسه : ملا رواه عبد اللَّه بن مالك بن حبينة قال  ١٥٥١
فمن كان منكم { (  ١٩: متفق عليه ومن ضرورة ذلك حلق الشعر ، وتلزمه واحلال هذه الفدية لقوله تعاىل 

  . أعلم  اآلية ، واللَّه) } مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
  . ويتقلد بالسيف عند الضرورة : قال 

ملا صاحل رسول اللَّه أهل احلديبية صاحلهم على أن ال : ملا روى الرباء بن عازب رضي اللَّه عنهما قال : ش  ١٥٥٢
 رواه الشيخان وأبو داود وهذا. االقراب مبا فيه : ما جلبان السالح ؟ قال : فسألته . يدخلوها إال جبلبان السالح 

ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال يفعل . لفظه ، وهذا حمل حاجة ، ألنه عليه السالم مل يأمن أهل مكة أن ينقضوا العهد 
  . ال إال من ضرورة : ذلك لغري ضرورة ، ولذلك قال أمحد 

 :قال أبو حممد . ال حيمل احملرم السالح يف احلرم (  ١٦: وذلك ألن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٥٥٣
  . والقياس إباحة ذلك ، ألنه ليس يف معىن اللباس املنصوص على منعه 

بضم اجليم والالم ، وفتح الباء املوحدة املشددة ، وبنون بعد األلف ، وروي بضم اجليم ) اجللبان ) : ( تنبيه ( 
  . وسكون الالم ، مثل اجللبان من احلبوب ، وصوبه مجاعة ، وقد فسرها هنا بالقراب وما فيه 

  . السيف والقوس وحنوه ، واللَّه أعلم : ويف حديث آخر  ١٥٥٤
  . وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فال يدخل يديه يف الكمني : قال 
ال إشكال يف أنه ليس له أن يدخل يديه يف كمي القباء والفرجية وحنومها ، ومن فعل ذلك افتدى ، أما إن : ش 

يف كميه ، فظاهر كالم اخلرقي أن له ذلك وال شيء عليه ، وهو الذي وضع ذلك على كتفيه ، ومل يدخل يديه 
وظاهر كالم اإلمام أمحد . صححه صاحب التلخيص ، ألنه مل يشتمل على مجيع بدنه ، أشبه ما لو ارتدى بالقميص 

إذا : إبراهيم  وقال يف رواية ابن. ال يلبس الدواج وال شيئاً يدخل منكبيه فيه : املنع من ذلك ، قال يف رواية حرب 
وهذا اختيار القاضي يف خلفه و أيب اخلطاب ، و أيب الربكات وغريهم ، ألنه يلبس . لبس القبا ال يدخل عاتقيه فيه 

  . معتاداً هكذا ، فمنع منه كالقميص 
من اضطر (  ١٦: وقد روى النجاد بإسناده عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن علي رضي اللَّه عنه قال  ١٥٥٥

  ) . لبس قباء وهو حمرم ، ومل يكن له غريه ، فلينكس القباء وليلبسه  إىل
  . وروى ابن املنذب أن النيب هنى عن لبس األقبية وعلى هذا عليه الفدية كما لو لبس القميص ، واللَّه أعلم  ١٥٥٦



  . وال يظلل على رأسه يف احململ : قال 
ألصحاب ، حىت أن القاضي يف التعليق ويف غريه ، وابن الزغواين هذا هو املشهور عن أمحد ، واملختار ألكثر ألكثر ا

  . ، وصاحب التلخيص ، ومجاعة ال خالف عندهم يف ذلك ، ألن احملرم أشعث أغرب ، وهذا تظليل مستدام فيزيلهما 
حر قد رفع ثوبه بعود يستره من(  ١٦) واعتمد أمحد على قول ابن عمر وقد رأى رجالً حمرماً على رحل ،  ١٥٥٧

ويف . إن اللَّه ال حيب اخليالء : ، رواه األثرم ، ويف لفظ أنه قال له ) أضح ملن أحرمت له (  ١٦: الشمس فقال 
  . روامها النجاد . اتق اللَّه : لفظ أنه ناداه 

ه إمنا ظاهر كالم أمحد رمحه اللَّه أن: وحكى ابن أيب موسى ، والشيخان رواية باجلواز ، وهي اختيار أيب حممد ، قال 
ال : فإن فعل يهريق دماً ؟ قال : أكره ذلك ذلك ، قيل له : كره ذلك كراهية تنزيه ، وذكر رواية األثرم عن أمحد 

  . وأهل املدينة يغلظون فيه 
حججنا مع رسول اللَّه حجة الوداع ، فرأيت أسامة : وذلك ملا روت أم احلصني رضي اللَّه عنها قالت  ١٥٥٨

رواه مسلم . ذ خبطام ناقة النيب ، واآلخر رافع ثوبه يستره من احلر ، حىت رمى مجرة العقبة وبالالً ، وأحدمها آخ
  . وغريه 
  . ) أنه ظلل عليه وهو حمرم (  ١٦وعن عثمان رضي اللَّه عنه  ١٥٥٩
وكما لو استظل خبيمة ، أو بيت وحنومها ، وقد ذكر ) . ال بأس بالظل للمحرم : ابن عباس (  ١٦وعن  ١٥٦٦٠

هذا يف الساعة ، يرفع له الثوب بالعود ، يرفعه بيده من حر الشمس ، يعين أن هذا : محد حديث أم احلصني فقال أل
وهذا هو اجلواب عن االستظالل باخليمة وحنوها ، ] خبالف ظل احململ وحنوه ، فإنه مستدام [ يسري غري مستدام ، 

عثمان على أن مث عذراً من حر أو برد ، وهو ميشي له وعلى هذا حيمل قول ابن عباس ، ومحل القاضي قوله وفعل 
  . واللَّه أعلم . يف فعل عثمان ، ألهنا واقعة عني ، خبالف قول ابن عباس 

  . فإن فعل فعليه دم : قال 
أشبه ما لو ] مستدام [ هذا إحدى الروايتني ، واختيار اخلرقي ، والقاضي يف التعليق ، ألنه ستر ممنوع منه : ش 

  . مامة وحنوها ستره بع
وإليها ميل أيب حممد ال فدية عليه ، إذ األصل عدم الوجوب واملنع من الستر احتياطاً ، الختالف ) : والثانية ( 

العلماء ، والروايتان عند ابن أيب موسى ، وأيب حممد يف الكايف ، وأيب الربكات على الروايتني يف األصل ، فإن قلنا 
وجبت ، ومها عند القاضي وموافقيه على القول باملنع ، إذ ال جواز عندهم ، إال أن باجلواز مث فال فدية ، وإال 

[ القاضي يستثين اليسري فيبيحه ، وال يوجب فيه فدية ، ونص أمحد على ذلك يف رواية اجلماعة ، وبه أجاب عن 
فقال (  ١٦) مل ؟ هل يتخذ على رأسه فوق احمل: أم احلصني كما تقدم ، وقال يف رواية حرب وقد سئل ] حديث 

  . ال إال الشيء اخلفيق : 
وحكى صاحب التلخيص يف الفدية ثالث روايات ، الثالثة جتب الفدية يف الكثري دون اليسري ، وأطلق القول باملنع 

  . ، كما أطلقه اخلرقي ومجاعة ، وهو مردود باحلديث ، وبنص أمحد ، واللَّه أعلم 
  . وال يقتل الصيد وال يصيده : قال 
} يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم { (  ١٩: قوله تعاىل ] وقد شهد له [ هذا إمجاع واحلمد للَّه : ش 
أحل لكم صيد البحر وطعامه ، متاعاً لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرماً ، { (  ١٩: وقوله ) 

  . ه أعلم واللَّ) . } واتقوا اللَّه الذي إليه حتشرون 



  . وال يشري إليه ، وال يدل عليه حالالً وال حمرماً : قال 
كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب رسول اللَّه يف منزل يف : ملا روى قتادة رضي اللَّه عنه قال : ش  ١٥٦١

راً وحشياً ، وأنا فأبصروا محا[ طريق مكة ، ورسول اللَّه أمامنا ، والقوم حمرمون ، وأنا غري حمرم عام احلديبية 
مشغول أخصف نعلي ، فلم يؤذنوين به ، وأحبوا لو أين أبصرته ، فالتفت فأبصرته ، فقمت إىل الفرس فأسرجتّه مث 

. [ واللَّه ال نعينك عليه بشيء : قالوا . ناولوين السوط والرمح : ركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت هلم 
ت على احلمار فعقرته ، مث جئت به وقد مات ، فوقعوا فيه يأكلونه ، فنزلت فأخذهتما ، مث ركبت فشدد] فغضبت 

( مث إهنم شكوا يف أكلهم إياه وهم حرم ، فرحنا وخبأت العضد معي ، فأدركنا رسول اللَّه فسألناه عن ذلك ، فقال 
منكم أحد أمره أن ( فقال هلم النيب : نعم ، فناولته العضد فأكلها وهو حمرم ويف رواية : ؟ فقلت ) هل معكم شيء 

: قلت . [ متفق عليه ) فكلوا ما بقي من حلمها ( قال . ال : ؟ قالوا ) حيمل عليه ، أو أشار إليه  وظاهره أن ] 
  . واللَّه ال نعينك : جواز األكل مرتب على عدم اإلشارة وحنوها ، وكذا فهم الصحابة رضي اللَّه عنهم حيث قالوا 

) عقرت الصيد ( إذا أطبق طاقا على طاق ، وأصل اخلصف الضم واجلمع ، و )  خصف نعله خيصفها) : ( تنبيه ( 
  . إذا أصبته بسهم أو غريه فقتلته ، واللَّه أعلم 

  . وال يأكله إذا صاده احلالل ألجله : قال 
  . ال يأكل احملرم الصيد الذي صاده احلالل من أجله : ش 

صيد الرب لكم حالل وأنتم حرم ، ما مل ( سول اللَّه يقول مسعت ر: ملا روى جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٥٦٢
وهو أحسن حديث روي يف هذا الباب : رواه اخلمسة إال ابن ماجه ، وقال الشافعي ) تصيدوه أو يصاد لكم 

انتهى وهبذا حيصل اجلمع بني األحاديث ، فإن النيب قد ثبت عنه يف الصحيح أنه أكل مما صاده أبو (  ١٦. ) وأقيس 
  . دة ، فيحمل على أنه علم أو ظن أنه مل يصده ألجله قتا

فأمر النيب أصحابه فأكلوا ، ومل يأكل حني . وإين إمنا صدته لك : مع أنه قد ورد يف حديث أيب قتادة  ١٥٦٣
: وقال الدارقطين . بإسناد جيد : رواه أمحد ، وابن ماجه ، والدارقطين ، قال بعض احلفاظ . أخربته أين اصطدته له 

ال أعلم أحداً ذكره يف احلديث غري . ومل يأكل منه : وقوله . اصطدته لك : قوله : قال أبو بكر يعين النيسابوري 
وحيمل ما يف الصحيح أنه أكل على أنه . انتهى . معمر ، وهذا إن ثبت فهنو كحديث جابر ، ال حيتاج إىل تأويل 

  .  أكل ظاناً أنه مل يصده له ، فلما أخربه باحلال امتنع
وهو أنه أهدى إليه النيب محاراً وحشياً ، وهو باألبواء أو بودان ، فرده . وحيمل حديث الصعب بن جثامة  ١٥٦٤

  . على أنه علم أنه صيد من أجلّه . [ متفق عليه ) إنا مل نرده عليك إال أنا حرم ( عليه ، فلما رأى ما يف وجهه قال 
] مما صاده احلالل ال من أجله ، وهون واضح ملا تقدم ، وفهم من كالم اخلرقي أن احملرم يأكل [ وقد فهم من 

كالمه بطريق التنبيه أنه ال يأكل ما صاده حمرم مطلقاً ، وال ما صاده هو بطريق األوىل ، وكذلك ما أعان عليه ، أو 
  . أشار إليه 

، ألن النيب ملا رد على أن للمحل أكل ما صاده احلالل ألجل احملرم ، وهو كذلك ] أيضاً [ وفهم من كالمه 
الصعب بن جثامة احلمار الوحشي علل بكونه حرماً ، ومل ينهه عن أكله ، وهل للمحرم غري الذي صيد ألجله أكله 

  . ؟ فيه احتماالن ، واللَّه أعلم 
بعث ال حتنطوه ، وال ختمروا رأسه ، فإنه ي( يف احملرم : هذا إمجاع ، وقد شهد له قوله عليه السالم : ش  ١٥٦٥

يوم القيامة ملبياً ، فدل على أن املنع ألجل اإلحرام ، والطيب ما تطيب رائحته ، ويتخذ للشم ، كاملسك ، 



والكافور ، والعنرب ، والغالية ، والزعفران ، وماء الورد ، ودهن البنفسج ، وحنو ذلك ، ويف النباتات الطيبة الريح 
الرحيان وحنوه مما ال ] شم [ وال ، ثالثها وهو اختيار أيب حممد يباح كالرحيان ، والورد ، والبنفسج وحنوها ثالثة أق

  . يتخذ منه طيب ، دون الورد ، والبنفسج ، وحنوه مما يتخذ منه طيب ، واللَّه أعلم 
  ] . وال طيب [ وال يلبس ثوباً مسه ورس ، وال زعفران : قال 
  . وغريمها من الطيب مقيس عليهما ) عفران وال ثوباً مسه ورس وال ز( ملا تقدم من حديث ابن عمر : ش 
تصبغ به الثياب ، خيرج على الرمث ، بني الشتاء (  ١٦) نبت أصفر يكون باليمن ، ) الورس ) : ( تنبيه ( 

  . والصيف ، والرمث براء مهملة مكسورة ، وميم وثاء مثلثة مرعى من مراعي اإلبل ، واللَّه أعلم 
  .  وال بأس مبا صبغ بالعصفر: قال 

ملا روى ابن عمر أنه مسع رسول اللَّه ينهى النساء يف إحرامهن عن القفازن ، والنقاب وما مس : ش  ١٥٦٦
الورص والزعفران من الثياب ، ولتلبس ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ، أو خز ، أو حلي أو سراويل ، 

  . رواه أبو داود . أو قميص ، أو خف 
رواه ) . كن أزواج النيب حيرمن من املعصفرات (  ١٦: رضي اللَّه عنها قالت  وعن عائشة بنت سعد ١٥٦٧

  . اإلمام أمحد يف املناسك وفارق الورص والزعفران ، فإنه ليس بطيب ، خبالفهما ، واللَّه أعلم 
  . وال يقطع شعراً من رأسه وال جسده : قال 
هلدي حمله ، فمن كان منك مريضاً أو ب أذى من رأسه وال حتلقوا رؤوسكم حيت يبلغ ا{ (  ١٩: لقوله تعاىل : ش 

وال فرق بني قطع الشعر باملوسى أو بغري ذلك ، أو زواله بنتف وحنوه ، ) } ففدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك 
  . وال بني شعر الرأس والبدن ، ملا يف ذلك من الرفاهية اليت حال احملرم ينافيها ، واللَّه أعلم 

  . ع ظفراً إال أن ينكسر وال يقط: قال 
ال يقطع ظفراً إمجاعاً ، ألنه يترفه به ، فمنع منه كإزالة الشعر ، فإن انكسر فله قطع ما انكسر باإلمجاع أيضاً ، : ش 

  . ألنه يؤذيه ويؤمله ، أشبه الصيد الصائل عليه ، واللَّه أعلم 
  . وال ينظر يف املرآة إلصالح شيء : قال 
يف املرآة ، وال ] أن ينظر [ ة إلصالح شيء زينة كتسوية شعر وحنوه ، قال أمحد ؛ ال بأس ال ينظر يف املرآ: ش 

  . يزيل شعثاً ، وال ينفض عنه غباراً ، وذلك لزوال الشعثة والغربة اللتني مها من صفات احملرم 
) الشعث التفل : ( ال من احلاج ؟ ق: ويف الترمذي عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أن رجالً قال لرسول اللَّه  ١٥٦٨

وله أن ينظر يف املرآة ) الزاد والراحلة : ( وما السبيل ؟ قال : قال ) العج والثج : ( وأي احلج أفضل ؟ قال : قال 
  . ال لزينة 
  ) . أن ابن عمر نظر يف املرآة لشكوى بعينه وهو حمرم (  ٦وقد روى مالك يف املوطأ  ١٥٦٩
، رواه البخاري وعلى كل حال فاملنع من ذلك منع أدب ، ال ) أباح ذلك  أنه(  ٦وعن ابن عباس أيضاً  ١٥٧٠

  . فدية فيه قاله أبو حممد 
) العج ( التارك للطيب واستعماله ، و ) التفل ( (  ٦. )البعيد العهد بتسريح شعره وغسله ) الشعث ) : ( تنبيه ( 

  . سيالن دماء اهلدي ، واللَّه أعلم ) الثج ( و . رفع الصوت 
  . وال يأكل من الزعفران ما جيد رحيه : قال 
إذ املقصود من الطيب رحيه ، وهو موجود ، فال فرق بني ما مسته النار وغريه ، لوجود املقتضي للمنع وهو : ش 



  . الرائحة ، وذكر الزعفران على سسبيل التمثيل ، فيساويه كل مأكول فيه طيب وجد رحيه ، واللَّه أعلم 
  . ا فيه طيب وال يدهن مب: قال 
  . كدهن البنفسج والورد وحنومها ، لوجود الطيب املمنوع منه شرعاً ، واللَّه أعلم : ش 
  . وال ما ال طيب فيه : قال 
ال يدهن مبا ال طيب فيه ، كالزيت ، والشريج ، وحنومها ، على أنَّ الروايتني ، واختيار اخلرقي ، ألنه يزيل : ش 

الزيت الذي يؤكل ال يدهن به احملرم : تمد أمحد رمحه اللَّه قال يف رواية أيب داود الشعثة والغربة ، وعلى هذا اع
والرواية . ( األشعث األغرب : فذكرت له حديث ابن عمر أن النيب اّدهن بزيت غري مقتت ؛ فسمعته يقول . رأسه 
وذلك ملا . به إذا احتاج إليه نعم ، يدهن : يدهن بالزيت والشريج ؟ قال : جيوز ذلك ، سأله األثرم ) : الثانية 

  . استدل به أبو داود رمحه اللَّه على أمحد 
وهو ما روى عن سعيد بن جبري عن ابن عمر أن النيب كان يدهن بدهن غري مقتت ، يعين غري مطيب ،  ١٥٧١

ا حديث هذ: رواه أمحد ، وابن ماجه ، والترمذي وقال . كان يدهن بالزيت وهو حمرم غري املقتت : ويف رواية 
  . غريب ، ال نعرفه إال من حديث فرقد السبخي ، وقد تكلم فيه حيىي بن سعيد ، وقد روى عنه الناس 

يشم احملرم الرحيان ، وينظر يف املرآة ، ويتداوى مبا يأكل بالزيت والسم ، رواه : وعن ابن عباس قال  ١٥٧٢
، فلذلك خص أبو حممد يف مقنعه ومغنيه الروايتني منع أمحد إمنا هو يف الرأس ) أحدمها ( وهنا شيئاً . البخاري 

بذلك ، أما البدن فيجوز عنده دهنه بال نزاع ، وجعل ذلك يف الكايف احتماالً ، وقدم إجزاء الروايتني فيهما ، 
وهذه طريقة األكثرين ، القاضي يف تعليقه ، وأيب اخلطاب وصاحب التلخيص ، وأيب الربكات وغريهم ، فلعلهم 

حيث قيل باملنع ) : الثاين . ( تعليل أمحد بالشعث ، وذلك موجود يف البدن ، وإن كان يف الرأس أكثر  نظروا إىل
إنه ظاهر كالم اإلمام : فإن الفدية جتب كغريه ، على ظاهر كالم عامة األصحاب ، ولذلك قال القاضي يف تعليقه 

حممد الفدية على الروايتني ، وقد ذكر ذلك أيضاً  ومل يوجب أبو. أمحد ، ألن منع منه ، وهو اختيار اخلرقي انتهى 
وحيتمل أن يكون منع على طريق الكراهة من غري : فقال (  ١٦) القاضي يف تعليقه لكنه جعل املنع مبعىن الكراهة ، 

  . فدية 
  . املطيب بالقت ، وهو الذي تطبخ فيه الرياحني حىت يطيب واللَّه أعلم ) املقتت ) : ( تنبيه ( 

  . وال يتعمد لشم الطيب : قال 
كما إذا جلس عند العطار للشم ، أو دخل البيت حال جتمريه لذلك ، إذ املقصود من الطيب الرائحة ، فإذا : ش 

تعمد شم الطيب فقد وجد املمنوع منه شرعاً وهو الطيب ، ولو مل يتعمد الشم فشم كما إذا جلس عند العطار 
  . ك يشق االحتراز منه ، واللَّه أعلم حلاجة وحنو ذلك فال شيء عليه ، ألن ذل

  . وال يغطي شيئاً من رأسه : قال 
ال ( وحديث ابن عباس يف احملرم الذي وقصته ناقته ) وال العمامة وال الربنس ( ملا تقدم من حديث ابن عمر : ش 

عتاد كالعمامة والربنس وكالم اخلرقي يشمل التغطية مب. واملنهي عنه حيرم فعل بعضه ، بدليل احللق ) ختمروا رأسه 
نعم يستثىن من ذلك ما . وهو كذلك . كما لو عصبه أو طينه بطني ، أو جعل عليه دواء وحنوه ] وغريه [ وحنومها 

لو محل على رأسه طبقاً وحنوه ولو قصد به الستر ، ألنه ال يقصد له غالباً ، ومل يستثنه ابن عقيل مع الستر ، 
  . تلبيد الشعر بغسل أو حنوه ، وستر بعضه بطيب اإلحرام ويستثين أيضاً الستر بيديه ، و

  . ألن النيب لبد رأسه ، وكان وبيص الطيب يف مفرقه ، واللَّه أعلم  ١٥٧٣



  . واألذنان من الرأس : قال 
  . فال جيوز تغطيتهما كبقية أبعاض الرأس : ش 

  . ق رواه ابن ماجه من طر) األذنان من الرأس ( ألنه يروى عن النيب  ١٥٧٤
وذكر احلديث ) إذا توضأ العبد املؤمن فتمضمض خرجت اخلطايا من فيه : ( وعن الصناحبي أن النيب قال  ١٥٧٥

رواه مالك يف املوطأ ، والنسائي ) فإذا مسح برأسه خرجت اخلطايا من رأسه ، حىت خترج من أذنيه : ( إىل أن قال 
  . وهلما يف مسماه دليل على دخ) حىت خترج من أذنيه ( وابن ماجه فقوله 

وهو إحدى الروايتني عن أمحد واختيار القاضي يف تعليقه ، و . ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال حيرم عليه تغطية وجهه 
  . جامعه ، وأيب حممد وغريمها ، ألن األشهر واألكثر ] يف [ 

   .ما عدا ذلك ] ختمري [ ومفهومه جواز ) وال ختمروا رأسه ( يف الرواية يف احملرم 
  . ، ذكره مالك يف املوطأ ) وقد مخر عثمان وجهه (  ١٦ ١٥٧٦
وسعد رضي اللَّه عنهم ؛ النجاد رمحه ] وجابر [ ورواه عنه أيضاً وعن زيد ، وابن الزبري ، وابن عباس ،  ١٥٧٧

  . ال جيوز ) والرواية الثانية . ( اللَّه تعاىل 
  (  ١٦) . ) رأسه  وال ختمروا وجهه وال( ألن يف رواية يف الصحيح  ١٥٧٨
رواه مالك يف ) . ما فوق الذقن من الرأس ، فال خيمره احملرم (  ١٦: وعن نافع ، أن ابن عمر كان يقول  ١٥٧٩

  . املوطأ أي من حكم الرأس ، واللَّه أعلم 
  . واملرأة إحرامها يف وجهها : قال 
  . ريمها املرأة إحرامها يف وجهها ، فال تغطيه بربقع ، وال نقاب وال غ: ش 

ويف حديثه الذي ) وال تنتقب املرأة ، وال تلبس القفازين ( ألن يف حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه الذي يف الصحيح 
  . يف السنن أنه مسع رسول اللَّه ينهى النساء يف إحرامهن عن القفازين ، والنقاب 

  ) . وجهها ، وإحرام الرجل يف رأسه إحرام املرأة يف (  ١٦: وروى النجاد بإسناده عن نافع عنه قال  ١٥٨٠
جيتمع يف حق احملرمة وجوب تغطية الرأس وحترمي تغطية الوجه ، وال ميكن تغطية حمل ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

الوجه إال بكشف جزء من الرأس ، فإذاً احملافظة على ستر ] مجيع [ الرأس إال بتغطية جزء من الوجه ، وال كشف 
  . ه أبو حممد ، ألنه عورة جيب ستره مطلقاً الرأس أوىل ، قال

شيء يعمل لليدين ، حيشى بقطن ، و يكون له ] هو : [ بالضم والتشديد ، قال اجلوهري ) القفاز ) : ( الثاين ( 
هو غشاء األصابع مع الكف ، معروف يكون من : وقال صاحب املطالع . أزرار تزرر على الساعدين من الربد 

معمول لليد كاملعمول أليدي البازبازية وحنو ذلك قال ابن : هذا قال صاحب التلخيص قال وحنو . جلد وغريه 
  . لليدين : مث قال ابن دريد . ضرب من احللي : الزاغوين ، وقال ابن دريد و ابن األنباري 

  . واللَّه أعلم . وللرجلني : وقال اآلخر 
  . فإن احتاجت سدلت على وجهها : قال 
  . املرأة لستر وجهها حذاراً من رؤية الرجال سدلت على وجهها ثوباً وحنوه إذا احتاجت : ش 

كان الركبان ميرون بنا ، وحنن مع رسول اللَّه حمرمات ، (  ١٦: ملا روي عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ١٥٨١
اه أبو داود وابن ماجه رو) . على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ] من رأسها [ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباهبا 

 .  



كنا خنمر وجوهنا وحنن (  ١٦: وعلى هذا حيمل ما روى مالك يف املوطأ عن فاطمة بنت املنذر قالت  ١٥٨٢
  ) . حمرمات مع أمساء بنت أيب بكر 

مث شرط القاضي يف الساتر كونه متجافياً عن وجهها ، حبيث ال يصيب البشرة ، فإن أصاهبا مث ارتفع بسرعة فال 
مل أر هذا : وخالفه يف ذلك أبو حممد ، فقال (  ١٦) عليها ، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة املصلي ،  شيء

  . الشرط عن أمحد ، وال هو يف اخلرب ، بل الظاهر من اخلرب خالفه واللَّه أعلم 
  . ال تكتحل بكحل أسود : قال 
وقدم علي من اليمن ، فوجد فاطمة رضي اللَّه :  قال ألن يف حديث جابر الطويل وسيأيت إن شاء اللَّه تعاىل: ش 

فقال . أيب : من أمرك هبذا ؟ قالت : عنها ممن حل ، ولبست ثياباً صبيغاً ، واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، وقال 
فدل هذا على أهنا قبل اإلحالل ممنوعة من ذلك ، وتقييده باألسود ألنه الذي حتصل به ) صدقت صدقت ( النيب 
  . ينة ، فيخرج ما ليس للزينة ، كالذي يتداوى به ، فال متنع منه الز

ملا روى نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد اللَّه بن معمر اشتكى عينيه وهو حمرم ، فأراد أن يكحلها ، فنهاه  ١٥٨٣
وغريه ، أنه كان يفعلّه رواه مسلم [ أبان بن عثمان ، وأمره أن يضمدها بالصرب ، وحدثه عن عثمان عن النيب 

فيلحق بذلك ما يف معناه مما ليس فيه ) للمحرم إذا اشتكى عينه أن يضمدها بالصرب ( عن النيب : ولفظ النسائي 
  . زينة 

ظاهر كالمه وجوب الفدية ، وقد أقره : وظاهر كالم اخلرقي أن املنع من ذلك على سبيل التحرمي ، بل قد يقال 
كالطيب واللباس ، وجعله أبو الربكات مكروهاً ، وكذلك أبو حممد ، : على ذلك أبو احلسن بن الزاغواين ، فقال 

  . ومل يوجب فيه فدية ، وسوى يف ذلك بني الرجل واملرأة ، واللَّه أعلم 
  . وجتتنب كل ما جيتنب الرجل إال يف اللباس ، وتظليل احململ : قال 
إمنا استثين اللباس ، وتظليل احململ ، حلاجتها بأمر ، يدخل فيه النساء ، و] على احملرم [ ألن حكم الرسول : ش 

أن املرأة ممنوعة ] على [ أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم : قال ابن املنذر ] وقد [ إىل السترة إذ هي عورة ، 
مما منع منه الرجل إال بعض اللباس ، وأمجعوا على أن للمحرمة لبس القميص ، والدرع ، والسراويالت ، واخلمر ، 

  . إىل آخره ، واللَّه أعلم ) ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ( اخلفاف ، وقد تقدم حديث ابن عمر و
  . وال تلبس القفازين : قال 
وال تلبس ( يستثىن من جواز اللباس هلا القفازان فإهنا متنع منهما كما مينع الرجل ، ملا تقدم يف حديث ابن عمر : ش 

  . أيضاً معنامها ، واللَّه أعلم  وتقدم مث) القفازين 
  . وال اخللخال وما أشبهه : قال 
  أي من احللي كالسوار وحنوه ، ألن ذلك يتخذ للزينة ويدعو إىل نكاحها ، : ش 

  (  ١٦. ) ، وهلما ما عدا ذلك ] والزينة [ املعتدة واحملرمة يتركان الطيب : أشبه الطيب ، وقد قال أمحد 
يف رواية حنبل ] أمحد [ محد يف هذا النص أن املنع من ذلك على سبيل التحرمي ، ونص وظاهر كالم اخلرقي و أ

( ملا تقدم من حديث ابن عمر . وعلى هذا مجهور األصحاب . تلبس احملرمة احللي واملعصفر : على اجلواز ، فقال 
مد كالم اخلرقي على ومحل أبو حم) ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ، أو خز ، أو حلي 

  . الكراهة ، كقوله يف الكحل ، وجزم بأنه ال فدية فيه ، واللَّه أعلم 
  . وال ترفع املرأة صوهتا بالتلبية إال مبقدار ما تسمع رفيقتا : قال 



فع إال ملا كان مفهوم كالم الشيخ أنه يباح هلا ما يباح للرجل ، استثىن من ذلك رفع صوهتا بالتلبية ، فإهنا ال تر: ش 
  . مبقدار ما تسمع رفيقتها ، حذاراً من الفتنة بصوهتا ، وهلذا مل يشرع يف حقها أذان وال إقامة 

  ) . السنة عندهم أن املرأة ال ترفع صوهتا باإلهالل (  ١٦: وعن سليمان بن يسار أنه قال  ١٥٨٤
هتا ، وإمنا عليها أن تسمع صنفسها ، أمجع العلماء على أن السنة يف املرأة أن ال ترفع صو: وقال ابن عبد الرب 

  . وظاهر إطالق اخلرقي حترمي الزيادة على ذلك ، وهو ظاهر إطالق الشيخني وغريمها ، واللَّه أعلم 
  . وال يتزوج احملرم وال يزوج ، فإن فعل فالنكاح باطل : قال 
نكاح وللَّه احلمد ، فال حاجة إىل هذه املسألة قد ذكرها اخلرقي هنا ويف النكاح ، وقد تكلمنا عليها يف ال: ش 

إعادهتا ، ونزيد هنا بأنه إذا خالف وفعل فال فدية عليه بال خالف نعلمه ، ألنه عقد فسد ألجل اإلحرام ، أشبه 
  . شراء الصيد ، واللَّه أعلم 

  . فإن وطىء احملرم يف الفرج فأنزل أو مل ينزل فقد فسد حجهما : قال 
حرام بال ريب ، بل إذا وطىء فيه ، أو وطىء مطلقاً يف الفرج فقد فسد حجه اتفاقاً ، جمرد النكاح ال يفسد اإل: ش 

أمجع أهل العلم على أن احلج ال يفسد بإتيان شيء يف حال اإلحرام إال اجلماع ، انتهى وقد : قاله ابن املنذر ، فقال 
  . قضى هبذا الصحابة 

[ وعلياً ، وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو حمرم بلغين أن عمر ، (  ١٦: فقال مالك يف املوطأ  ١٥٨٥
  . ) ينفذان لوجههما حىت يقضيا حجهما ، مث عليهما حج من قابل واهلدي : فقالوا ] باحلج 
  . وإذا أهال باحلج من عام قابل تفرقا ، حىت يقضيا حجهما : وقال علي : قال  ١٥٨٦
أن ينزل أو ال ينزل ، إلطالق ) وال فرق بني ( األثرم يف سنهنه وعن ابن عمر وابن عباس حنو ذلك ، رواه  ١٥٨٧

الوطء قبل ) وال بني ( إلطالقهم أيضاً ، (  ١٦) أن يكون الوطء قبل الوقوف أو بعده ، ) وال بني ( الصحابة ، 
نه وطء حمرم ، الوطء يف القبل أو الدبر ، من آدمي أو هبيمة ، أل) وال بني ( الوقوف أو بعده ، إلطالقهم أيضاً ، 

جيب االغتسال ، أشبه وطء اآلدمية يف القبل ، يتخرج أن ال يفسد احلج بوطء البهيمة ، كما ال جتب الكفارة على 
بني العامد والساهي ، على املنصوص املشهور املختار لألصحاب ، : وال فرق . ( الصائم يف هنار رمضان يف قول 

: وخرج القاضي يف الروايتني رواية بعدم الفساد مع النسيان ، قال . فاً مل يذكروا خال] ومجاعة [ حىت أن الشيخني 
وقد خيرج من رواية عدم ) : قلت . ( إذا وطىء ناسياً مل يفسد صومه : من قوله يف رواية أيب طالب يف الصائم 

  . شاء اللَّه تعاىل  هو نظري إفساد احلج ، كما سيأيت إن] مث [ وجوب الكفارة مث ، وهو أوىل ، إذ إجياب الكفارة 
وأيضاً هذه الرواية هي أشهر مث من القول الذي خرج منه القاضي ، وهذا التخريج الزم أليب حممد ، ألنه املخرج 

  . يف البهيمة أنه ال يفسد احلج بوطئها ، لكنه مل ينص على حمل التخريج ، انتهى 
  . واللَّه أعلم وحكم اجلاهل بالتحرمي واملكره حكم الناسي قاله أبو حممد ، 

  . وعليه بدنة إن كان استكرهها ، وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة : قال 
ال خيلو الواطىء احملرم من أن يكون استكره املوطوءة أو طاوعته ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة ، : ش 

  . عني ، أشبهت الرجل على املشهور من املذهب ، واملختار لألصحاب ، ألهنا أحد اجملام
أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو مبىن قبل أن يفيض ، (  ١٦وقد ثبت األصل مبا يف املوطأ عن ابن عباس  ١٥٨٨

  ) . فأمره أن ينحر بدنة 
  . أهد ناقة ولتهد ناقة : وعنه أيضاً أنه قال  ١٨٥٩



وعن . ( كرهها ، هكذا قال ابن عباس على كل واحد هدي أكرهها أو مل ي: قال أمحد يف رواية أيب طالب  ١٨٩٠
ال كفارة وإن : وخرج ذلك القاضي يف روايتيه من قوله يف الصوم . أرجو أن جيزئها هدي واحد : أنه قال ) أمحد 

ال جيب مع اإلكراه إال بدنة واحدة بطريق األوىل ، وذلك على املذهب على ] الرواية [ وعلى هذه . طاوعت 
عليها بدنة كالرجل ، وقد تقدم ) : وعنه . ( إذ املكره ال ينسب له فعل ، فوجوده كالعدم املشهور من الروايتني ، 

نصه على ذلك ، واعتماده على قول ابن عباس ، وقد تقدم نصه على ذلك ، واعتماده على قول ابن عباس ، 
اهر كالم أمحد يف فعله وعدوانه ، وظ] بسبب [ وعلى هذه يتحملها الزوج عنها على املشهور ، ألن ذلك حصل 

  . وحكم النائمة حكم املكرهة ، واللَّه أعلم (  ١٦) رواية أيب طالب أهنا تستقر عليها ، 
  . فإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم ، فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه : قال 
ه بال نزاع ، ووجب عليه دم ، ألنه فإن مل ينزل مل يسد نسك. إذا وطىء دون الفرج فال خيلو إما أن ينزل أوالً : ش 

فعل حمرم ، مل يفسد النسك ، أشبه احللق ، مث هل هو شاة أو بدنة ؟ على روايتني أشهرمها األول ، وإن أنزل 
وهل يفسد النسك ؟ فيه روايتان . وجبت بدنة بال ريب ، ألنه وطء اقترن به اإلنزال ، أشبه الوطء يف الفرج 

. ( خلرقي وأيب بكر والقاضي يف روايتيه يفسد ، ملا تقدم ، وألن الصحابة أطلقوا اإلصابة أشهرمها عنه وهي اختيار ا
واختارها أبو حممد ال يفسد ، ألنه استمتاع ال جيب بنوعه احلد ، فلم يفسد النسك ، كما لو مل ينزل ، ) والثانية 

  . واللَّه أعلم  واإلصابة يف كالم الصحابة رضي اللَّه عنهم كناية عن الوطء يف الفرج ،
إن أنزل فسد : وإن قبل فلم ينزل فعليه دم ، فإن أنزل فعليه بدنة ، وعن أيب عبد اللَّه رمحه اللَّه رواية أخرى : قال 

  . حجه 
  . إذا قبل أو مس فلم ينزل فعليه دم ملا تقدم : ش 

ه قبل عائشة بنت طلحة حمرماً ، وقد روى األثرم بإسناده عن عبد الرمحن بن احلارث أن عمر بن عبيد اللَّ ١٥٩١
فعليه بدنة ألنه نوع مباشرة أشبه ) وإن أنزل . ( فسأل فأمجع له على أن يهريق دماً والظاهر أنه مل ينزل وإال لذكر 

  . املباشرة فيما دون الفرج ، وفل يفسد نسكه ؟ فيه روايتان ، توجيههما يفهم مما تقدم 
[ بالفساد ، وحكى الروايتني هنا ، وتبعه على ذلك صاحب التلخيص ، ]  مث[ واعلم أن اخلرقي رمحه اللَّه جزم 

وجزم يف القبلة بعدم الفساد ، . يف الوطء دون الفرج ] الروايتني [ ابن أيب موسى فيما أظن ، فحكى ] وعاكسه 
ساد بالقبلة ، وجعل القاضي والشيخان الروايتني يف اجلميع ، وهو أوجه من جهة النقل ، إذ أمحد قد نص على الف

وإذا أردت مجع الطرق كان يف املسألتني ثالثة أقوال ، ونظري ذلك لو باشر يف الصيام ، على ما حكاه أبو الربكات 
دون الفرج دون القبلة وهي املشهورة ، واختيار اخلرقي هنا أيضاً ، وال [ جتب الكفارة ، ال جتب ، جتب بالوطء 

  . قبلة وحنوها ، واللذة به أزيد ، فاقىت زيادة يف الواجب ، واللَّه أعلم دون الفرج أبلغ من ال] شك أن الوطء 
  . وإن نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم : قال 
ظاهر هذا أنه إذا أمذى مبجرد النظر كان عليه دم ، وعلى ذلك شرح ابن الزاغوين ، ألنه إنزال يؤثر يف فساد : ش 

وصاحب التلخيص ، والشيخني (  ١٦) ين ، وظاهر كالم أيب اخلطاب ، الصوم ، فأوجب الكفارة ، دليله إنزال امل
. بل صرحيه أنه ال جيب واحلالة هذه شيء ، ألن ذلك يوجد كثرياً ، ال سيما من الشبان ، فالوجوب به فيه حرج 

  . واللَّه أعلم 
  . فإن كرر النظر حىت أمىن فعليه بدنة : قال 
وهي املنصوصة عليه ) والثانية ( ستمتاع ممنوع منه ، أشبه القبلة وحنوها وهذا إحدى الروايتني ، ألن نوع ا: ش 



ولو كرر النظر فمذى فاتفق األصحاب هنا فيما . شاه ، ألنه إنزال ال عن مباشرة ، أشبه اإلنزال بالفكر انتهى 
  . علمت أنه جيب عليه شاة ، ويفهم ذلك مما تقدم من كالم اخلرقي بطريق التنبيه 

م اخلرقي أيضاً أنه مىت مل ينزل بالنظر فال شيء عليه ، وهو كذلك ، وقد بقي عليه من أنوال وفهم من كال
االستمتاع الفكر ، إذا أنزل به ، وال نزاع أنه ال شيء عليه إذا غلبه ، وكذلك إن استدعاه ، على أشهر الوجهني ، 

  . إنه مقتضى كالم اخلرقي : وقد يقال 
مبنزلة وجوب الكفارة يف الصوم ، ألن ذلك األمر األغلظ فيهما ، ووجوب الكفارة فساد النسك هنا ) : تنبيه ( 

موجب للفساد والكفارة يف البابني ، والوطء ] يف الفرج [ هنا مبنزلة فساد الصوم مث ، ألن األخف فيهما ، فالوطء 
موجب للكفارة بال ريب  والكفارة على األشهر ، وهنا] بال ريب [ دون الفرج مع اإلنزال موجب لفساد الصوم 

  . لفساد النسك على األشهر ] وكذلك [ 
  . موجب للكفارة على األشهر ] غري [ والقبلة وحنوها مع اإلنزال موجب للفساد مث بال ريب أيضاً ، 

وتكرار النظر بشرطه يفسد مث ، ويوجب الكفارة هنا ، وال يقتضي كفارة مث ، وال فساداً هنا ، واإلنزال بالفكر 
  . ستدعى ال يوجب كفارة مث ، وال فساداً هنا ، وهل يفسد مث ، ويوجب الكفارة هنا ؟ فيه وجهان ، واللَّه أعلم امل

  . وللمحرم أن يتجر : قال 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من { (  ١٩: ملا روى أبو داود عن ابن عباس أنه قرأ هذه اآلية : ش  ١٥٩٢
  . يتجرون مبىن ، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات كانوا ال ] : قال ) [ } ربكم 
كان ذو اجملاز ، وعكاظ متجر الناس يف اجلاهلية ، فلما جاء اإلسالم كأهنم كرهوا : ويف الصحيح عنه قال  ١٥٩٣

  . يف مواسم احلج ، واللَّه أعلم ) } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم { (  ١٩: ذلك ، حىت نزلت 
  . ويصنع الصنائع كلها : ل قا

  . ألن ذلك يف معىن التجارة ، واللَّه أعلم : ش 
  (  ١٦. ) ويرجتع زوجته ، وعن أيب عبد اللَّه أمحد رمحه اللَّه رواية أخرى يف االرجتاع أن ال يفعل ذلك : قال 
: رجعة إمساك ، قال سبحانه الرواية األوىل اختيار أيب حممد ، والقاضي يف روايتيه ، إذ الرجعية زوجة ، وال: ش 
هي ) : والثانية . ( وهلذا ال يفتقر إىل الويل ، وال إىل الشهود ) } فإمساك مبعروف ، أو تسريح بإحسان { (  ١٩

اوشهر عن أمحد ، واختيار القاضي يف التعليق يف مواضع ، ألنه عقد يتوصل به إىل استباحة بضع مقصود ، فمنع منه 
املقصود منه امللك ، ال استباحة البضع ، وال املظاهر إذا ] إذ [ وال يرد شراء األمة . لنكاح اإلحرام ، دليله عقد ا

  . كفر يف حال اإلحرام ، فإنه يتوصل إىل إباحة ، لكن ذلك ليس بعقد 
، االستباحة تتعلق هبا ، وإن قلنا هي مباحة : وقد أورد على هذا أن الرجعية مباحة فال استباحة ، فأجاب القاضي 

  . العقد ، واللَّه أعلم ] مدة [ فإنه لو تركها حىت مضت العدة حرم وطؤها ، فرجعتها تبيح الوطء بعد مضيب 
  . وله أن يقتل احلدأة ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور : قال 

مخس من : ( قال  من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه] وغريمها [ يف الصحيحني : ش  ١٥٩٤
  . الدواب ليس على احملرم يف قتلهم جناح الغراب ، واحلدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، متفق عليه 

إن : يقتضيه ، وإذا قيل ] أيضاً [ وقد مشل كالم اخلرقي وكالم غريه من األصحاب صغار هذه ، وعموم احلديث 
  . إال من وجد فيه حقيقة األذى ، أو تأهله لذلك  فسقهن ألذاهن فال ينبغي أن يدخل يف ذلك

املراد بالغراب الغراب األبقع بال ريب ، وهو الذي يف بطنه وظهره بياض ، وغراب البني عندنا كذلك ، ) : تنبيه ( 



نظراً لعموم األحاديث الصحيحة وونه يعدو على الناس ، وحيرم أكله ، فهو كاألبقع ، وخيرج من ذلك غرب 
( املراد يف احلديث األبقع فقط ، محالً للمطلق على املقيد ، إذ يف مسلم : وقيل . واز أكله ، وعدم أذاه الزرع جل

العضوض ، فعول مبعىن فاعل ، أي العاقر ، ) والعقور ( بكسر احلاء واهلمزة ، ) احلدأة ( و ) والغراب األبقع 
  . هو كل سبع يعقر ، نظراً جلانب اللفظ : واختلف فيه ، فقيل 

  . فافترسه األسد ) اللهم سلط عليه كلباً من كالبك : ( ويؤيده أن النيب دعى على عتبة بن أيب هلب فقال  ١٥٩٦
ضبطه مجاعة ) احلرم ( هو الكلب املألوف ، نظراً جلانب العرف ، إذ الظاهر يف الالم أهنا ملعهود ذهين ، و : وقيل 

القاضي يف املشارق بضم احلاء والراء ، مجع حرام ، كقوله سبحانه  بفتح احلاء والراء وهو احلرم املشهور ، وضبطه
  . واألول أظهر : قال النووي . واملراد به املواضع احملرمة (  ١٦: ) قال ) } وأنتم حرم { (  ١٩: وتعاىل 

ر بقتلهن خلروجهن عن احلرمة إىل األم: خلروجهن عن السالمة منهن إىل األذى ، وقيل : ومتسية هؤالء فواسق قيل 
 .  

فسقت : عن طاعته ، وأصل الفسوق اخلروج ، يقال ] وخروجه [ مسي الغراب فاسقاً لتخلفه عن نوح ، : وقيل 
  . الرطبة ، إذا خرجت عن قشرها ، واللَّه أعلم 

  . وكل ما عدا عليه ، أو آذاه ، وال فداء عليه : قال 
احملرم يف نفسه أو ماله ، وإن مل يكن من طبعه األذى ،  أي جيوز قتله ، وحيتمل أن يريد بذلك كل ما عدا على: ش 

كسباع ] منه [ وال نزاع يف ذلك ، ألنه إذاً هو اجلاين على نفسه ، وحيتمل أن يريد ما يف طبعه األذى وإن مل يوجد 
رباغيث ، والزنبور ، والبق ، وال. البهائم ، وجوارح الطري ، كالنمر ، والفهد ، والبازي ، والعقاب ، وحنو ذلك 

من باب ترتيب احلكم على الوصف ، فحيث ) مخس من الفواسق يقتلن ( وشبهها من احلشرات املؤذية ، إذ قوله 
  ] . كالعقرب [ وجد الفسق ترتب احلكم ، مث إنه أكد ذلك بأن عدد أنواعاً ، تنبيهاً على ما يف معناها 

  .  األذى باللسع كالربغوث والزنبور ويف رواية أمحد ذكر احلية تنبيهاً على ما يشاركها يف ١٥٩٧
  . والفأرة تبيه على ما آذى بالنقب والتقريض كابن عرس وحنوه 

  . والغراب واحلدأة تنبيه على ما يؤذي باالختطاف كالصقر 
[ لكن ظاهر كالمه ] على املذهب [ والكلب العقور تنبيه على كل عاد كالنمر وحنوه ، واالحتماالن صحيحان 

  . األول ] هو 
يقتل ( إن ظاهر كالمه منع قتل ما عدا اخلمسة املذكورة ما مل تعد عليه ، ويرجحه أن يف مسلم : وقد يقال عليه 

وختصيص هذه اخلمسة بالذكر . أي من الفواسق ] من [ باإلضافة من غري تنوين ، وهي إضافة مبعىن ) مخس فواسق 
  . عمر السابقة ، واللَّه أعلم يدل على نفي احلكم عما عداها ، ويرجح ذلك رواية ابن 

  . وصيد احلرم حرام على احلالل واحملرم : قال 
  . هذا إمجاع من أهل العلم ، وللَّه احلمد : ش 

ملا فتح اللَّه عز وجل على رسول اللَّه مكة ، قام يف : وقد دل عليه ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال  ١٥٩٨
إن اللَّه حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله واملؤمنني ، وإهنا مل : ( ه ، مث قال الناس ، فحمد اللَّه مث أثىن علي

حتل ألحد كان قبلي ، وإمنا أحلت يل ساعة من هنار ، وإهنا ال حتل ألحد من بعدي ، فال ينفر صيدها ، وال خيتلى 
فقال ) إما أن يفدي وإما أن يقتل  شوكها ، وال حتل ساقطتها إال ملنشد ، ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين ،

فقام أبو ) إال اإلذخر ( فقال رسول اللَّه (  ١٦. ) إال اإلذخر يا رسول اللَّه ، فإنا جنعله يف قبورها وبيوتنا : العباس 



ظ متفق عليه واللف) اكتبوا أليب شاه ( فقال رسول اللَّه . اكتبوا يل يا رسول اللَّه : شاه رجل من أهل اليمن فقال 
  . ال خيتلى خاله : ملسلم ، ويف لفظ 

  . ويف الصحيحن أيضاً عن ابن عباس حنوه  ١٥٩٩
) ال ينفر صيدها ( وقد مشل كالم اخلرقي الصيد من آبار احلرم وعيونه ، وحنو ذلك ، وهو إحدى الروايتني ، لعموم 

  . شبه احليوان األهلي والثانية وهي ظاهر كالم ابن أيب موسى يباح ذلك ، ألن اإلحرام ال حيرمه ، أ
بذال معجمة حشيشة طيبة الريح ، ) األذخر ( واختالؤه قطعه و . مقصور احلشيش الرطب ) اخلال ) : ( تنبيه ( 

  . تسقف هبا البيوت فوق اخلشب ، واللَّه أعلم 
  . وكذلك شجرة ونباته ، إال اإلذخر ، وما زرعه اإلنسان : قال 
م أي قطعهما إال اإلذخر ، وما زرعه اإلنسان ، فإن يباح أخذمها ، وهذه اجلملة أي حيرمان على احلالل واحملر: ش 

ال ( ويف حديث ابن عباس ) ال خيتلى خاله ( و ) ال خيتلى شوكها ( جممع عليها ، قاله ابن املنذر ، وقد تقدم قوله 
  . كاإلذخر وأوىل  ]فهو [ أي ال يقطع ، واإلذخر قد تقدم استثناؤه ، وما زرعه بتركه ) يعضد شوكها 

حيتمل اختصاصه بالزرع دون الشجر ، وحيتمل أن يعم مجيع ما يزرع ، . ما زرعه اإلنسان ] و : وقول اخلرقي [ 
وهو اختيار القاضي ما نبت أصله يف احلرم ال يباح أخذه ، ) أحدمها ( فيدخل الشجر ، ومها وجهان لألصحاب 
  . يباح أخذه ، نظراً إىل أصله  لعموم احلديث ، وما نقل من احلل إىل احلرم

وقد دخل يف عموم كالم اخلرقي الشوك ، والعوسج ، واليابس من الشجر واحلشيش ، وقد استثىن الشوك 
والعوسج وحنومها مجهور األصحاب ، نظراً ألذاه ، فهو كسباع البهائم ، ومنع أبو حممد من استثنائه أخذاً بصريح 

  . لى استثناء اليابس ، ألنه مبنزلة امليت ، واللَّه أعلم احلديث ، واتفق الكل فيما علمت ع
  . وإن أحصر بعدّو حنر ما معه من اهلدي وحل : قال 
حصره العدو فهو حمصور ، وأحصر باملرض فهو حمصر ، هذا هو األشهر قاله غري واحد : احلصر واملنع ، يقال : ش 

ال نزاع بني العلماء أن من منعه عدو عن الوصول إىل جيوز فيهما حصر وأحصر ، وهو ظاهر القرآن ، و: ، وقيل 
وأمتوا احلج والعمرة للَّه ، فإن أحصرمت فما استيسر من { (  ١٩: البيت أن له التحلل يف اجلملة ، لقوله سبحانه 

ه ال خالف بني أهل التفسري أن هذ: قال أبو حممد : اآلية ) } اهلدي ، وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدي حمله 
  . اآلية نزلت يف حصر احلديبية 

خرجنا مع رسول اللَّه معتمرين ، فحال كفار قريش دون البيت ، (  ٦: )وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  ١٦٠٠
  . فنحر رسول اللَّه وحلق رأسه 

( وعن مسور ومروان يف حديث عمرة احلديبية والصلح أن النيب ملا فرغ من قضية الكتاب قال ألصحاب  ١٦٠١
  . روامها البخاري وغريه ) قوموا فاحنروا مث احلقوا 

ويشترط جلواز احلل أن ال جيد طريقاً آمناً ، فإن وجد طريقاً آمناً لزمه سلوكه ، وإن بعد وخاف الفوات ، وإذا جاز 
، إذ قوله له التحلل فال يتحلل إال بنحر اهلدي إن قدر عليه ، أو ببدله إن عجز عنه ، وهو الصيام ، لآلية الكرمية 

أو [ أي فالواجب ما استيسر من اهلدي ، أو فعليكم ما استيسر من اهلدي ، } فما استيسر من اهلدي { : تعاىل 
وألن النيب كذا فعل ، } وال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ اهلدي حمله { : مث قال تعاىل ] فأهدوا ما استيسر من اهلدي 

  . ناً لألمر املشروع حنر وأمر أصحابه أن ينحروا ، وفعله خرج بيا
يف احلج عن عرفة وحدها مل ] ولو حصر [ وإن حصر أي عن البيت ، بدليل قوله بعد يف املريض : وقول اخلرقي 



املشهور ، واملختار لألصحاب ] على [ يكن له التحلل ، ولزمه املضي إىل البيت ، فيتحلل بعمرة ، وال شيء عليه 
  . لل كما لو صد عن البيت ، وحيتملها إطالق اخلرقي له التح) الثانية ( من الروايتني و 

يشمل يف احلج ويف العمرة ، وقبل الوقوف وبعده ، ويف احلج الصحيح والفاسد ، ] بعدو [ وإن حصر : وقوله 
: وهو كذلك ، ويشمل إذا أحاط العدو به من مجيع اجلوانب ، وكذلك أطلق غريه ، قال صاحب التلخيص 

له التحلل واحلال هذه ، ألنه ال يتخلص منه فهو كاملرض ، ويشمل احلصر العام واخلاص ، وحيتمل عندي أنه ليس 
كما لو حصر هو وحده ، بأن أخذته اللصوص ، أو حبس وحده ، نعم يشترط لذلك أن يكون مظلوماً ، فلو حبس 

احلصر به إال إن احتاج يف  حبق يلزمه وميكنه أداؤه مل يكن له التحلل ، ويشمل العدو الكافر واملسلم ، وال يتحقق
دفعه إىل قتال أو بذل مال كثري ، فإن كان يسرياً والعدو مسلماً فهل جيب الدفع وال يتحلل ، أو ال جيب فيتحلل ؟ 

  . فيه وجهان 
ظاهره يف املوضع الذي حصر فيه ، وهو منصوص أمحد ، وخمتار األصحاب ، ألن . حنر ما معه من اهلدي : وقوله 

[ وكان ذلك باحلديبية ، وهي من احلل ، قال مالك رمحه اللَّه ) ألصحابه قوموا فاحنروا ( صر حنر وقال النيب ملا أح
ألن رسول اللَّه وأصحابه حنروا باحلديبية ] وال قضاء عليه [ إذا أحصر بعدو حيلق يف أي موضع كان ] : يف املوطأ 

واهلدي معكوفاً أن { (  ١٩: هد هلذا قوله تعاىل خمتصر ويش. وحلقوا ، وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت 
  (  ١٦. ) فأخرب سبحانه أن اهلدي حبس عن بلوغ حمله ) } يبلغ حمله 

ليس له حنره إال يف احلرم ، فيبعث به ، ويواطىء رجالً على حنره يف وقت يتحلل : وعن أمحد رمحه اللَّه رواية أخرى 
  . أي مكانه الذي جيب حنره فيه ) } لقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله وال حت{ (  ١٩: فيه ، لظاهر قوله سبحانه 

وعن عمرو بن سعيد النخعي ، أنه أهل بعمرة ، فلما بلغ ذات الشقوق لدغ ، فخرج أصحابه إىل الطريق  ١٦٠٢
م وبينه أمارا ليبعث هبدي أو بثمنه ، واجعلوا بينك: ، عسى أن يلقوا من يسألونه ، فإذا هم بابن مسعود ، فقال هلم 

هذا واللَّه أعلم فيمن حصره خاص أما من : وقال يف املغىن . يوماً ما ، فإذا ذبح اهلدي فليحل ، وعليه قضاء عمرته 
حصره عام فال ينبغي أن يقال ، ألن ذلك يفضي إىل تعذر احلل ، لتعذر وصول اهلدي إىل حمله ، وعلى هذا حكى 

  . الرواية يف الكايف 
إمنا البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عدو : ك قول ابن عباس رضي اللَّه عنه ويشهد لذل ١٦٠٣

أو غري ذلك فإنه حيل وال يرجع ، وإن كان معه هدي وهو حمصر حنره إن كان ال يستطيع أن يبعث به ، وإن 
فعل الرسول ] هذا [ غلى رواه البخاري انتهى ، وال يرد . استطاع أن يبعث به مل حيل حىت يبلغ اهلدي حمله 
  . وأصحابه ، ألن الظاهر أن البعطث تعذر عليهم 

ال جيزئه الذبح إال يوم النحر ، إذ هذا وقت ذحبه ، كذا أطلق الرواية يف التلخيص : وعن أمحد رمحه اللَّه رواية ثالثة 
  . انتهى . ، وقيدها يف الكايف مبا إذا ساق هديا 

  . ، ألن اهلدي يكون لغريه ، فلزمته النية طلقاً للتمييز وجيب أن ينوي بذحبه التحلل به 
جيب ، وهو اختيار القاضي يف التعليق ) والثانية . ( وهو إحدى الروايتني . وظاهر كالم اخلرقي أنه ال جيب احلالق 

احلل وجب وتوقف . نسك : فإن قلنا . وغريه ، وبنامها أبو حممد يف الكايف على أنه نسك أو إطالق من حمظور 
إطالق من حمظور مل يتوقف احلل عليه ، : عليه ، وال حيصل إال بثالثة أشياء النحر مع النية واحللق ، وإن قلنا 

  . فيحصل بالنحر مع النية 
ظاهره أن احلل مترتب على النحر ، وقد تقدم ، وسيأيت ما هو أصرح من ذلك ، وال ريب . حل : وقول اخلرقي 



  .  أن ذلك هو املذهب ملا تقدم
أحصر رسول اللَّه ، فحلق رأسه وحنر هديه ، وجامع نساءه ، حىت اعتمر : وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه  ١٦٠٤

ال حيل إال يوم النحر ليتحقق الفوات ، الحتمال زوال : وعنه يف احملرم باحلج ] . رواه البخاري . [ عاماً قابالً 
  . احلصر ، واللَّه أعلم 

  . صام عشرة أيام مث حل (  ١٦) هدي ، وال يقدر عليه ،  وإن مل يكن معه: قال 
  . إذا مل يكن معه هدي لزمه أن يشتري هديا مل يكن له التحلل يف املشهور من الروايتني ، واملختار لألصحاب : ش 

 خرجت إىل مكة ، حىت إذا: أنه قال ] كان قدمياً [ ملا روى أيوب السختياين ، عن رجل من أهل البصرة  ١٦٠٧
كنت ببعض الطريق كسرت فخذي ، فأرسلت إىل مكة وهبا عبد اللَّه بن عباس ، وعبد اللَّه بن عمر ، والناس ، 

  . فلم يرخص يل أحد أن أحل ، وأقمت على ذلك املاء سبعة أشهر ، حىت حللت بعمرة 
وبني الصفا واملروة  من حبس مبرض فإنه ال حيل حىت يطوف بالبيت ،: وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٦٠٨

  . روامها مالك يف موطئه . ، فإن اضطر إىل لبس شيء من الثياب اليت ال بد له منها ، أو الدواء صنع ذلك وافتدى 
وأيضاً ما تقدم ] يف مسنده [ رواه الشافعي . ال حصر إال حصر العدو : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٦٠٩

النيب أمرها باالشتراط خوفاً من حبسها باملرض ، ولو كان املرض مبيحاً للتحلل  من حديث ضباعة بنت الزبري ، فإن
[ ألنه مث إذا حتلل حاجة إىل االشتراط ، ويفارق حصر العدو [ مل تكن حاجة إىل االشتراط ، ويفارق حصر العدو 

  . ألنه مث إذا حتلل ختلص من العدّو وهنا ال يتخلص بالتحلل مما وقع فيه 
إذ } فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي { : له التحلل ، لظاهر قوله تعاىل : الثانية ولعلها أظهر ] ة الرواي[ و 

: أحصر إن كان يستعمل للمنع بالعدو واملرض فهو شامل هلما ، وإن كان للمرض وهو األشهر حىت قال األزهري 
فاآلية إمنا وردت يف حصر . رواية عن العرب إنه ال(  ١٦: ) أهلّ اللغة وقال الزجاج ( إنه كالم العرب ، وعليه 

  . املريض ، واستفيد حصر العدو بطريق التنبيه ، وبورود اآلية بسببه 
من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه : ( مسعت رسول اللَّه يقول : وروى احلجاج بن عمرو األنصاري قال  ١٦١٠

عباس وأبا هريرة رضي اللَّه عنهم عما قال فصدقاه فسمعته يقول ذلك ، فسألت ابن : قال عكرمة ) احلج من قابل 
هذا متروك الظاهر ، ألنه ال حيل : ال يقال ) أو مرض ( رواه اخلمسة وحسنه الترمذي وزاد أبو داود يف رواية . 

فابن عباس قد خالف ذلك ، : هذا جماز سائغ ، إذ من أبيح له التحلل فقد حل ، ال يقال : ألنا نقول . مبجرد ذلك 
غايته أن يكون خمالفاً لروايته ، وخمالفة الراوي لظاهر احلديث : و يضعف ما روي عنه من التصديق ، ألنا نقول وه
يقدح فيه ، على املشهور من قويل العلماء ، وأصح الروايتني عن أمحد ، ومحله على احلل بالفوات ، أو على ] ال [ 

س رضي اللَّه عنهم فقد تقدم عن ابن مسعود ما خيالفه ، االشتراط بعيد جداً ، وما روي عن ابن عمر وابن عبا
وحديث ضباعة يف االشتراط فيه فائدة غري احلل ، وهو عدم وجوب شيء ، وكونه ال يتخلص من األذى الذي به 

. ممنوع ، فإنه يتخلص من مشقة اإلحرام ، مث رجوعه إىل بلده أخف عليه من بقائه على اإلحرام حىت يقدر على 
  . مث يرجع إىل بلده البيت ، 

فعلى هذه الرواية حكمه حكم من حصر بعدو ، وينحر اهلدي ، أو يصوم إن مل جيد اهلدي مث حيل ، وعلى املشهور 
  . إن كان ساق هدياً بعث به ليذبح مبكة ، مث إن فاته احلج حتلل بعمرة كغري املريض 

ه فال قضاء عليه على إحدى الروايتني ، وهو ظاهر حيث حتلل احملصر بعدو أو مرض وحنو) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
إمنا البدل على من نقض : وغريمها ، ملا تقدم عن ابن عباس ] أيب احلسني [ كالم اخلرقي ، واختيار القاضي وابنه 



  . ل احلديث وألن النيب مل ينقل عنه أنه أمر من حل معه باحلديبية أن يقضوا ، والظاهر أنه لو وقع لنق. حجه بالتلذذ 
  . جيب القضاء ، ألن النيب ملا حتلل قضى من قابل ) والرواية الثانية ( 

أليس حسبكم سنة رسول اللَّه ، إن حبس أحدكم عن (  ١٦: وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال  ١٦١١
) إن مل جيد هدياً احلج طاف بالبيت ، وبالصفا واملروة مث حل من كل شيء ، حىت حيج عاماً قابالً ، فيهدي أو يصوم 

بأنه ال نزاع يف القضاء ، إمنا النزاع يف وجوبه ، وقول ابن عمر حيمل على من ) وأجيب ( رواه البخاري وغريه . 
  . حتلل من حج واجب فإنه ال نزاع يف قضاء ذلك نظراً للوجوب السابق 

(  ١٦) ه فجمع ومشى مشية العرجان ، يعرج إذا أصابه شيء يف رجلي] بفتح الراء ) [ عرج ) : ( التنبيه الثاين ( 
بالفتح إذا تعارج ، وعرج ) عرج : ( بالكسر قاله املنذري ، وقال الزخمشري : وليس خبلقة ، فإذا كان خلقة قيل 

  . بالكسر إذا كان خلقة ، واللَّه أعلم 
حلالل ، كان عليه يف فلبس املخيط ، وذبح الصيد ، وعمل ما يعمله ا. أنا أرفض إحرامي وإحل : وإن قال : قال 

  ] . وكان على إحرام [ كل فعل فعله دم 
فإن إحرامه ال يرتفض هبذا ، ألنه . أنا أترك إحرامي وأحل : إذا قال املمنوع من البيت مبرض وحنوه ] يعين : [ ش 

جناية جناها  عبادة ال خيرج منها بالفساد ، فال خيرج منها بالرفض ، خبالف سائر العبادات ، وإذاً يلزمه فداء كل
  . على إحرامه ، لبقائه يف حقه ، وال يلزمه بالرفض شيء ، ألنه نية مل تؤثر ، واللَّه أعلم 

  . وإن كان وطىء فعليه للوطء بدنة ، مع ما جيب عليه من الدماء : قال 
إحرامه من كما لو وطىء من غري رفض ، لبقاء اإلحرام ، وقد فهم من فحوى كالم اخلرقي أن احملرم لو رفض : ش 

  . غري حصر مل يرتفض ، واللَّه أعلم 
  . وميضي يف حج فاسد : قال 
يعين من وطىء فقد فسد حجه كما تقدم ، وجيب عليه أن ميضي فيه فيفعل ما يفعله من حجه صحيح من : ش 

قتل الصيد الوقوف واملبيت مبزدلفة ، والرمي ، وغري ذلك ، وجيتنب ما جيتنبه من حجه صحيح من الوطء ثانياً ، و
وأمتوا احلج { (  ١٩: وغريمها ، حىت لو جىن جناية على هذا النسك الفاسد ، لزمه فداؤها ، إلطالق قوله تعاىل 

وهو شامل للصحيح والفاسد ، وقد يقال الفاسد ليس حبج ، إذ احلقائق الشرعية إمنا حتمل على ) } والعمرة للَّه 
قول الصحابة عمر ، وعلي ، وأيب هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس يف ذلك . صحيحها ، دون فاسدها ، واملعتمد 

  . رضي اللَّه عنهم وقد تقدم ذلك عنهم ، واللَّه أعلم 
  . وحيج من قابل واللَّه أعلم بالصواب : قال 
  . الصحابة أيضاً ] تقدم عن [ ملا : ش 
ذورة ، والقضاء أجزأت احلجة من قابل عن إن كان ما فسد واجباً قبل اإلحرام كحجة اإلسالم ، واملن) : تنبيه ( 

  . ذلك ، وإن كان تطوعاً فباإلحرام وجب متامه ، فإذا أفسده وجب قضاؤه ، واللَّه أعلم 

  باب ذكر احلج ودخول مكة

  
نبدأ وباللَّه التوفيق قبل الشروع يف ذلك حبديث جابر ، يف صفة حج النيب ، فإنه حديث عظيم ، يعرف منه غالب 

  . املناسك 



دخلنا على جابر بن عبد اللَّه ، فسأل عن القوم حىت انتهى إيل فقلت : قال جعفر بن حممد ، عن أبيه ، قال  ١٦١٢
فأهوى بيده إىل رأسي ، فنزع زري األعلى ، مث نزع زري األسفل ، مث وضع كفه . أنا حممد بن علي بن حسني : 

فسألته وهو أعمى ، وحضر وقت . أخي ، سل عما شئت مرحباً بابن : بني ثديي ، وأنا يومئذ غالم شاب ، فقال 
الصالة ، فقام يف ساجة ملتحفاً هبا ، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إىل جنبه على 

إن رسول اللَّه مكث : أخربين عن حجة رسول اللَّه فقال بيده ، فعقد تسعاً ، فقال : املشجب ، فصلى بنا ، فقلت 
إن رسول اللَّه حاج ، فقدم املدينة بشر كثري ، كلهم يلتمس أن : سع سنني مل حيج ، مث أذن يف الناس يف العاشرة ت

يأمت برسول اللَّه ويعمل مثل عمله ، فخرجنا معه ، حىت أتينا ذا احلليفة ، فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر 
فصلى رسول اللَّه يف ) اغتسلي واستثفري بثوب ، وأحرمي ( كيف أصنع ؟ فقال : ، فأرسلت إىل رسول اللَّه 

املسجد ، مث ركب القصواء ، حىت إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت مد بصري بني يديه ، من راكب وماش ، 
 وعن ميينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول اللَّه بني أظهرنا ، وعليه ينزل القرآن

لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك له لبيك ( ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به ، فأهل بالتوحيد 
وأهل الناس هبذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول اللَّه شيئاً منه ، ) ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

ي إال احلج ، لسنا نعرف العمرة ، حىت إذا أتينا البيت معه استلم لسنا ننو: ولزم رسول اللَّه تلبيته ، قال جابر 
واختذوامن مقام { (  ١٩الركن ، فرمل ثالثاً ، ومشى أربعاً ، مث نفذ إىل مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم ، فقرأ 

رسول اللَّه ، كان يقرأ وال أعلمه ذكره إال عن : فجعل املقام بينه وبني البيت ، فكان أيب يقول ) } إبراهيم مصلى 
مث رجع إىل الركن فاستلمه ، مث ) } قل يا أيها الكافرون { (  ١٩: و ) } قل هو اللَّه أحد { (  ١٩: يف الركعتني 

أبدأ مبا بدأ اللَّه ) ( } إن الصفا واملروة من شعائر اللَّه { (  ١٩: خرج من الباب إىل الصفا فلما دنا من الصفا قرأ 
ال إله إال اللَّه وحده ال ( ، فرقي عليه ، حىت رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، ووحد اللَّه وكربه ، وقال  فبدأ بالصفا) 

شريك له ، له امللك ، وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير ، ال إله إال اللَّه وحده ، أجنز وعده ، ونصر عبده ، 
ث مرات ، مث نزل إىل املروة حىت انصبت قدماه يف بطن مث دعا بني ذلك ، قال مثل هذا ثال) وهزم األحزاب وحده 

حىت إذا صعدنا مشى حىت أتى املروة ففعل على املروة كما فعل على الصفا ، حىت إذا كان آخر ] سعى [ الوادي ، 
فحل الناس ) [ لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي ، وليجعلها عمرة ( الطواف عند املروة قال 

يا رسول اللَّه ألعامنا هذا أم لألبد ؟ : فقام سراقة بن جعشم فقال ] هم وقصروا إال النيب ومن كان معه اهلدي كل
وقدم ) ال بل ألبد أبد ( مرتني ) دخلت العمرة يف احلج ( يف األخرى ، وقال ] واحدة [ فشبك رسول اللَّه أصابعه 

وجد فاطمة ممن حل ، ولبست ثياباً صبيغٍا ، واكتحلت ، ف] رسول اللَّه [ علي بن أيب طالب من اليمن ببدن 
فذهبت إىل رسول اللَّه فيما ذكرت : وكان علي يقول بالعراق : أيب أمرين هبذا قال : فأنكرت ذلك عليها ، فقالت 

قلت : قال ) صدقت صدقت ، ماذا قلت حني فرضت احلج ؟ ( عنه ، فأخربته أين أنكرت ذلك عليها ، فقال 
فكان مجاعة اهلدي الذي : قال ) فال حتل : فإن معي اهلدي ، قال : ( قال . أهل مبا أهل به رسول اللَّه  اللهم إين

فحل الناس كلهم وقصروا ، إال النيب ومن كان معه : قدم به على من اليمن ، والذي أتى به رسول اللَّه مائة ، قال 
حلج ، فركب رسول اللَّه ، فصلى هبا الظهر والعصر هدي ، فلما كان يوم الروية توجهوا إىل مىن ، وأهلوا با

واملغرب والعشاء والفجر ، مث مكث قليالً حىت طلعت الشمس ، فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ، فسار رسول 
اللَّه وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام ، كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية ، فأجاز رسول اللَّه حىت 

ى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل هبا ، حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فأتى أت



إن دماءكم ، وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، يف شهركم : ( بطن الوادي ، فخطب الناس وقال 
وإن أول ] ، ودماء اجلاهلية حتت قدمي  موضوع[ هذا ، يف بلدكم هذا ، أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي 

وربا اجلاهلية موضوع ، . دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث ، كان مسترضعاً يف بين سعد ، فقتلته هذيل 
وأول ربا أضعه رباناً ربا العباس بن عبد املطلب ، فإنه موضوع كله ، فاتقوا اللَّه يف النساء ، فإنكم أخذمتوهن بأمانة 

للَّه ، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه ، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك ا
فاضربوهن ضرباً غري مربح ، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 

نشهد أنك قد بلغت وأديت ، ونصحت : قالوا ) اعتصمتم به كتاب اللَّه ، وأنتم تسألون عين ، فما أنتم قائلون ؟ 
ثالث مرات مث أذن مث ) اللهم اشهد ، اللهم اشهد ( فقال بإصبعه السبابة يرفعها إىل السماء ، وينكتها إىل الناس . 

أقام ، فصلى الظهر ، مث أقام فصلى العصر ، ومل يصل بينهما شيئاً ، مث ركب رسول اللَّه حىت أتى املوقف ، فجعل 
ن ناقته القصواء إىل الصخرات ، وجعل حبل املشاة بني يديه ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفاً حىت غربت بط

الشمس ، وذهبت الصفرة قليالً ، حىت غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول اللَّه ، وقد شنق 
كلما ) أيها الناس السكينة السكينة ( للقصواء الزمام ، حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمىن 

بأذان واحد [ أتى حبالً من احلبال أرخى هلا قليالً حىت تصعد ، حىت أتى املزدلفة ، فصلى هبا املغرب والعشاء 
] وإقامتني ، ومل يسبح بينهما شيئاً ، مث اضطجع رسول اللَّه حىت طلع الفجر ، فصلى الفجر حني تبني له الصبح 

مث ركب القصواء ، حىت أتى املشعر احلرام ، فاستقبل القبلة فدعاه وكربه وهلله ، ووحده ، فلم يزل  بأذان وإقامة ،
واقفاً حىت أسفر جداً ، فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن العباس ، وكان رجالً حسن الشعر ، أبيض 

على وجه ] يده [ ليهن ، فوضع رسول اللَّه وسيماً ، فلما دفع رسول اللَّه مرت ظعن جيرين ، فطفق الفضل ينظر إ
على وجه [ اآلخر ] من الشق [ الفضل ، فحول الفضل وجهه إىل الشق اآلخر ينظر ، فحول رسول اللَّه يده 

ينظر حىت أتى بطن حمسر ، فحرك قليالً ، مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج ] الفضل ، فصرف وجهه من الشق 
أتى اجلمرة اليت عند الشجرة ، فرماها بسبع حصيات ، يكرب مع كل حصاة منها ، مثل على اجلمرة الكربى ، حىت 

حصى اخلذف ، رمى من بطن الوادي ، مث انصرف إىل املنحر ، فنحر ثالثاً وستني بدنة ، مث أعطى علياً فنحر ما غرب 
حلمها ، وشربا من مرقها ، ، وأشركه يف هديه ، مث أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت يف قدر فطبخت ، فأكال من 

مث ركب رسول اللَّه فأفاض إىل البيت ، فصلى مبكة الظهر ، فأتى بين عبد املطلب ، فلوال أن يغلبكم الناس على 
وهذا لفظه ، وله يف ] ومسلم [ رواه أبو داود ، وابن ماجه ، . فناولوه دلوا فشرب منه ) سقايتكم لنزعت معكم 

ىن كلها منحر ، فاحنروا يف رحالكم ، ووقفت ههنا ، وعرفة كلها موقف ، ووقفت حنرت هاهنا وم( رواية أخرى 
  ) . هاهنا ومجع كلها موقف 

حممد بن علي بن حسني هو الباقر ، والذي فعله معه جابر من وضع كفه بني ثدييه وحنره تأنيساً به ، ) : تنبيه ( 
صادفت رحباً ، أي : مة تقال عند املسرة للقادم ، ومعناها كل) ومرحباً ( ورقا عليه ، أو تربكاً بالذرية الطاهرة ، 

) نساجة ( هي اخلضر خاصة ويف رواية أيب داود : وقيل ) الساج ( الطيلسان ، ويقال هلا أيضاً ) والساجة . ( سعة 
( . قيل حضر معه حجة الوداع أربعون ألفاً . بشر كثري : بكسر النون ، ضرب من املالحف املنسوجة ، وقوله 

بني قوائهما ، / ، ويفر ] عيدان تضم رؤسها [ بكسر امليم وبالشني املعجمة ، وباء موحدة بعد اجليم ) واملشجب 
بالثاء املثلثة ، وقد تقدم معنا ، ويف أيب ) واستثفري ( توضع الثياب عليها ، وقد تعلق عليها األسقية ، لتربيد املاء 

وهو كل ريح ذكية من طيب أي تستعمل طيباً ) الذفر ( خوذ من مأ: بذال معجمة ، قيل ) واستفذري ( داود 



والقصواء هي الناقة اليت [ بفتح القاف ممدود وقيل ومقصور ناقة رسول اللَّه ) والقصوى ( يزيل هذا الشيء عنها ، 
كانت ال تكاد  لقباً هلا ، ألهنا] هذا [ إمنا كان : كذلك وقيل وهو املشهور ] كانت ناقته : فقيل . قطع طرف أذهنا 

  . تسبق ، كان عندها أقضى اجلري 
  . أي صعد ، بكسر القاف على األشهر . فرقي عليه : وقوله يف الصفا 

التحريش اإلغراء بني القوم والبهائم ، وهتييج بعضهم على بعض ، وهو ههنا ذكر ما . حمرشاً على فاطمة : وقوله 
  . يوجب عتابه هلا 
ألن : لثامن من ذي احلجة ، مسي بذلك ألهنم كانوا يرتوون فيه من املاء ملا بعده ، وقيل ا] اليوم [ ويوم التروية هو 

ألن اإلمام يروي للناس : وقيل . قريشاً كانت حتمل املاء من مكة إىل مىن للحجاج تسقيهم وتطعمهم ، فريوون منه 
بكسر الراء املرفقة اليت تكون عند ) ورك وامل. ( ألن إبراهيم تروى فيه يف ذبح ولده : وقيل . فيه من أمر املناسك 

الوسامة ( قادمة الرحل ، يضع الراكب رجله عليها ، يستريح من وضع رجليه يف الركاب ، شبه املخدة الصغرية و 
بفتح ) والبضعة ( أصلها الصب ، فاستعريت لذلك : الدفع يف السري ، قيل ) واإلفاضة ( احلسن الوضيء الثابت ) 

طريقهم : بفتح احلاء املهملة ، أي صفهم وجمتمعهم يف مشيهم ، وقيل ) وحبل املشاة . ( ن اللحم الباء القطعة م
  . الذي يسلكونه يف الرمل 

  . احلاج دون احلبال : وقيل ] من الرمل [ احلبل املستطيل ) كلما أتى حبالً : ( وقوله 
وهو : بالباء املوحدة ، قال املنذري . نكبها ي: بالتاء ثالث احلروف ، هذه الرواية ، وروي . ينكتها : وقوله 

  . الصواب أي مييلها إليهم ، يشهد اللَّه عليهم 
إباحة اللَّه الزواج : وقيل ) } فإمساك مبعروف ، أو تسريح بإحسان { (  ١٩: قوله : قيل ) بكلمة اللَّه : ( وقوله 

  . ، وإذنه فيه 
ال ] من [ لرجال ، وليس املراد الزنا ، ألنه حرام مع من يكرهه أو أن ال يستخلني مع ا: قيل ) تكرهونه : ( وقوله 

بضم العني املهملة وسكوهنا ، مجع ظعينة وهي املرأة يف ) والظعن . ( أي غري مؤثر وال شاق ) مربح ( يكرهه ، 
  . اهلودج ، فإذا مل تكن فيه فليست بظعينة 

  . لسعة املوضع ، أو ألنه مأوى الشياطني جيوز أنه فعله : قال الشافعي : وحتريكه يف بطن حمسر 
  . مثل طرف اإلصبع : أصغر من األمنلة طوالً وعرضاً ، وقال عطاء : قال الشافعي ) حصى اخلذف ( و  ١٦١٣
: إبراهيم ، وقيل : آدم ، وقيل : قيل ) } مث أفيضوا من حيث أفاض الناس { (  ١٩يف قوله ) الناس ( و  ١٦١٤

  . أعلم واللَّه . سائر العرب 
  . وإذا دخل املسجد احلرام فاالستحباب له أن يدخل من باب بين شيبة : قال 
  . اقتداء بالنيب : ش 

كان النيب إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا اليت بالبطحاء ، وإذا : فعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، قال  ١٦١٥
  . مر فعل األمة سلفاً بعد سلف ، واللَّه أعلم وعلى هذا است. متفق عليه . خرج خرج من الثنية السفلى 

  . فإذا رأى البيت رفع يديه : قال 
اللهم زد هذا البيت تشريفاً ، ( ملا روي عن ابن جريج أن النيب كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : ش  ١٦١٦

رواه ) وبراً ] عظيماً ، وتكرميا ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفاً ، وت[ وتكرمياً ، وتعظيماً 
  . الشافعي يف مسنده ، واللَّه أعلم 



  . وكرب : قال 
  . إشعاراً بعظمة الرب سبحانه وتعاىل : ش 

الركن أشار إليه بشيء يف ] على [ طاف رسول اللَّه على بعري ، كلما أتى : ويف حديث ابن عباس قال  ١٦١٧
  . آت على الركن ، واللَّه أعلم رواه البخاري والرائي للبيت . يده وكرب 

  . مث أتى احلجر األسود إن كان فاستلمه إن استطاع وقبله : قال 
  . حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن : ملا تقدم يف حديث جابر : ش 

إين ألعلم أنك حجر ال تنفع وال تضر ، : رأيت عمر يقبل احلجر ، ويقول : وعن عابس بن ربيعة قال  ١٦١٨
  . رواه اجلماعة . ال أين رأيت رسول اللَّه يقبلك ما قبلتك ولو

أي إن كان احلجر يف مكانه ، والعياذ باللَّه كما وقع ذلك يف زمن اخلرقي . مث أتى احلجر األسود إن كان : وقوله 
  . واللَّه أعلم رمحه اللَّه ، ملا أخذته القرامطة فإنه يقف مقابالً ملكانه ، ويستلم الركن ، عمالً مبا استطاع ، 

  . فإن مل يستطع قام حياله ، ورفع يديه ، وكرب اللَّه تعاىل وهلله : قال 
  . إذا مل يستطع االستالم والتقبيل املندوبني وأمكنه االستالم بشيء يف يده فعل : ش 

هبما إليه ،  ألن النيب طاف على بعري يستلم الركن مبحجنه ، وإن مل ميكنه قام حياله ، ورفع يديه مشرياً ١٦١٩
  . وكرب اللَّه عز وجل وهلله 

يا عمر إنك رجل قوي ، ال تزاحم على احلجر فتؤذي ( ملا روي عن عمر رضي اللَّه عنه أن النيب قال له  ١٦٢٠
  . رواه أمحد ) الضعيف ، إن وجدت خلوة فاستلمه ، وإال فاستقبله وهلل وكرب 

الركن أشار إليه بشيء يف يده ] على [ ه على بعري ، كلما أتى طاف رسول اللَّ: م وله أيضاً عن ابن عباس  ١٦٢٠
  ] . وكرب [ 

بسم اللَّه ، واللَّه أكرب ، إمياناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء ( يقول إذا استلمه : وقال بعض األصحاب  ١٦٢١
  . ألن ذلك يروى عن النيب ) بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك حممد 

م مسح احلجر باليد ، أو بالقبلة ، افتعال من السالم وهو التحية ، ولذلك أهل اليمن يسمون واالستال) : تنبيه ( 
افتعال من السالم وهي : الركن األسود احمليا ، أي أن الناس حييونه ، قاله األزهري ، وقال القتييب واجلوهري 

اكتحلت من الكحل : ته ، كما يقول إذا ملس. استلمت احلجر : بكسر الالم ، يقول ) سلمة ( احلجارة ، واحدها 
أن حيىي نفسه عند احلجر ] االستالم : وقيل . انتهى [ افتعال من املساملة ، كأنه فعل ما يفعله املسامل : ، وقيل 

هو مهموز األصل ، : إذا مل يكن له خادم ، وقال ابن األعرايب . اختدم : بالسالم ألن احلجر ال حيييه ، كما يقال 
. من املالءمة وهي السالح ، كأنه خص نفسه مبس احلجر : مأخوذ من املساملة وهي املوافقة ، وقيل ترك مهزة ، 

  . انتهى 
  . واللَّه أعلم . عصا حمنية الرأس ) احملجن ( و 

  . واضطبع بردائه : قال 
رمذي ، وأبو رواه ابن ماجه ، والت. ملا روى يعلى بن أمية أن النيب طاف مضطبعاً ، وعليه رداؤه : ش  ١٦٢٢

واإلضطباع أن جيعل وسط ردائه حتت . ملا قدم طاف بالبيت وهو مضطبع بربد له أخضر : داود ، وأمحد ولفظه 
مسي بذلك إلبداء الضبعني ، ومها ما حتت اإلبط ، وهل يسري إىل آخر [ عاتقه األمين ، وطرفيه على عاتقه األيسر 

  ] . لَّه أعلم الطواف أو إىل آخر الرمل ؟ فيه روايتان ، وال



  . ورمل ثالثة أشواط ، ومشى أربعاً : قال 
  . رمل ثالثاً ، ومشى أربعاً : كذلك قال جابر : ش 

ويف الصحيح أيضاً عن ابن عمر أن النيب كان إذا طاف بالبيت الطواف األول خب ثالثاً ، ومشى أربعاً ،  ١٦٢٣
  . ر فعل هذا إلظهار اجللد للكفا] إمنا [ فالرسول : ال يقال 
قدم رسول اللَّه وأصحابه مكة ، وقد : كما ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٦٢١

إنه يقدم عليكم غداً قوم وقد وهنتهم احلمى ، ولقوا منها شدة ، فجلسوا مما : وهنتهم محى يثرب ، فقال املشركون 
شوا بني الركنني ، لريى املشركون جلدهم ، فقال يلي احلجر ، وأمرهم النيب أن يرملوا ثالثة أشواط ، ومي

ومل : قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما . هؤالء الذي زعمتم أن احلمى وهنتهم ، وال أجلد من هؤالء : املشركون 
قد فعل ذلك رسول اللَّه : ألنا نقول . وقد زال ذلك . مينعه أن يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم 

  .  حجة الوداع ، كما ثبت يف حديث جابر وغريه ، بعد زوال ذلك املعىن يف
رمل رسول اللَّه يف حجته ويف عمره كلها ، وأبو بكر ، : وقد جاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٦٢٥

  . رواه أمحد . وعمر ، واخللفاء 
م الرمالن ، والكشف عن املناكب ، وقد في: مسعت عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه يقول : وعن أسلم  ١٦٢٦

  . رواه أبو داود . أطأ اللَّه تعاىل اإلسالم ، ونفى الكفر وأهله ؟ لكن مع ذلك ال ندع شيئاً كنا نفعله مع رسول اللَّه 
اإلسراع ، وفسر األصحاب الرمل بإسراع : الرمل اهلرولة ، وقال األزهري : قال اجلوهري ) الرمل ) : ( تنبيه ( 
مجع شوط ) واألشواط . ( القوة والصرب ) واجللد ( الضعف ، ) والوهن ( شي ، مع تقارب اخلطا من غري وثب ، امل

من ) أقت ( مهد وثبت ، واهلمزة بدل من الواو ، مثل ) أطأ ( ، واملراد به املرة الواحدة من الطواف بالبيت ، و 
  . واللَّه أعلم . وقت 
  . ىل احلجر األسود كل ذلك من احلجر األسود إ: قال 
ملال تقدم من . أي ما تقدم من أن الرمل يف الثالثة األشواط ، واملشي يف األربعة يكون من احلجر إىل احلجر : ش 

  . حديثي جابر وابن عمر 
  . ويف الصحيح عن جابر أن رسول اللَّه رمل من احلجر األسود حىت انتهى إليه  ١٦٢٧
وهذان يقدمان على حديث ابن . رمل من احلجر إىل احلجر : صحيح وكذلك يف حديث ابن عمر يف ال ١٦٢٨
. أنه مل يرمل بني الركنني ، لتأخرمها عنه ، واحتمال أن ذلك خمتص بالذين كانوا يف عمرة القضية لضعفهم : عباس 

  . يؤيد هذا عمل جلة الصحابة على ما قلناه 
بالطواف ، ما مل تقم الصالة وحنو ذلك ، اقتداء بفعل  وقد فهم من جمموع ما تقدم أن الداخل للبيت أول ما يبدأ

رسول اللَّه وفعل أصحابه ، إذ هو حتية املسجد ، كما أن الصالة حتية بقية املساجد ، وقال صاحب التلخيص تبعاً 
وجعال . احلديث ) إذا دخل أحدكم املسجد ( أول ما يبدأ بتحية املسجد ، اعماداً على عموم : البن عقيل 

  . واللَّه أعلم . ف حتية الكعبة ، واالعتماد على األول الطوا
  . وال يرمل يف مجيع طوافه إال هذا : قال 
إال يف الطواف أول ما يقدم مكة ، وهو طواف ] وال غريمها [ ال يرمل يف طواف الزيارة ، وال طواف الوداع : ش 

ك ، هذا اختيار الشيخني وغريمها وزعم القاضي القدوم ، أو طواف العمرة ، ألن النيب وأصحابه إمنا رملوا يف ذل
وصاحب التلخيص أنه لو ترك الرمل يف القدوم ، أتى به يف الزيارة ، وأنه لو رمل يف القدوم ومل يسع عقبه ، فإذا 



  . طاف للزيارة رمل ، حذاراً من أن يكون التابع وهي السعي أكمل من املتبوع لوجود الرمل فيه ، واللَّه أعلم 
  . وليس على أهل مكة رمل  :قال 
] يف األصل [ ليس على أهل مكة رمل عند البيت ، وال بني الصفا واملروة ، وذلك ألن الرمل : قال أمحد : ش 

  . كان إلظهار اجللد ، وذلك معدوم يف أهل مكة ، وحكم من أحرم من مكة حكم أهلها 
  .  يسن االضطباع ملن يسن له الرمل ، واللَّه أعلم) : تنبيه ( 

  . ومن نسي الرمل فال إعادة عليه : قال 
  . ألنه هيئة فال جتب إعادته ، كهيئات الصالة ، وال فرق يف ذلك بني العامد والناسي ، بناء على أنه سنة : ش 

وظاهر كالم اخلرقي أن من تركه عامداً عليه اإلعادة ، وقد حيمل على استحباب اإلعادة ، ليأيت مبا فعله رسول اللَّه 
  . وليخرج من اخلالف ، فإن بعض العلماء أوجب يف تركه دماً ، واللَّه أعلم ] وأصحابه [ 

  . ويكون طاهراً يف ثياب طاهرة : قال 
يشترط للطائف أن يكون طارهاً من احلدث واخلبث ، يف ثياب صفتها أهنا طاهرة يف املشهور ، واملختار : ش 

  . لألصحاب من الروايتني 
الطواف حول البيت مثل الصالة ، إال : ( ن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه قال ملا روي عن اب ١٦٢٩

رواه النسائي والترمذي وهذا لفظه ، وحكم املشبه حكم املشبه ) أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فال يتكلم إال خبري 
  . به ، فيثبت له ما يثبت له 

  . رواه النسائي . أقلوا من الكالم ، فإمنا أنتم يف صالة :  وقد عمل على هذا الصحابة فقال ابن عمر ١٦٣٠
فعلي ما يفعل احلاج ، غري أن ال تطويف ] ( ملا حاضت [ ويف الصحيح أن النيب قال لعائشة رضي اللَّه عنها  ١٦٣١

  ) . بالبيت حىت تغتسلي 
والنهي يقتضي ) لبيت عريان ال يطوف با: ( ويف حديث أيب بكر الصديق رضي اللَّه عنه عن النيب قال  ١٦٣٢

  . فساد املنهي عنه 
) } وليطوفوا بالبيت العتيق { (  ١٩أن ذلك واجب ، جيرب بالدم ، وليس بشرط ، إلطالق ) : والرواية الثانية ( 

ومن طاف وهو كذلك فقد طاف به ، ون الطواف فعل من أفعال احلج فلم تكن الطهارة شرطاً فيه ، كالسعي ، 
  . والوقوف 

جيب بأن هذين ال جتب هلما الطهارة ، والطواف جتب له الطهارة ، وعن اآلية بأن الطواف واحلالة هذه منهي عنه وأ
  . ، فال يدخل حتت األمر 

. الناسي أهونّ : وقال [ يهريق دماً : نص أمحد الذي أخذ منه الرواية الثانية فيما إذا تركه ناسياً قال ) : تنبيه ( 
وأجرى أبو حفص العكربي النص . مطلقاً ] بالدم [ ومن بعده رواية الوجوب ، فيجرب فأخذ من ذلك القاضي 

ال خيتلف قوله إذا تعمد أنه ال جيزئه ، واختلف قوله يف الناسي على قولني ، واخلرقي رمحه اللَّه : على ظاهره ، فقال 
  . اللَّه أعلم تعاىل ليس يف كالمه تصريح باالشتراط وال عدمه ، إمنا يدل على الوجوب ، و

  . وال يستلم وال يقبل من األركان إال األسود واليماين : قال 
  . أما كونه ال يستلم الركن العراقي وال الشامي ومها اللذان يليان احلجر : ش 

  . مل أر رسول اللَّه يستلم من البيت إال الركنني اليمانني ، متفق عليه : فلقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما  ١٦٣٣
إن : كنت مع ابن عباس ، ومعاوية ال مير بركن إال استلمه ، فقال له ابن عباس : وعن أيب الطفيل قال  ١٦٣٤



رواه الترمذي . فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجوراً . النيب مل يكن يستلم إال احلجر األسود ، والركن اليماين 
  . وغريه 
ن رسول اللَّه مل يترك استالمهما إال أهنما ليسا على قواعد البيت ، إين ألظ: ويف أيب داود أن ابن عمر قال  ١٦٣٥

  . وال طاف الناس من وراء احلجر إال لذلك 
  . فلعدم ورود ذلك . وأما كونه ال يقبلهما 

  . وأما كونه يستلم األسود واليماين فلما تقدم من حديث ابن عمر وابن عباس رضي اللَّه عنهم 
يا أبا عبد الرمحن : ن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان يزاحم على الركنني ، فقلت وعن عبيد بن عمري أ ١٦٣٦

إن أفعل فإين مسعت : فقال . إنك تزاحم على الركنني ، زحاماً ما رأيت أحداً من أصحاب رسول اللَّه يزامحه 
سبوعاً فأحصاه ، كان من طاف هبذا البيت أ( ومسعته يقول ) إن مسحهما كفارة للخطايا : ( رسول اللَّه يقول 

رواه ) ال يرفع قدماً ، وال حيط قدماً إال حط الَّه عنه هبا خطيئة ، وكتب له هبا حسنة ( ومسعته يقول ) كعتق رقبة 
  . النسائي والترمذي 

  . وأما كونه يقبلهما ، أما األسود فلما تقدم ، وال نزاع فيه ، وأما اليماين فظاهر كالم اخلرقي أنه يقبله 
رواه . كان النيب يقبل الركن اليماين ، ويضع خده عليه : ملا روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٦٣٧

  . الدارقطين 
  . كان النيب إذا استلم الركن اليماين قبله رواه البخاري يف تأرخيه : وعنه أيضاً قال  ١٦٣٨

وعلى هذا األصحاب ، . يقبل احلجر األسود : ويقبل ؟ فقال : فقيل له . يضع يده : وقال أمحد يف رواية األثرم 
وحديث ابن . القاضي ، والشيخان ، ومجاعة ، ألن املعروف املشهور يف الصحاح واملسانيد إمنا هو تقبيل األسود 

  . ال يصح : عباس رضي اللَّه عنهما قال ابن املنذر 
  .  منزلتني ، واللَّه أعلم قول ثالث أنه يقبل يده إذا مسه تنزيالً له منزلة بني) ويف املذهب ( 

  . ويكون احلجر داخالً يف الطواف ، ألن احلجر من البيت : قال 
أي يكون طوافه خارجاً عن احلجر ، فلو طاف يف احلجر ، أو على جداره مل جيزئه ، ملا علل به اخلرقي من أن : ش 

ومن ترك } العتيق ] وليطوفوا بالبيت { : ه مجيعه بقول[ احلجر من البيت ، واللَّه سبحانه قد أمر بالطواف بالبيت 
  . بعضه مل يطّوف به ، إمنا طاف ببعضه 

كنت أحب أن أدخل البيت : والدليل على أن احلجر من البيت ما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ١٦٣٩
البيت ، فإمنا هو  صلي فيه إن أردت دخول: ( فأصلي فيه ، فأخذ رسول اللَّه بيدي ، فأدخلين يف احلجر فقال يل 

رواه اخلمسة إال ابن ماجه ، وصححه ) قطعة منه ، وإن قومك اقتصروا حني بنوا الكعبة ، فأخرجوه من البيت 
  . الترمذي 
فما هلم مل : قلت ) نعم : ( سألت رسول اللَّه عن احلجر ، أمن البيت هو ؟ قال : وعنها أيضاً قالت  ١٦٤٠

فعل ذلك قومك : ( فما شأن بابه مرتفعاً ؟ قال : قالت ) ومك قصرت هبم النفقة إن ق: ( يدخلوه يف البيت ؟ فقال 
ليدخلوا من شاؤا ، ومينعوا من شاؤا ، ولوال أن قومك حديث عهد باجلاهلية ، فأخاف أن تنكر قلوهبم أن أدخل 

  . متفق عليه ) احلجر يف البيت ، وأن ألصق بابه باألرض 
البيت كاملشي على اجلدار ، ألنه من البيت ، نعم لو مس اجلدار بيده يف موازاة املشي على شاذروان ) : تنبيه ( 

الشاذروان صح ، ألن معظمه خارج من البيت ، وقدر الشاذروان ستة أذرع ، قاله يف التلخيص ، وقال ابن أيب 



  . الفتح حنو سبعة أذرع ، واللَّه أعلم 
  . ويصلي ركعتني خلف املقام : قال 
غ من الطواف صلى ركعتني خلف مقام إبراهيم ، ملا تقدم من حديث جابر ، وقد بني النيب مستنده أي إذا فر: ش 

(  ١٩: واملستحب أن يقرأ فيهما ب ) } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { (  ١٩: يف ذلك ، وهو قوله سبحانه 
حديث جابر ، ولو قرأ فيهما بغري ذلك ، ملا تقدم من ) } قل هو اللَّه أحد { (  ١٩: و ) } قل يا أيها الكافرون { 

  . أو مل يصلهما خلف املقام فال بأس 
  . وقد روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه ركعهما بذي طوى ، ومها أيضاً سنة  ١٦٤١
  . احلديث ) مخس صلوات كتبهن اللَّه على العبد يف اليوم والليلة ( لقول النيب  ١٦٤٢
ال إال أن تطوع : ( هل علي غريها ؟ ملا أخربه أن اللَّه فرض عليه مخس صلوات قال :  وقول األعرايب للنيب ١٦٤٣

 . (  
جتزىء عنهما املكتوبة ، اختاره أبو حممد ، كركعيت اإلحرام ، أو ال جتزىء فيفعلهما بعدها ، اختاره أبو ) وهل ( 

محد اإلجزاء ، مع أن األفضل عنده بكر ، كركعيت الفجر ال جتزيء عنهما الفجر ؟ فيه قوالن واملنصوص عن أ
  . فعلهما ، والَّه أعلم 

  . وخيرج إىل الصفا من بابه : قال 
إذا فرغ من الركعتني فاملستحب له أن ميضي إىل احلجر األسود فيستلمه ، وقد أمهل ذلك اخلرقي ، مث خيرج : ش 

  . إىل الصفا من باب الصفا ، ملا تقدم يف حديث جابر ، واللَّه أعلم 
  . فيقف عليه فيكرب اللَّه تعاىل ، ويهلله ، وحيمده ، ويصلي على النيب ، ويسأل اللَّه تعاىل ما أحب : ال ق

أما الرقي على الصفا ، والتكبري ، والتهليل ، والتحميد ، والدعاء مبا أحب من أمر الدنيا واآلخرة ما مل : ش 
أنه رقى على الصفا ، حىت رأى البيت ، فاستقبل القبلة ،  يتضمن مأمثاً ، فلما تقدم من حديث جابر رضي اللَّه عنه

ال إله إال اللَّه وحده ال شريك له ، له امللك ، وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير ، ( فوحد اللَّه ، وكربه وقال 
مثل هذا مث دعى بني ذلك ، قال ) ، أجنز وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده ] وحده [ ال إله إال اللَّه 
  . ثالث مرات 

} ادعوين أستجب لكم { : اللهم إنك قلت : ويف املوطأ عن نافع أنه مسع ابن عمر يدعو على الصفا يقول  ١٦٤٤
  . وإنك ال ختلف امليعاد ، وأنا أسألك كما هديتين لإلسالم أن ال تنزعه مين ، حىت تتوفاين وأنا مسلم 

   .وورد عنه أنه كان يطيل الدعاء هناك  ١٦٤٥
مسع النيب رجالً يدعو يف صالته ، فلم يصل على : وأما الصالة على النيب فلما روى فضالة بن عبيد قال  ١٦٤٦

إذا صلى أحدكم فليبدأ حبمد اللَّه والثناء عليه ، مث ليصل ( مث دعاه فقال له أو لغريه ) عجل هذا : ( النيب ، فقال 
  . صححه رواه الترمذي و) على النيب ، مث ليدع مبا شاء 

بأصل الصفا ، ] بأن يلصق عقبيه [ مجيع ما تقدم مستحب ، والواجب قطع ما بني الصفا واملروة ) : تنبيه ( 
  . وأصابع رجليه بأصل املروة ، وال يسن للمرأة الرقي ، واللَّه أعلم 

 العلم ، مث ميشي حىت مث ينحدر من الصفا ، فيمشي حىت يأيت العلم الذي يف بطن الوادي ، يرمل من العلم إىل: قال 
يأيت املروة ، فيقف عليها ، فيقول كما قال على الصفا ، وما دعى به أجزأه ، مث ينزل ماشياً إىل العلم ، مث يرمل 

  . حىت يأيت العلم ، يفعل ذلك سبع مرات ، حيتسب بالذهاب سعية ، وبالرجوع سعية 



ي يف بطن الوادي ، وهو امليل األخضر املعلق يف ركن أما كونه ينحدر من الصفا وميشي حىت يأيت العلم الذ: ش 
وأما كونه يرمل . مث نزل إىل املروة ، حىت إذا انصبت قدماه رمل يف بطن الوادي : املسجد ، فألن يف حديث جابر 

من العلم املذكور إىل العلم األخضر ومها امليالن األخضران اللذان بفناء املسجد ، وحذاء دار العباس فألن يف 
: حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي حىت إذا صعدتا مشى حىت أتى املروة ، ويف رواية أيب داود : حديث جابر 

  . حىت إذا انصبت قدماه رمل يف بطن الوادي ، حىت إذا صعدتا مشى 
إنه : اب قالوا وظاهره أنه بالرمل السابق يف الطواف ، واألصح. يرمل : واخلرقي واللَّه أعلم تبع هذا احلديث فقال 

  . هنا يسعى سعياً شديداً 
رأيت رسول اللَّه يطوف بني الصفا : ملا روى أمحد يف املسند عن حبيبة بنت أيب جتراة رضي اللَّه عنها قالت  ١٦٤٧

واملروة ، والناس بني يديه وهو وراءهم ، وهو يسعى ، حىت أرى ركبتيه من شدة السعي ، يدور به إزاره ، وهو 
  ) . وا فإن اللَّه كتب عليكم السعي اسع( يقول 

وأما كونه ميشي بعد ذلك حىت يأيت املروة ، فيقف عليها فيقول كما قال على الصفا ، فألن يف حديث جابر كذلك 
إشعار بأنه ال . مث دعا مبا أحب : ، وأما كونه ما دعى به أجزأه فألنه مل يرد فيه شيء مؤقت ويف قوله هنا وقوله 

وأما كونه ينزل ماشياً . صار على ما وردت به اآلثار ، خبالف الصالة مينع الكالم فيها خبالف هذا جيب عليه االقت
فألن ذلك مما ورثه اخللف ، عن السلف ، عن رسول . إىل العلم ، مث يرمل حىت يأيت العلم ، يفعل ذلك سبع مرات 

حىت إذا كان : جوع سعية ، فألن يف حديث جابر وأما كونه حيتسب بالذهاب سعية ، وبالر. اللَّه ، وكاملرة األوىل 
وهو قد بدأ بالصفا ، وإمنا يكون آخر طوافه عند املروة إذا احتسبت بالذهاب سعيه . آخر الطواف عند املروة 

وبالرجوع سعية ، وهذا كله على سبيل االستحباب والواجب قطع ما بينهما على ما تقدم وإكمال السبع ، واللَّه 
  . أعلم 
  . ويفتتح بالصفا وخيتم باملروة : قال 
هذا على سبيل الوجوب ، فلو بدأ باملروة مل حيتسب بذلك الشوط ، ألن النيب بدأ بالصفا ، اتباعاً ملا بدأ اللَّه : ش 
  . به 

  ) . خذوا عين مناسككم ( وقد قال  ١٦٤٨
  . ر ، واللَّه أعلم وهذا أم) ابدؤا مبا بدأ اللَّه به ( مع أن يف النسائي يف حديث جابر  ١٦٤٩

  . وإن نسي الرمل يف بعض سعيه فال شيء عليه : قال 
  . القول يف ترك الرمل يف السعي كالقول يف تركه للطواف ، وقد تقدم ، واللَّه أعلم : ش 
  . وإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعاً قصر من شعره مث قد حل : قال 
  . م وقصروا إال النيب ومن كان معه هدي فحل الناس كله: ملا تقدم يف حديث جابر : ش 

من كان معه هدي ال حيل من ( فلما قدم رسول اللَّه مكة قال للناس : ويف حديث ابن عمر الصحيح قال  ١٦٥٠
  ) . شيء حرم منه حىت يقضي حجه ، ومن مل يكن معه هدي فليطف بالبيت ، وبالصفا واملروة ، وليقصر وليحلل 

عه هدي فإنه ال يتحلل ، بل يقيم على إحرامه ، مث يدخل احلج على العمرة ، على ويستثىن من ذلك من كان م
  ] . ملا تقدم [ املختار من الروايات 

يا رسول اللَّه ما شأن الناس حلوا من عمرهتم ومل : ويف الصحيحني عن حفصة رضي اللَّه عنها أهنا قالت  ١٦٥١
  ) . لدت هديي ، فال أحل حىت أحنر إين لبدت رأسي ، وق: ( حتل أنت من عمرتك ؟ قال 



  . كما فعل النيب ، وذلك : حيل له التقصري من شعر رأسه خاصة ، قال : وعن أمحد 
متفق عليه ، وأليب داود والنسائي . قصرت شعر رسول اللَّه مبشقص : ملا روى معاوية رضي اللَّه عنه قال  ١٦٥٢

  . رأيته يقصر على املروة مبشقص : 
  . عنه بأن املشهور واألكثر يف الرواية ما تقدم ] وجياب [ موم ما تقدم ، وهبذا يتخصص ع

: أعلمت أين قصرت من رأس رسول اللَّه عند املروة ؟ فقال : وقد قال معاوية البن عباس رضي اللَّه عنهم  ١٦٥٣
  . انتهى . ال 

  . الناس ينكرون هذا على معاوية : وقال قيس  ١٦٥٤
إن قدم يف شوال حنر اهلدي وحل ، وعليه هدي آخر ، : يمن قدم متمتعاً وساق اهلدي ونقل عنه يوسف بن موسى ف

إمنا : قصرت شعر رسول اللَّه مبشقص ؟ فقال ] : يقول [ معاوية : وقيل له . وإن قدم يف العشر أقام على إحرامه 
أن يف البقاء مشقة ، وأن الذي حل مبقدار التقصري ، ورجع حراماً ، مكانه وكأن أمحد رمحه اللَّه حلظ قبل العشر 

وقع من عدم احلل إمنا هو يف العشر ، واستثىن مقدار تقصري الشعر فقط للنص ، وبه يتخصص عموم كالمه األول 
والعشر أوكد ، فإذا قدم يف . [ إذا قدم يف أشهر احلج وقد ساق اهلدي ، فال حيل حىت ينحره : يف رواية حنبل 

] إذا قدم مل حيل حىت ينحر : ومن وجه آخر وهو أنه قال . ه قدم يف العشر ومل حيل العشر مل حيل ، ألن رسول اللَّ
وليس بني الروايتني تناف ، بل مىت قدم قبل العشر وحنر حل على . ينحر وحيل : وقال يف رواية يوسف بن موسى 

  . حىت ينحر :  إذا قدم يف العشر مل حيل ، فأطلق ومل يقل: مقتضى الروايتني ، ويؤيد هذا أنه قال 
يدل . قصر من شعره : وقول اخلرقي . وهذا كله يف املتمتع ، أما املعتمر غري املتمع فإنه حيل وإن كان معه هدي 

يعجبين إذا دخل متمتعاً أن يقصر ، : على أن األفضل للمتمتع التقصري ، وعلى هذا جرى أبو حممد ، وقال أمحد 
  . ليكون احللق للحج 

دم من فعل الصحابة ، ومن أمر النيب هلم بذلك ، وملا علل به أمحد ، إذ احلج هو النسك وذلك ملا تق ١٦٥٥
احللق أفضل من التقصري : األكرب ، فاستحب أن يكون احللق الذي هو األفضل فيه ، وقال صاحب التلخيص فيه 

  . وحل  إن كان يف عمرة حلق أو قصر: وتبعه على ذلك أبو الربكات ، فقال . يف احلج والعمرة 
  . يقتضي أن التقصري نسك ، وسيأيت ذلك إن شاء اللَّه تعاىل ، واللَّه أعلم . قصر مث حل : وقول اخلرقي 

  . وطواف النساء وسعيهن مشي كله : قال 
وألن األصل يف مشروعيتها إظهار اجللد ] قاله ابن املنذر [ أي ال رمل فيه وال اضطباع أيضاً ، وهذا باإلمجاع : ش 

  . ري مطلوب من املرأة ، واللَّه أعلم ، وو غ
  . ومن سعى بني الصفا واملروة على غري طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزأه : قال 
املذهب املشهور املنصوص ، واملختار لألصحاب من الروايتني عدم اشتراط الطهارتني للسعي بني الصفا واملرة : ش 
 .  

خرجنا مع رسول اللَّه ال نذكر إال احلج ، حىت جئنا سرف فطمثت  :ملا روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ١٦٥٦
هذا شيء كتبه اللَّه : ( فقال . نعم : فقلت ) ما لك لعلك نفست ؟ : ( ، فدخل عليَّ رسول اللَّه وأنا أبكي ، فقال 

  . على بنات آدم ، فافعلي ما يفعل احلاج ، غري أن ال تطويف بالبيت حىت تغتسلي 
رواه أمحد ، ) احلائض تقضي املناسك إال الطواف : ( هذا ما يف املسند عنها عن النيب قال  وأصرح من ١٦٥٧

رواية أخرى حكم السعي يف الطهارة قال يف ) وعن أمحد ( والطواف ينصرف إىل املعهود وهو الطواف بالبيت ، 



فا واملروة ، وألنه طواف فيدخل أو احلائض تقضي املناسك كلها إال الطواف بالبيت ، وبني الص: رواية ابن إبراهيم 
  ) . } فال جناح عليه أن يطوف هبما { (  ١٩: يقاس على ما تقدم ، ودليل الوصف قوله سبحانه وتعاىل 

رواه أبو داود وغريه ) طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة ، يكفيك حلجك وعمرتك ( وقال النيب لعائشة  ١٦٥٨
  . لى طهارة ، خروجاً من اخلالف ، وال نزاع أن املستحب أن يسعى ع

  . وحكم طهارة اخلبث حكم طهارة احلدث ، ألهنا أخف منها 
. أما الستارة فاألكثرون ال يذكرون يف عدم اشتراطها خالفاً ، وأجرى أبو حممد يف الكايف واملقنع اخلالف فيها 

  . واللَّه أعلم 
  . ى صلى فإذا صلى بىن وإن أقيمت الصالة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسع: قال 

إال ( ويف لفظ ) إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة ( أما إذا أقيمت الصالة فلعموم قول النيب : ش  ١٦٥٩
والصالة قد أقيمت واحلال هذه ، فال يصلي إال هي ، وكذلك ال يسعى بطريق األوىل ، وأما صالة ) اليت أقيمت 

  . فوهتا ، وتأخريها رمبا أفسد امليت ، مع أن الزمن يسري  اجلنازة فألن التشاغل عنها رمبا
ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال يترك الطواف لغري هذهي ، وهو كذلك ، ومىت ترك وطال الفصل بطل ، لفوات شرطه 

واالة وهو املواالة على املذهب ، وإن مل يل مل يبطل فيبين ، ودليل اشتراطهما أن النيب شبه الطواف بالصالة ، وامل
ويف املذهب ) ( خذوا عين مناسككم : ( تشترط يف الصالة ، فكذلك يف الطواف ، وألن النيب وإىل يف طوافه وقال 

ال تشترط املواالة ، فلو طاف أول النهار شوطاً ، وآخر النهار بقية األسبوع أجزأه ، حكاه أبو اخلطاب ) قول ثان 
ات رواية ، وكذلك أبو حممد يف الكايف واملغىن ، لكنه خصها حبال خترجياً ، وصاحب التلخيص وجهاً ، وأبو الربك
  . إذا أعىي يف الطواف ال بأس أن يستريح : العذر ، ونص اإلمام إمنا يدل على ذلك ، قال 

  ) . احلسن غشي عليه فحمل إىل أهله ، فلما أفاق أمته (  ١٦: وقال  ١٦٦٠
املواالة ، وعلى هذا اعتمد القاضي ، وصاحب التلخيص ،  وظاهر كالم اخلرقي أن حكم السعي حكم الطواف يف

وأبو الربكات وغريهم ، وخالفهم أبو حممد ، فاختار أهنا ال تشترط هنا خبالف مث ، وهو ظاهر كالم أمحد ، واختيار 
  . أيب اخلطاب ، واللَّه أعلم 

  . وإن أحدث يف بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إن كان فرضاً : قال 
طواف يف حكم الصالة ، فيثبت له ما يثبت هلاإال ما استثناه الشارع ، فإذا أحدث يف طوافه فإن كان عمداً ال: ش 

أبطله واستأنف ، وإن سبقه احلدث فهل يتطهر ويستأنف ، أو يبين ، أو يستأنف إن كان احلدث غائطاً أو بوالً ، 
يف الصالة ، كذا ذكره القاضي يف روايتيه ، وبناه  ويبين إن كان غريمها ؟ على ثالث روايات ، كالروايات الثالث

أيضاً على القول باشتراط الطهارة للطواف ، وفيه نظر ، فإنه وإن مل يشترطها ، فاخلالف جار ، ليأيت بالواجب فإنه 
  .  ال نزاع يف وجوهبا ، نعم ينبغي البناء على أصل آخر وهو املواالة ، فإنا إن مل نشترطها ينبغي البناء مطلقاً

حيترز به عن النفل ، فإنه ال يلزمه أن يبتدىء به ، ألنه ال يلزم . وابتدأ الطواف إن كان فرضاً : وقول اخلرقي 
بالشروع ، خبالف الفرض ، فإنه الزم له ، وال يتوهم أن مراده إذا كان نفالً أنه يبين ، فإنه ال فرق يف البناء وعدمه 

  . يف الفرض والنفل ، واللَّه أعلم 
  . ومن أطاف أو سعى حمموالً لعلة أجزأه : ال ق

  . إذا طاف راكباً أو حمموالً لعذر من مرض أو غريه أجزأه بال ريب : ش 
طاف النيب يف حجة الوداع على بعري ، : ملا يف الصحيحني وغريمها عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، قال  ١٦٦١



  . نيب قدم مكة وهو يشتكي ، فطاف على راحلته يستلم الركن مبحجن ، ويف رواية أليب داود أن ال
طويف من وراء الناس : ( شكوت إىل رسول اللَّه أين أشتكي ، فقال : وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت  ١٦٦٢

  . متفق عليه } الطور ، وكتاب مسطور { فطفت ورسول اللَّه يصلي إىل جنب البيت ، يقرأ ب ) وأنت راكبة 
و حمموالً لغري عذر فمفهوم كالم اخلرقي وهو إحدى الروايات وأشهرها عن اإلمام حممد ، وإن طاف راكباً أ

شبه الطواف بالصالة ، والصالة ال تفعل ] ألن النيب . ال جيزئه [ واختيار القاضي أخرياً ، والشريف أيب جعفر 
به كما تقدم يف رواية أيب داود ، كذلك إال لعذر ، فكذلك الطواف ، وطواف النيب راكباً كان لعذر ، إما لشكاية 

  . وإما لرياه الناس فيأمتوا به ، ويتعلموا منه 
طاف النيب يف حجة الوداع على راحلته بالبيت ، يستلم الركن مبحجنه ، وبني : قال جابر رضي اللَّه عنه  ١٦٦٣

وكذلك . بو داود والنسائي رواه مسلم ، وأ. الصفا واملروة لرياه الناس ، وليشرف وليسألوه ، فإن الناس غشوه 
جيزئه وال شيء عليه ، على ظاهر كالم أمحد ، ) والرواية الثانية . ( قال أمحد يف رواية حممد بن أيب حرب ، وحنبل 

وال دم [ كنت أنصر أنه جيزئه : يف زاد املسافر ، وابن حامد ، والقاضي قدمياً ، قال يف تعليقه . اختارها أبو بكر 
الم أمحد أنه ال جيزئه ، فنصرت نفي اإلجزاء ، وذلك ألن اللَّه تعاىل ذكر الطواف ومل يبني صفته ، مث رأيت ك] عليه 

جيزئه ) : رواية ثانية ( وحكى أبو حممد . فكيف ما طاف أجزأه ، ولطوافه راكباً ، وقد تقدم اجلواب عن ذلك 
بن منصور الطوسي ، يف الرد على أيب حنيفة قال  ومل أرها لغريه ، بل قد أنكر ذلك أمحد يف رواية حممد. وجيربه بدم 

وحكم السعي حكم الطواف عند اخلرقي ، . انتهى . إذا محل فعليه دم : وقال هو . طاف رسول اللَّه على بعريه : 
ال بأس : وهو ظاهر كالم أمحد ، قال يف رواية حرب : وصاحب التلخيص ، وأيب الربكات وغريهم ، قال القاضي 

الصفا واملروة على الدواب للضرورة ، وخالفهم أبو حممد فقطع باإلجزاء ، كما اختار أنه ال تشترط له بالسعي بني 
  . الطهارة 

إذا طاف أو سعى راكباً مل يرمل ، نص عليه أمحد ، واختاره أبو حممد ، ألنه مل ينقل عن النيب ، واختار ) : تنبيه ( 
  . للَّه أعلم القاضي أظنه يف اجملرد أن بعريه خيب به ، وا

ومن كان قارناً أو مفرداً أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ، وجيعلها عمرة ، إال أن يكون قد ساق معه : قال 
  . هدياً فيكون على إحرامه 

قد ثبت أن النيب أمر أصحابه بفسخ احلج إىل العمرة ، ثبوتاً ال ريب فيه ، وقد تقدم يف حديث جابر رضي اللَّه : ش 
لو أين استقبلت من : ( حىت إذا كان آخر الطواف على املروة قال : ه بذلك ، قال جابر رضي اللَّه عنه عنه أمر

فقام ) أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ، وليجعلها عمرة 
بد ؟ فشبك رسول اللَّه أصابعه واحدة يف األخرى يا رسول اللَّه ألعامنا هذا أم لأل: سراقة بن مالك بن جعشم فقال 

  ) . ال بل ألبد أبد ( مرتني ) دخلت العمرة يف احلج : ( ، وقال 
حججت ؟ : ( قدمت على رسول اللَّه وهو منيخ بالبطحاء ، فقال يل : وعن أيب موسى رضي اللَّه عنه قال  ١٦٦٤

فقد أحسنت ، طف : ( بإهالل كإهالل رسول اللَّه ، قال قلت لبيك : قال ) مبا أهللت ؟ ( قال . نعم : فقلت ) 
فطفت بالبيت ، وبالصفا واملروة ، مث أتيت امرأة من بين قيس ، ففلت : قال ) بالبيت ، وبالصفا واملروة ، وأحل 

يا : فكنت أفيت به الناس ، حىت كان يف خالفة عمر رضي اللَّه عنه ، فقال له رجل : رأسي ، مث أهللت باحلج ، قال 
أبا موسى أو يا عبد اللَّه بن قيس رويدك بعض فتياك ، فإنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف النسك بعدك ، 

يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد ، فإن أمري املؤمنني قادم عليكم ، فبه فأمتوا ، قال فقدم عمر ، : فقال 



فإن كتاب اللَّه يأمرنا بالتمام ، وإن نأخذ بسنة رسول اللَّه فإن رسول  إن نأخذ بكتاب اللَّه: فذكرت ذلك له فقال 
ال : قال ) هل سقت من هدي ؟ : ( ويف رواية له قال . متفق عليه واللفظ ملسلم . اللَّه مل حيل حىت بلغ اهلدي حمله 

قد علمت أن النيب قد فعله : ويف رواية له أيضاً أن عمر قال ) فطف بالبيت ، وبالصفا واملروة مث حل : ( قال . 
  . وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسني هبن يف األراك ، مث يروحون يف احلج تقطر رؤسهم 

متتع رسول اللَّه يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج ، وأهدى فساق : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٦٦٥
ل بالعمرة ، مث أهل باحلج ، ومتتع الناس مع رسول اللَّه بالعمرة إىل معه اهلدي من ذي احلليفة ، وبدأ رسول اللَّه فأه

من كان : ( احلج ، فكان من الناس من أهدى فساق اهلدي ، ومنهم من مل يهد ، فلما قدم رسول اللَّه قال للناس 
الصفا منكم أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقضي حجه ، ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وب

  . خمتصر متفق عليه واللفظ ملسلم ) . واملروة ، وليقصر وليحلل ، مث ليهل باحلج وليهد 
خرجنا مع رسول اللَّه وحنن نصرخ باحلج صراخاً ، فلما قدمنا مكة : وعن أيب سعيد رضي اللَّه عنه قال  ١٦٦٦

  . إىل مىن أهللنا باحلج ، رواه أمحد ومسلم أمرنا أن جنعلها عمرة إال من ساق اهلدي ، فلما كان يوم التروية ورجعنا 
أيضاً من حديث أمساء ، وعائشة ، وابن عباس ، وأنس بن مالك وكلها يف الصحاح ، [ وقد روي ذلك  ١٦٦٧
مسعت : مسعت أبا بكر بن أيوب يقول : أيضاً عن الرباء بن عازب وغريهم ، قال أبو عبد اللَّه بن بطة ] وروي 

كل شيء منك حسن غري خلة : سلمة بن شبيب ألمحد ] قال : [ وسئل عن فسخ احلج فقال إبراهيم احلريب يقول 
كنت أرى لك عقالً ، عندي مثانية عشر حديثاً : تقول بفسخ احلج ، قال أمحد : ما هي ؟ قال : واحدة ، قال 

  . انتهى . صحيحاً أتركها لقولك 
منا النزاع هل كان ذلك خاصاً بأصحاب رسول اللَّه ، أو وال نزاع بني املسلمني أن النيب أمر أصحابه بذلك ، وإ

  . فقيل وهو أضعفها مل يكونوا أحرموا باحلج . ملعىن آخر ال يشركهم فيه غريهم ، أو ألن إحرامهم وقع مطلقاً 
فلما نزل . ألن الشافعي رضي اللَّه عنه روى أن النيب وأصحابه أحرموا مطلقاً ينتظرون القضاء : قال  ١٦٦٨

وال نزاع أن من مل يعني ما أحرم به له أن جيعله عمرة ، وهذا ذهول أو ) اجعلوها عمرة : ( هم القضاء قال علي
ويف حديث أيب موسى أنه . لسنا نريد إال احلج ، لسنا نعرف العمرة : مكابرة يف األحاديث ، فإن يف حديث جابر 

نصرخ : كان مفرداً أو قارناً ، ويف حديث أيب سعيد  أهل كإهالل النيب ، وقد تقدم نسك النيب ، واخلصم يدعي أنه
  . باحلج صراخاً 

ال نرى إال أنه : ويف حديث عائشة . قدمنا مع رسول اللَّه مهلني باحلج : ويف حديث أمساء يف رواية ملسلم  ١٦٦٩
  . احلج 
مرة ، وأهل الناس هبما أنه بات بذي احلليفة حىت أصبح ، مث أهل حبج وع: ويف حديث أنس رضي اللَّه عنه  ١٦٧٠

 .  
كانوا يرون العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف : ويف حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٦٧١

إذا برأ الدبر ، وعفا األثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة ملن اعتمر ، : األرض ، وجيعلون احملرم صفراً ، ويقولون 
يا : ، مهلني باحلج ، فأمرهم أن جيعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا  فقدم النيب وأصحابه صبيحة رابعة

  . متفق عليه ) احلل كله : ( رسول اللَّه أي احلل ؟ قال 
  . وهذه األحاديث مع مجلة أيضاً من األحاديث تنفي أهنم أحرموا مطلقاً 

م كانوا ال يرون العمرة يف أشهر احلج ، ألن الفسخ كان ملعىن يف حقهم ، وهو معدوم يف حقنا ، وهو أهن: وقيل 



ورد بأنه لو كان كذلك ملا خص بالفسخ من مل يسق اهلدي ، . بدليل حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما املتقدم 
ألن اجلميع كانوا يف االعتقاد على حد سواء ، ولكان الرسول علل امتناعه من الفسخ بكونه يعتقد جواز العمرة ، 

  . وإمنا علل بسوق اهلدي  ومل يعلل بذلك ،
  . وقيل وهو أقواها عندهم إن ذلك كان خاصاً ألصحاب النيب 

يا رسول اللَّه أفسخ احلج لنا خاصة أم للناس : قلت : بدليل ما روي عن احلارث بن بالل ، عن أبيه ، قال  ١٦٧٢
  . رواه اخلمسة إال الترمذي ) بل لنا خاصة : ( عامة ؟ قال 
يعين متعة . كانت رخصة : ويف رواية قال . كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد خاصة : ال وعن أيب ذر ق ١٦٧٣

مل يكن ذلك إال للركب الذين كانوا مع : كان يقول فيمن حج مث فسخها بعمرة : احلج ، رواه مسلم ، وأليب داود 
  . رسول اللَّه 

ال أقول به ، : حديث بالل بن احلارث ؟ قال : يل أليب ق: وقد أجاب أمحد رضي اللَّه عنه عن هذا ، فقال عبد اللَّه 
أرأيت لو عرف بالل بن احلارث ، إال أن أحد عشر رجالً من : وقال يف رواية امليموين . فال يعرف هذا الرجل 

ليس يصح : أصحاب رسول اللَّه يروي ما يروي ، أين يقع بالل بن احلارث منهم ؟ وقال يف رواية أيب داود 
ن الفسخ كان هلم خاصة ، وهذا أبو موسى األشعري يفيت به يف خالفة أيب بكر ، وشطراً من خالفة حديث يف أ

فقد أشار أمحد رمحه اللَّه إىل ضعف احلديث ، مث على تقدير صحته عارضه باجلم الغفري من الصحابة . انتهى . عمر 
وهذا خرب ال يقبل الفسخ والتغيري ، ) ال بل ألبد األبد ( الذي رووا خالف ذلك ، ويشهد بذلك حديث جابر 

ويؤيد هذا أن عمر رضي اللَّه عنه مل يذكر ختصيصاً ، وإمنا استدل بظاهر الكتاب ، وبفعل الرسول ، بل قد أقر أن 
النيب وأصحابه فعلوا ذلك ، واعتذر مبا ذكر من أهنم يظلون معرسني ، وقد تقدم اجلواب عن قوهلم ، يف أي 

أيب ذر رضي اللَّه عنه موقوف عليه ، وهو خمالف لقول صاحب الشريعة ، مث قد خالفه أبو األنساك أفضل ، وقول 
موسى وأفىت به يف خالفة أيب بكر وعمر رضي اللَّه عنهما ، وخالفه أيضاً ترمجان القرآن ابن عباس رضي اللَّه عنهما 

  . ، بل كان من مذهبه أنه مىت طاف بالبيت حل 
. ال يطوف بالبيت حاج وال غري حاج إال حل : ابن عباس رضي اللَّه عنهما يقول كان : فعن عطاء قال  ١٦٧٤

فإن ذلك : قيل لعطاء } مث حملها إىل البيت العتيق { : من قول اللَّه سبحانه : من أين يقول ذلك ؟ قال : قيل لعطاء 
ك جوازاً من أمر النيب ، حني هو بعد املعرف وقبله ، وكان يأخذ ذل: فكان ابن عباس يقول : بعد املعرف ، قال 

  . أمرهم أن حيلوا من حجة الوداع 
إذا تقرر هذا فشرط جواز الفسخ عدم سوق اهلدي ، أما من ساق اهلدي فإنه ال جيوز له الفسخ ، ملا تقدم من 

لله ، أيضاً عدم الوقود ، أما بعد الوقوف فال فسخ ، لوجود معظمه ، وألنه إذاً يشرع يف حت) وشرطه ( النصوص ، 
  . فال يليق فسخه ، مع أن النص مل يرد بذلك ، ولو فسخ السائق أو الواقف مل ينفسخ 

ومعىن الفسخ أنه إذا طاف وسعى فسخ نية احلج ، ونوى عمرة مفردة ، فيصري متمتعاً ، فيقصر وحيل ، هذا ظاهر 
مرة هو الفسخ ، وبه حصل رفض الطواف بنية الع: األحاديث ، ومقتضى كالم اخلرقي وأيب حممد ، وعن ابن عقيل 

  . اإلحرام ال غري ، فهذا حتقيق الفسخ وما ينفسخ به 
يفسخ : وهذا جيد ، واألحاديث ال تأباه ، والقاضي وأبو اخلطاب وغريمها مل يفصحا باملسألة ، بل قالوا ) : قلت ( 

إن :  يغرنك كالم ابن املنجا فإنه قال نيته باحلج ، وينويان إحرامهما ذلك لعمرة ، فإذا فرغا منها أحرما باحلج ، وال
وليس األمر كذلك ، ألن األخبار : ظاهر كالم املصنف أن الطواف والسعي شرط يف استحباب الفسخ ، قال 



تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي ، وألنه إذا طاف وسعى مث فسخ حيتاج إىل طواف وسعي ألجل العمرة ، ومل 
ظرف ألحببنا له أن يفسخ وقت طوافه ، أي ) إذا ( يل كالم املصنف على أن وميكن تأو: يرد مثل ذلك ، قال 

  . انتهى كالمه . وقت جواز طوافه 
وقد غفل رمحه اللَّه عن كالم اخلرقي وعن كالم الشيخ يف املغين فإن نصه ما قلته ، وكالم القاضي ومن وافقه ال 

والوقوف ، وكالمه صريح بأنه لو فسخ بعد الطواف يأىب ذلك ، فإهنم مل يشترطوا للفسخ إال عدم سوق اهلدي 
ثانياً كما زعم ، وال بعد أن ينقلب الطواف فيصري ] طوافاً [ صح ذلك ، وليس يف كالمهم ما يقتضي أنه يطوف 

. إن األخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي : ، وقوله ] كما ينقلب إحرامه للحج فيصري للعمرة [ للعمرة ، 
إن ظاهرها أن الفسخ إمنا هو بعد الطواف ، ويؤيد ذلك حديث جابر املتقدم ، فإنه : بل قد قال  ليس كذلك ،

  . انتهى . كالنص ، فإن األمر بالفسخ إمنا كان بعد طوافهم 
أن الفسخ على سبيل االستحباب ، وهو ] وغريهم [ وظاهر كالم اخلرقي وتبعه أبو حممد ، وصاحب التلخيص 

  . لقاضي و أبو اخلطاب و أبو الربكات جعلوا ذلك جائزاً مقتضى النصوص ، و ا
  ) . يظلوا معرسني هبن يف األراك ، مث يروحون يف احلج تقطر رؤسهم ) ( اتئد يف فتياك ) : ( تنبيه ( 
دبر البعري بالكسر ، وأدبره : الدبرإل مجع دبرة وهي العقرة يف ظهر البعري يقول ( امليل عن الواجب ) الفجور ( 
  ) . وعفا األثر . ( تب الق

  . ومن كان متمتعاً قطع التلبية إذا وصل إىل البيت ، واللَّه أعلم : قال 
منصوص أمحد رمحه اللَّه يف رواية اجلماعة امليموين ، واألثرم ، وحنبل ، وأيب داود أنه يقطع التلبية إذا استلم : ش 

  . يف رمي مجرة العقبة احلجر ، ألنه إذاً شرع يف التحلل ، أشبه احلاج إذا شرع 
. أنه كان ميسك عن التلبية يف العمرة حني يستلم احلجر : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما يرفع احلديث  ١٦٧٥

  . رواه الترمذي وصححه 
وقد روي موقوفاً عن ابن : رواه أبو داود ، قال ) يليب املعتمر حىت يستلم احلجر : ( وعنه عن النيب قال  ١٦٧٦

  . اللَّه عنهما  عباس رضي
إذا وصل إىل البيت ، جيوز أن حيمل على منصوص اإلمام ، ألن الرائي للبيت غالباً يشرع يف : وقول اخلرقي 

أبو حممد ، وجيوز أن حيمل على ظاهره ، وأن يقطع مبجرد الرؤية وإن مل يشرع يف [ الطواف ، وعلى هذا محله 
  . ز القاضي يف التعليق االحتمالني ، واللَّه سبحانه وتعاىل أعلم أبو الربكات ، وجو] الطواف ، وعلى هذا محله 

  باب ذكر احلج

  
  . وإذا كان يوم التروية أهل باحلج : قال 
ظاهر هذا الكالم أن كل من كان مبكة مل حيرم باحلج فإنه حيرم به يوم التروية ، سواء كان من املقيمني مبكة ، : ش 

مل حيلوا لسوق اهلدي ، وحيتمله كالم أيب الربكات ، وكالم صاحب التلخيص أو من املتمتعني الذين حلوا ، أو 
إال أن يكون قد ساق اهلدي ، : طوافه وسعيه ، قال ] عقب [ يقتضي أن من ساق اهلدي من املتمتعني حيرم باحلج 

ق للهدي إذا طاف املتمتع السائ: فيحرم باحلج إذا طاف وسعى لعمرته قبل التحلل منها ، وكذلك قال القاضي قبله 
وسعى لعمرته ال حيل منها ، ولكن حيرم باحلج ، وحيتمل هذا كالم أيب حممد ، وأن استحباب اإلحرام يوم التروية ملن 



فحل الناس كلهم وقصروا إال النيب ومن كان معه هدي ، : كان حالالً ، ويشهد هلذا حديث جابر املتقدم ، قال 
  . وظاهره أن الذين حلوا هم الذين أحرموا يوم التروية . ىن أهلوا باحلج فلما كان يوم التروية ووجهوا إىل م

يعين من مكة ، ملا تقدم له من أن ميقات أهل مكة من مكة ، ولو أحرم من خارج مكة من : أهل باحلج : وقوله 
يفعله عند ويستحب أن يغتسل ويتنظف ، وحنو ذلك مما . فأهللنا باحلج من األبطح : احلرم جاز ، لقول جابر 

  ] . ويطوف أسبوعاً ، مث يصلي ركعتني ، وحيرم ، وال يسن تطويف بعد اإلحرام [ اإلحرام 
. ألهنم كانوا يرتوون فيه من املاء ملا بعده : يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي احلجة ، مسي بذلك قيل ) : تنبيه ( 

ألن اإلمام : اج تسقيهم وتطعمهم ، فريتوون منه وقيل ألن قريشاً كانت حتمل املاء من مكة إىل مىن للح: وقيل 
  . ألن إبراهيم عليه السالم تروى فيه يف ذبح ولده ، واللَّه أعلم : وقيل . يروي للناس فيه من أمر املناسك 

  . ومضى إىل مىن فيصلي هبا الظهر إن أمكنه ، ألنه يروى عن النيب أنه صلى مبىن مخس صلوات : قال 
فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن ، وأهلوا باحلج ، فركب رسول اللَّه فصلى : يث جابر ، قال كذا يف حد: ش 

  . هبا الظهر ، والعصر واملغرب ، والعشاء ، والفجر 
وهذا كله : ألن كثرياً من الناس يشتغل يوم التروية مبكة إىل آخر النهار ، قال أبو حممد . إن أمكنه : وقول اخلرقي 

  . وظاهره أن املبيت مبىن يف هذه الليلة ال جيب . ل االستحباب على سبي
] وأقام حىت زالت الشمس ، وإال مل جتب [ لو صادف يوم التروية يوم اجلمعة وجب فعلها ملن جتب عليه ) : تنبيه ( 

  . ، واللَّه أعلم 
  . فإذا طلعت الشمس دفع إىل عرفة : قال 
  . مىن حىت تطلع الشمس ، كما صنع رسول اللَّه ، واللَّه أعلم من املستحب أيضاً أن ال يدفع من : ش 
  . فأقام هبا حىت يصلي مع اإلمام الظهر والعصر بإقامة لكل صالة ، وإن أذن فال بأس : قال 
إذا دفع من مىن إىل عرفة فاألوىل أن يقيم بنمرة ، مث خيطب اإلمام خطبة يعلم الناس فيها حكم الوقوف ، : ش 

دلفة ، وحيثهم على املهم من أمر اإلسالم ، تأسياً بالنيب ، فقد ثبت ذلك عنه يف حديث جابر ، مث ينزل واملبيت مبز
اإلمام فيصلي هبم الظهر والعصر ، وجيمع بينهما بأذان يعقب اخلطبة ، مث بإقامة لكل صالة ، كما يف حديث جابر ، 

ه خري يف األذان ، وكذا قال أمحد ، ألن كال يروى وحكى صاحب التلخيص يف األذان روايتني ، واخلرقي رمحه اللَّ
  . عن النيب 

معتمداً على أن النيب مجع فجمع . وإطالق اخلرقي يشمل كل من كان بعرفة من مكي وغريه ، وصرح به أبو حممد 
  . معه من حضره ، ومل يأمرهم بترك اجلمع 

وإال يكون تأخري البيان عن وقت ) قوم سفر أمتوا فإنا ( كما أمر بترك القصر يف حمل آخر ، حيث قال  ١٦٧٧
أمجع أهل العلم على أن اإلمام جيمع بني الظهر والعصر بعرفة ، وكذلك من صلى مع : احلاجة ، وقد قال ابن املنذر 

  . اإلمام 
  وشرط القاضي وأصحابه ومتابعوهم كأيب الربكات وصاحب التلخيص كذلك أن يكون ممن جيوز له اجلمع 

 .  
موضع بعرفة ، وهو اجلبل الذي عليه أنصاب احلرم ، على ميينك إذا خرجت من مأزمي عرفة ) منرة : (  )تنبيه ( 

ليس جبيد ، إذ منرة . أقام بنمرة ، وقيل بعرفة : تريد املوقف ، قاله املنذري ، وهبذا يتبني أن قول صاحب التلخيص 
واللَّه أعلم . مث يسري إىل موقف عرفة : مث قال . عرفة  دفع إىل: من عرفة ، وكالم اخلرقي قد يشهد هلذا ، ألنه قال 



 .  
  . وإن فاته مع اإلمام صلى يف رحله : قال 

أي إذا فاته اجلمع مع اإلمام مجع يف رحله ، كذا يروى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، وألنه جيمع : ش  ١٦٧٨
  . مع اإلمام ، فجمع وحده كغري هذا اجلمع ، واللَّه أعلم 

  . مث يصري إىل موقف عرفة عند اجلبل :  قال
مث أذن مث أقام ، فصلى الظهر ، مث أقام فصلى العصر ، ومل يصل بينهما شيئاً ، مث ركب رسول : كذا قال جابر : ش 

. اللَّه حىت أتى املوقف ، فجعل بطن ناقته القصوى إىل الصخرات ، وجعل حبل املشاة بني يديه ، واستقبل القبلة 
عند اجلبل ، واستقبال القبلة ، وحنو ذلك من املستحبات ، اتباعاً للنيب ، والغرض الصريورة بعرفة كما والووقوف 

  . سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل ، واللَّه أعلم 
  . وعرفة كلها موقف ، ويرفع عن بطن عرنة فإنه ال جيزئه الوقوف فيه : قال 

حنرت هاهنا ومىن كلها منحر ، فاحنروا يف : ( للَّه قال يف رواية ملسلم يف حديث جابر أن رسول ا: ش  ١٦٧٩
ورواه أمحد ، وأبو داود وابن ) رحالكم ، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت هاهنا ومجع كلها موقف 

  . ماجه أيضاً 
موقف ، عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة ، واملزدلفة كلها : ( بلغه أن النيب قال : وعن مالك  ١٦٨٠

  ) . وارتفعوا عن بطن حمسر 
  . وعن ابن الزبري من قوله كذلك ، روامها مالك يف موطئه  ١٦٨١

  . الوقوف بعرفة ركن إمجاعاً ) : تنبيه ( 
وقد روي عن عبد الرمحن بن يعمر الديلي رضي اللَّه عنه أن ناساً من أهل جند أتوا رسول اللَّه وهو واقف  ١٦٨٢

احلج عرفة ، من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فتم حجه ، أيام مىن ثالثة ( منادياً فنادى  بعرفة ، فسألوه ، فأمر
  . رواه اخلمسة . وأردف رجالً ينادي مبىن } فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن تأخر فال إمث عليه { أيام ، 

عاقالً ، فال وقوف جملنون ، . صول بعرفة وعن عروة بن مضرس حنو ذلك ، وسيأيت إن شاء اللَّه تعاىل واملشترط احل
وال ملغمى عليه ، وال لسكران ، قاله ابن عقيل وغريه ، لعدم شعورهم هبا ، ويف النائم وجهان ، أصحهما عند 

، ] وجهان [ صاحب التلخيص وبه جزم أبو حممد اإلجزاء ألنه يف حكم املنتبه ، وكذلك يف اجلاهل بكوهنا عرفة 
  . بو حممد ، وعدمه قاله أبو بكر يف التنبيه اإلجزاء قطع به أ

أتيت رسول اللَّه : ويشهد لقول أيب حممد عموم حديث عروة بن مضرس الطائي رضي اللَّه عنه قال  ١٦٨٣
جئت يا رسول اللَّه من جبلي طيء ، فأكللت مطييت ، وأتعبت نفسي ، واللَّه ما تركت : باملوقف ، يعين جبمع قلت 

من أدرك معنا هذه الصالة ، وأتى عرفات قبل ذلك ( عليه ، فهل يل من حج ، فقال رسول اللَّه من حبل إال وقفت 
رواه اخلمسة وهذا لفظ أيب داود وصححه الترمذي وال يشترط ) ليالً أو هناراً ، فقد مت حجه ، وقضى تفثه 

  . للوقوف طهارة ، وال نية ، وال استقبال ، وال ستارة 
  . سم علم للمزدلفة ا) مجع ) : ( تنبيه ( 

باحلاء املهملة أحد حبال ) احلبل ( ومسيت بذلك قبل الجتماع آدم حبواء فيه ، كذا روى ابن عباس و  ١٦٨٤
  . باجليم ) جبل ( الرمل ، وهو ما اجتمع منه واستطال ، وروى 

: )  ، وقال غريه قال األزهري ال يعرف يف كالم العرب إال يف قول ابن عباس وأهل التفسري) التفث ( و  ١٦٨٥



هو إذهاب : وقيل . هو قص األظفار ، والشارب ، وحلق العانة ، والرأس ، ورمي اجلمار والنحر ، وأشباه ذلك 
  . الشعث والدرن ، والوسخ مطلقاً ، واللَّه أعلم 

  . ويكرب ويهلل ، وجيتهد يف الدعاء إىل غروب الشمس : قال 
ال إله ( أكثر دعاء النيب يوم عرفة : عن جده رضي اللَّه عنه أنه قال عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، : ش  ١٦٨٦

رواه أمحد والترمذي ولفظه أن النيب ) إال اللَّه وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير 
ه وحده ال شريك له ، له ال إله إال اللَّ: خري الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي : ( قال 

أما مسعت : هذا ثناء وليس بدعاء ؟ فقال : قيل لسفيان بن عيينة ) امللك ، وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير 
  : قول الشاعر 

  أأذكر حاجيت أم قد كفاين 
  

  حباؤك إن شيمتك احلباء 
  

  إذا أثىن عليك املرء يوماً 
  كفاه من تعرضه الثناء 

  . انتهى 
كنت ردف النيب بعرفات ، فرفع يديه يدعو ، فمالت به ناقته ، فسقط : ن أسامة رضي اللَّه عنه قال وع ١٦٨٧

وملطلوبية الدعاء يف هذا اليوم . رواه النسائي . خطامها ، فتناول اخلطام بإحدى يديه ، وهو رافع يده األخرى 
  . استحب اإلفطار كما تقدم ، وإن كان صومه يكفر سنتني 

ما من يوم أكثر من أن يعتق اللَّه فيه : ( وى ابن ماجه عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه قال وقد ر ١٦٨٨
  ) . ما أراد هؤالء ؟ : عبداً من النار من يوم عرفة ، فإنه ليدنو عز وجل ، مث يباهي بكم املالئكة ، فيقول 

التكبري والتهليل والدعاء مستحب ، وأما . مس ويكرب ويهلل ، وجيتهد يف الدعاء إىل غروب الش: وقول اخلرقي 
الوقوف إىل غروب الشمس فواجب ، ليجمع بني الليل والنهار ، فإن النيب وقف حىت غربت الشمس كذا يف 

والواجب عليه إذا وقف هناراً أن يكون قبيل ) خذوا عين مناسككم : ( حديث جابر ، ويف حديث غريه ، وقد قال 
الشمس عليه وهو هبا ، فلو مل يأت عرفة إال بعد الغروب فال شيء عليه ، وكذلك لو دفع الغروب بعرفة ، لتغرب 

  . واللَّه أعلم . منها هناراً مث عاد قبل الغروب ، فوقف إىل الغروب ، هذا حتصيل املذهب 
  . فإذا دفع معه إىل مزدلفة : قال 
اعه ، وأن ال يدفع إال بعد دفعه ، ألنه األعرف بأمور اإلمام هو الذي إليه أمر احلج ، وال نزاع يف مطلوبية أتب: ش 

احلج ، وما يتعلق هبا ، وأضبط للناس من أن يتعدى بعضهم على بعض ، وال ريب أن النيب وأصحابه معه دفعوا من 
  . عرفة ، وكان يأمرهم بالرفق يف السري 

ع النيب وراءه زجراً شديداً ، وضرباً فعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه دفع مع النيب يوم عرفة ، فسم ١٦٨٩
متفق عليه ، واإليضاع ) أيها الناس عليكم السكينة ، فإن الرب ليس باإليضاع : ( لإلبل فأشار بسوطه إليهم ، وقال 

  . ضرب من سري اإلبل سريع ، واللَّه أعلم 
  . ويكون يف الطريق يليب ويذكر اللَّه عز وجل : قال 



  . وب يف كل وقت إال أن مينع منه مانع ، وهنا أجدر ، لكونه يف عبادة أما الذكر فألنه مطل: ش 
وأما التلبية فلما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن أسامة كان ردف النيب من عرفة إىل مزدلفة ، مث  ١٦٩٠

  . مل يزل النيب يليب حىت رمى مجرة العقبة : أردف الفضل من املزدلفة إىل مىن ، فكالمها قال 
: ما تقول يف التلبية هذا اليوم ؟ قال : قلت ألنس غداة غرفة (  ١٦: وعن حممد بن أيب بكر الثقفي قال  ١٦٩١

سرت هذا املسري مع رسول اللَّه وأصحابه ، فمنا املكرب ، ومنا املهلل ، ال يعيب أحدنا على صاحبه ، متفق عليهما 
  . ، واللَّه أعلم 

  . شاء اآلخرة مث يصلي مع اإلمام املغرب وع: قال 
تأخري املغرب ليجمع بينها وبني العشاء مبزدلفة ، كما ] أن املطلوب [ يعين مبزدلفة ، وال نزاع واحلال هذه : ش 

  . فعل رسول اللَّه ، كما تقدم يف حديث جابر ، ول ترك ذلك صح ، واللَّه أعلم 
  . بإقامة لكل صالة ، وإن مجع بينهما بإقامة فال بأس : قال 
  . مع بني املغرب والعشاء باملزدلفة ، بإقامة لكل صالة ، بال أذان جي: ش 

دفع رسول اللَّه من عرفة ، حىت إذا كان بالشعب نزل فبال ، : ملا روى أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه قال  ١٦٩٢
جاء املزدلفة نزل فركب فلما ) الصالة أمامك ( الصالة يا رسول اللَّه ؟ فقال : مث توضأ ومل يسبغ الوضوء ، فقلت 

، فتوضأ فأسبغ الوضوء ، د مث أقيمت الصالة ، فصلى املغرب ، مث أناخ كل إنسان بعريه يف منزله ، مث أقيمت 
  . وإن مجع بينهما بإقامة فال بأس . متفق عليه . العشاء ، فصلى ومل يصل بينهما 

ه بني املغرب والعشاء جبمع ، صلى املغرب مجع رسول اللَّ: ألنه يروى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٦٩٣
  . ثالثاً ، والعشاء ركعتني ، بإقامة واحدة ، رواه مسلم 

إنه قول أمحد ، ألنه رواية أسامة ، وهو أعلم حبال النيب ، فإنه كان رديفة ، وإمنا مل يؤذن : واألول قال ابن املنذر 
وإن أذن لألوىل وأقام ، مث أقام لكل صالة : قال أبو حممد  لألوىل ألهنا يف غري وقتها ، خبالف اجملموعتني بعرفة ،

إن : وقد يقال : فحسن ، ملا تقدم يف حديث جابر ، وهو متضمن لزيادة ، وكسائر الفوائت واجملموعات ، قلت 
مث أقيمت الصالة ، أي دعي إليها ، وذلك قد يكون بأذان (  ١٦: ) حديث جابر ال خيالف حديث أسامة ، إذ قوله 

إقامة ، واالرتداف ال يرجح روايته واحلال هذه ، ألنه مل خيرب عن شيء وقع من النيب وهو رديفه ، إمنا أخرب بعد و
  . زوال االرتداف ، واللَّه أعلم 

  . وإن فاته مع اإلمام صلى وحده : قال 
ا تفعل يف وقتها ، خبالف أي جيمع منفرداً كما جيمع مع اإلمام ، وهذا إمجاع واحلمد للَّه ، إذ الثانية منهم: ش 

  . العصر مع الظهر ، واللَّه أعلم 
  . فإذا صلى الفجر وقف مع اإلمام عند املشعر احلرام فدعا : قال 
مث اضطجع رسول اللَّه حىت طلع الفجر ، فصلى الفجر حىت تبني له : كذا يف حديث جابر رضي اللَّه عنه : ش 

تى املشعر احلرام ، فاستقبل القبلة ، فدعاء اللَّه تعاىل وكربه ، وهلله الصبح بأذان وإقامة ، مث ركب القصوى حىت أ
فإذ { (  ١٩: وقد قال اللَّه سبحانه . ، ووحده ، فلم يزل واقفاً حىت أسفر جداً ، فدفع قبل أن تطلع الشمس 

ملن الضالني ، مث  أفضتم من عرفات فاذكروا اللَّه عند املشعر احلرام ، واذكروه كما هداكم ، وإن كنتم من قبله
ومجيع هذا مستحب إال املبيت مبزدلفة كما ) } أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اللَّه إن اللَّه غفور رحيم 

خذوا عين ( سيأيت ، وفيه نظر ، ألن اللَّه سبحانه أمر بالذكر عند املشعر احلرام ، وفعله املبني لكتاب ربه ، مع قوله 



اصر عن الوجوب ، بل قد قال بعض العلماء بركنيته ، ويشهد له حديث عروة بن مضرس وهذا ال يتق) مناسككم 
 .  
وأكر كالم العرب بكسرها ، وحكى القتييب وغريه أنه مل يقرأ : املشعر احلرام بفتح امليم ، قال املنذري ) : تنبيه ( 

نه من عالمات احلج ، وكل عالمات هبا أحد ، وحكى اهلذيل أن أبا السمال قرأ املشعر بالكسر ، ومسي مشعراً أل
  . احلج مشاعر ، واللَّه أعلم 

  . مث يدفع قبل طلوع الشمس : قال 
  . ملا تقدم يف حديث جابر : ش 

: كان أهل اجلاهلية ال يفيضون من مجع حىت تطلع الشمس ، ويقولون : وعن عمر رضي اللَّه عنه قال  ١٦٩٤
  . رواه البخاري وغريه ، واللَّه أعلم . بل طلوع الشمس فخالفهم النيب فأفاض ق: قال . أشرق ثبري 

  . فإذا بلغ حمسراً أسرع ومل يقف فيه حىت يأيت مىن : قال 
: قيل واد بني عرفة ومىن ، وهو مقتضى قول اخلرقي ، ألنه غيا اإلسراع فيه إىل إتيان مىن ، وقيل ) حمسر : ( ش 

: منه يف مىن فهو من مىن ، قال املنذري ] فة فهو منا ، وما صب من حمسر يف املزدل[ ما صب : موضع مبىن ، وقيل 
وصوبه بعضهم ، ويستحب اإلسراع فيه إن كان ماشياً ، أو حيرك دابته إن كان راكباً ، تأسياً مبن املأمور اتباعه ، 

حيسر سالكيه لعله مسي بذلك ألنه : قال املنذري . حىت أتى حمسراً فحرك قليالً : قال جابر يف حديثه ( .  ٦)
جيوز أن يكون فعله ألنه : وقيل . جيوز أن يكون فعل ذلك لسعة املوضع : وقال الشافعي يف اإلمالء . ويتبعهم 

  . واللَّه أعلم . مسي بذلك ألن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعىي : وقيل . مأوى الشياطني 
  . وهو مع ذلك ملب : قال 
  . ىن ، ملا تقدم يف الصحيحني من حديث ابن عباس ، واللَّه أعلم يعين من الدفع من مزدلفة إىل م: ش 
  . مث يأخذ حصى اجلمار من طريقه أو من مزدلفة : قال 
الرمي حتية مىن ، فال يشتغل عند الوصول إليها بغريه ، فلذلك ندب أن يأخذ احلصى من طريقه أو من مزدلفة : ش 
 .  

  . ن يأخذ احلصى من مجع وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه كا ١٦٩٥
خذ احلصى من حيث : وعن أمحد ] كانوا يتزودون احلصى من مجع : وفعله سعيد بن جبري ، وقال [  ١٦٩٦
  . وهذا اختيار أيب حممد ، وهو الذي فعله النيب . شئت 
) لقط يل هات ا( قال يل رسول اللَّه غداة العقبة وهو على راحلته : قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٦٩٧

بأمثال هؤالء ، وإياكم والغلو يف الدين ، فإمنا ( فلقطت له حصيات من حصى اخلذف ، فلما وضعتهن يف يده قال 
واللَّه . رواه النسائي وابن ماجه وهلذا اخلرب قلنا اللتقاط أوىل من التكسري ) هلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين 

  . أعلم 
  . واالستحباب أن يغسله : قال 
  . هذا إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اللَّه : ش 

  . ألنه يروى عن ابن عمر أنه غسله ، وكان يتحرى سنة النيب  ١٦٩٨
انتهى ، وهو مقتضى حديث ابن . مل يبلغنا أن النيب فعله : واختارها أبو حممد ال يستحب ، وقال ) : والثانية ( 

زئه لوجود احلجرية ، أو ال جيزئه ألنه يؤدي به عبادة ، أشبه عباس السابق ، وعلى هذا لو رمى حبجر جنس فهل جي



  . حجر االستجمار ؟ فيه قوالن ، واللَّه أعلم 
  . فإذا وصل إىل مىن رمى مجرة العقبة بسبع حصيات : قال 
دم من مجرة العقبة هي آخر اجلمرات مما يلي مىن ، وأوهلا مما يلي مكة ، وهي عند العقبة ، وهبا مسيت ، فإذا ق: ش 

حىت أتى احلمرة اليت عند : مزدلفة إىل مىن فأول ما يبدأ برميها بسبع حصيات ، كما فعل رسول اللَّه ، قال جابر 
  . وكذلك يف حديث غريه . الشجرة فرماها بسبع حصيات 

حها طرحاً خيرج منه ما لو وضعها بيده يف املرمى ، فإنه ال جيزئه ، لعدم الرمي ، نعم لو طر. رمى : وقول اخلرقي 
  . أجزأته ، لوجود الرمي 

حلديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، ويف حديث (  ١٦) املستحب كوهنا مثل حصى اخلذف ، . حصيات : وقوله 
  . وفسره األثرم بأن يكون أكرب من احلمص ، ودون البندق . مبثل حصى اخلذف : جابر رضي اللَّه عنه 

وهو قريب من ذلك ، فإن خالف ورمى حبجر كبري . مثل بعر الغنم : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  ١٦٩٩
ال جيزئه حىت يأيت مبا فعله رسول اللَّه ، وكذلك : أجزأه على قول ، وهو املشهور ، لوجود احلجرية ، وعن أمحد 

واجلواهر القوالن يف الصغري قاله أبو حممد ، وشرطه على كل حال احلجرية ، فال جيزىء الرمي بغريه كالكحل ، 
جيزىء مع اجلهل ) وعنه ( املنطبعة ، والفريوزج ، والياقوت ، وحنو ذلك ، على املشهور واملختار من الروايات ، 

دون القصد ، والرخام والكذان والرام وحنو ذلك ملحق باحلجر عند أيب حممد ، وعند القاضي بالفريوزج ، وجعل 
  . الرصاص أصالً قاس عليه املنع الدراهم ، والدنانري ، واحلديد ، والنحاس ، و

إنسان فطارت ] ثوب [ وال بد أن يقع احلصى يف املرمى ، فلو وقع دونه مل جيزئه ، نعم لو وقعت احلصاة على 
فوقعت يف املرمى أجزأه ، الختصاصه بالفعل ، فلو نفضها اإلنسان فوقعت يف املرمى أجزأت ، قاله أبو بكر يف 

  . يف رواية بكر بن حممد ، ومل جيز عند ابن عقيل ، واللَّه أعلم  اخلالف ، حاكياً له عن أمحد
  . يكرب يف أثر كل حصاة : قال 
يكرب مع كل حصاة ، وكذلك يف الصحيح من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي اللَّه : يف حديث جابر : ش 

  . عنهما 
  . واللَّه أعلم . وال يقف عندها : قال 

بن عمر رضي اللَّه عنهما كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات يكرب مع كل ملا روى سامل أن ا: ش  ١٧٠٠
حصاة ، مث يتقدم فيسهل ، فيقوم مستقبل القبلة طويالً ويدعو ، ويرفع يديه ، مث يرمي الوسطى ، مث يأخذ ذات 

ة ذات العقبة من بطن الشمال ، فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ، مث يدعو ويرفع يديه ، ويقوم طويالً ، مث يرمي اجلمر
والسنة أن يستبطن . رواه البخاري وغريه . هكذا رأيت رسول اللَّه يفعله : الوادي وال يقف عندها ، ويقول 

الوادي ، وأن يستقبل القبلة هلذا اخلرب ، كذا قال أصحابنا وفيه نظر ، إذ ليس يف هذا احلديث أنه استقبل القبلة يف 
  . مجرة العقبة وال يف غريها 

رمى عبد اللَّه بن مسعود مجرة العقبة من : وقد ورد يف الصحيحن عن عبد الرمحن بن يزيد النخعي قال  ١٧٠١
إن ناساً : بطن الوادي ، بسبع حصيات ، يكرب مع كل حصاة ، وجعل البيت عن يساره ، ومىن عن ميينه ، فقيل له 

  . ه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة هذا والذي ال إله غري: فقال عبد اللَّه . يرموهنا من فوقها 
واستقبل الكعبة ، وجعل يرمي (  ١٦) لكن قد ورد يف رواية النسائي والترمذي أنه استبطن الوادي ،  ١٧٠٢

  . من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ، ولو رماها من فوقها جاز : اجلمرة على حاجبه األمين ، وقال 



  . ه عنه رماها كذلك للزحام ، واللَّه أعلم ألن عمر رضي اللَّ ١٧٠٣
  . ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي : قال 

ملا تقدم يف الصحيحني عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، عن أسامة والفضل رضي اللَّه عنهما ، أهنما : ش  ١٧٠٤
  . ى قطع التلبية ، واللَّه أعلم ويف رواية للنسائي فلما رم. مل يزل النيب يليب حىت رمى مجرة العقبة : قاال 
  . وينحر إن كان معه هدي : قال 
رمى من بطن الوادي ، مث انصرف إىل املنحر ، فنحر ثالثاً وستني بدنة ، مث : يف حديث جابر رضي اللَّه عنه : ش 

ي واجب وال فرق يف ذلك بني الواجب والتطوع ، فلو مل يكن معه هدي ، وعليه هد. أعطى علياً فنحر ما غرب 
  . اشتراه وحنره ، وإال فإن أحب األضحية اشترى ما يضحي به 

النحر خمتص باإلبل ، وأما غريه فيذبح ، وكأنه أشار بذلك إىل أن األوىل يف . وينحر إن كان معه هدي : وقوله 
، واجلمع فيه اهلدي أن يكون من اإلبل ، اقتداء بالنيب ، وال إشكال يف ذلك ، ويف مسنونية سوقه ، ووقفه بعرفة 

  . بني احلل واحلرم ، واللَّه أعلم 
  . وحيلق أو يقصر : قال 

عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن النيب أتى مىن ، فأتى اجلمرة فرماها ، مث أتى منزله مبىن وحنر ، مث : ش  ١٧٠٥
ق عليه ، والسنة البداءة متف. وأشار إىل جانبه األمين ، مث األيسر ، مث جعل يعطيه الناس ) خذ ( قال للحالق 

{ : باجلانب األمين هلذا ، وخيري بني احللق والتقصري كما اقتضاه كالم اخلري ، وال ريب فيه ، وقد قال سبحانه 
  . } حملقني رؤسكم ومقصرين 

إن رسول اللَّه حلق يف حجة الوداع وأناس من أصحابه ، وقصر بعضهم ، : قال ابن عمر رضي اللَّه عنهما  ١٧٠٦
  . فق عليه مت

، ] واألوىل احللق [ وثبت عنه أنه دعا للمحلقني بالرمحة ، ويف رواية باملغفرة ثالثاً ، وللمقصرين مرة ،  ١٧٠٧
  . وهلذا قدمه اخلرقي ، اقتداء بالنيب 

) اللهم اغفر للمحلقني : ( يا رسول اللَّه واملقصرين ؟ قال : قالوا ) اللهم ااغفر للمحلقني : ( وقد قال  ١٧٠٨
ذلك يف الثالثة أو الرابعة واحلكمة يف ذلك واللَّه : قال ) وللمقصرين : ( يا رسول اللَّه وللمقصرين ؟ قال : قالوا 

أعلم أنه أبلغ يف العبادة ، وأدل على صدق النية للَّه تعاىل ، ألن املقصر مبق على نفسه بعض الزينة اليت ينبغي 
  . للحاج أن يكون جمانباً هلا 

ملا (  ١٦) مل يقم أحد منهم ، ] باحلالق [ إن سبب دعائه للمحلقني ثالثاً أنه ملا أمرهم يوم احلديبية :  وقيل ١٧٠٩
  . يف أنفسهم من أمر الصلح ، فلما حلق النيب ودعا للمحلقني ثالثاً ، وللمقصرين مرة ، تبادروا إىل ذلك 

للمحلقني ثالثاً ، وللمقصرين مرة ، هذا يدل  وقد ورد يف مسلم من حديث أم احلصني أهنا مسعت النيب دعا ١٧١٠
  . على أن احلديبية مل يكن هلا اختصاص بذلك 

وهل يستثىن من ذلك من لبد أو عقص ، أو ظفر ؟ ظاهر كالم اخلرقي وكثري من األصحاب عدم استثنائه ، وعموم 
، واحللق أفضل ، وذلك  إن شاء قصر ، وإن شاء حلق: كالم أمحد يقتضيه ، قال يف رواية حنبل وامليموين 

  . من فعل ذلك فليحلق : رمحه اللَّه ) وعن أمحد ( للعمومات املتقدمة ، 
رواه . من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه احلالق : وقد روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال  ١٧١١

  . مالك يف املوطأ ، وألن النيب لبد رأسه وحلق 



  . واألول أصح إال أن يثبت اخلرب : قال أبو حممد ) من لبد فليحلق : ( ويروى عنه أنه قال  ١٧١٢
إذ عمر خالفه ابن عباس رضي اللَّه عنهم ، فتسلم العمومات املتقدمة ، وفعل الرسول لكون احلالق أفضل  ١٧١٣

  . انتهى . ال لتعينه 
رواية املروذي أنه مير املوسى على ولو مل يكن على رأسه شعر كاألصلع ومن رأسه حملوق ، فظاهر كالم أمحد يف 

إن دخل يوم التروية فأعجر إيل أن يقصر ، فإن دخل يف العشر فأراد أن : رأسه ، قال يف رواية املروذي يف املتمتع 
ومحله القاضي على ] فإن دخل يوم التروية فحلق فال بأس ، ومير املوسى على رأسه يوم احللق [ حيلق حلق ، 

فدل على : قال . ال يعتمر حىت خيرج شعره ، فيمكن حلقه أو تقصريه :  رواية بكر بن حممد االستحباب ، لقوله يف
أن إمرار املوسى ال جيب ، فال يقوم مقام احللق ، ويف أخذ االستحباب من هذا نظر ، لكن يف اجلملة هو قول 

  . ن ال شعر له مل تتناوله اآلية أي شعور رؤسكم ، فم} حملقني رؤسكم ومقصرين { : األصحاب ، لقول اللَّه تعاىل 
  . األصلع مير املوسى على رأسه ، رواه النجاد : وإمنا استحب له إمرار املوسى اقتداء بقول عمر  ١٧١٤
ظاهره أن احلكم متعلق باجلميع ، فيحلق أو يقصر من مجيع رأسه ، فإن كان الشعر . حيلق أو يقصر : وقوله 

مجعه وقصر من أطرافه ، وال جيب التقصري من كل شعرة ، ألن ذلك ال يعلم  مظفوراً قصر من رؤس الظفائر ، إال
جيزىء حلق بعضه ، أو تقصري بعضه ، ومبىن اخلالف على املسح ) إال حبلقه ، هذا أشهر الروايتني ، والرواية الثانية 

، أو إمنا يكتفي بالبعض يف البعض هو األكثر أو قدر الناصية ) هل هذا ( يف الطهارة ، قاله غري واحد ، وعلى هذا 
  . مبين على ما تقدم من اخلالف ، واللَّه أعلم (  ١٦) حق املرأة دون الرجل ؟ 

  . مث قد حل من كل شيء إال النساء : قال 
  . هذا املذهب واملشهور من الروايتني : ش 

جلمرة فقد حل لكم كل شيء إذا رميتم ا( قال رسول اللَّه : ملا روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٧١٥
أما أنا فقد رأيت رسول اللَّه يضمخ رأسه : والطيب ؟ فقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : فقال رجل ) إال النساء 

والرواية ( باملسك ، أفطيب ذلك أم ال ؟ رواه أمحد ، ورواه النسائي موقوفاً على ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، 
يء إال الوطء يف الفرج ، فتحل له القبلة ، واللمس لشهوة ، وعقد النكاح ، ألن الوطء حيل من كل ش) : الثانية 

خبالف غريه ، ونقل امليموين يف املتمتع إذا دخل احلرم ] فيختص املنع به [ هو األغلظ ، وهلذا اختص الفساد به ، 
  . ي رواية ثالثة حل له بدخوله كل شيء إال النساء والطيب ، قبل أن يقصر أو حيلق ، وهذا يعط

إذا جئتم مىن غداً فمن : ومرجعها قول عمر رضي اللَّه عنه ملا خطب الناي يف عرفة فقال هلم فيما قال  ١٧١٦
رمى اجلمرة فقد حل له ما حرم على احلاج إال النساء والطيب ، ال ميس أحد نساء وال طيباً حىت يطوف بالبيت ، 

  . انتهى . إذ الطيب من دواعي النكاح ، فهو كالقبلة  واملعىن يعضده ،. رواه مالك يف املوطأ 
أن احللق أو التقصري نسك ، ويثاب على فعله ، ويذم بتركه ، وهذا ) أحدمها ( وقد أشعر كالم اخلرقي بأمرين 

املشهور واملختار لألصحاب من الروايتني ، حىت أن القاضي يف التعليق وغريه مل يذكروا خالفاً ، وذلك لقوله 
بقايا أفعال احلج ، يف الرمي وحنوه ، وعلى كليهما : املراد به احللق ، وقيل : قيل } مث ليقضوا تفثهم { : نه سبحا

: فقد دخل احللق يف األمر ، وظاهره الوجوب ، ال سيما وقد قرن بالوفاء بالنذور ، وبالطواف ، وأيضاً قوله تعاىل 
فوصفهم وامنت عليهم بذلك ، فدل على } قني رؤسكم ومقصرين لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اللَّه آمنني حمل{ 

  . أنه من العبادة لتتميز به ، وليعرب عنها به 
وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه لبد رأسه وأهدى ، فلما قدم مكة أمر نساءه أن حيللن ، قلن  ١٧١٧



) ي ، فال أحل حىت أحل من حجيت ، وأحلق رأسي إين قلدت هديي ، ولبدت رأس: ( مالك أنت مل حتل ؟ قال : 
رواه أمحد ، ولو مل يكن نسكاً مل يتوقف احلل عليه ، وقد تقدم أن النيب دعا للمقصرين واحمللقني ، وفاضل بينهم ، 

  . فلوال أنه نسك ملا استحقوا ألجله الدعاء ، وملا فاضل فيه ، إذ ال تفاضل يف املباح 
فأطلق فيه عند احلل ، كاللباس والطيب ، (  ١٦) إطالق حمظور كان حمرماً عليه باإلحرام ،  أنه) والرواية الثانية ( 

) هل سقت اهلدي ؟ : ( بإهالل النيب قال : قال ) مبا أهللت ؟ ( ألن النيب قال أليب موسى رضي اللَّه عنه : قال 
صفا واملروة ، مث أتيت امرأة من قومي فطفت بال) فطف بالبيت ، وبالصفا واملروة ، مث حل : ( قال . ال : قلت 

احلديث وقد تقدم ، فظاهره أن احلل مرتب على الطواف والسعي ، وهو الذي فهمه . فمشطتين ، وغسلت رأسي 
  . أبو موسى رضي اللَّه عنه ، فإنه مل يذكر أنه قصر ، وال أنه حلق 

. ول اللَّه اقض لنا قضاء قوم كأمنا ولدوا اليوم يا رس: وعن سراقة بن مالك املدجلي رضي اللَّه عنه أنه قال  ١٧١٨
إن اللَّه عز وجل قد أدخل عليكم يف حجكم هذا عمرة ، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت ، وبالصفا : ( فقال 

  . رواه أبو داود انتهى ) واملروة فقد حل إال من كان معه هدي 
مي واحللق أو التقصري ، ملا تقدم من حديث ابن عمر ظاهر كالم اخلرقي أن احلل مرتب على الر) األمر الثاين ( 

  ) . ال أحل حىت أحل من حجيت ، وأحلق رأسي : ( رضي اللَّه عنهما قال 
أهل النيب وأصحابه رضي اللَّه عنهم باحلج ، وليس مع أحد منهم هدي : وعن جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٧١٩

أهللت مبا أهل به النيب ، فأمر النيب أصحابه رضوان : ، فقال غري النيب وطلحة ، وقدم علي من اليمن معه هدي 
  . خمتصر متفق عليه . اللَّه عليهم أن جيعلوها عمرة ، ويطوفوا مث يقصروا وحيلوا إال من كان معه اهلدي 

وأمر من مل يكن ساق اهلدي أن يطوف ويسعى ، ويقصر ، مث حيل : ويف حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٧٢٠
رواية أخرى أن التحلل حيصل بالرمي وحده ، ملا تقدم من ) وعن أمحد . ( رواه أبو داود وأصله يف الصحيحني . 

  . وحديث سراقة ) إذا رميتم اجلمرة حل لكم كل شيء ( حديث أيب موسى ، وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهم 
نسكيته ووجوبه ، فإن قيل بذلك توقف احلل اخلالف يف توقف احلل على احللق والتقصري مرتب على ) : تنبيه ( 

عليه ، وإال فال ، هذا مقتضى كالم مجاعة ، وصرح به بعضهم ، وجعل القاضي يف تعليقه الروايتني يف توقف احلل 
عليه على القول بنسكيته ، وال نزاع يف ذلك ، إذ املبيت مبزدلفة وحنو ذلك نسك وال يتوقف احلل عليه ، وهذا 

  . ء إليه ميل أيب حممد يف املغين ، ألنه صحح القول بأنه نسك ، والقول بأن احلل ال يتوقف عليه أعين عدم البنا
ليس عند أمحد فيما علمت قوالً يدل على إباحته ، حىت يقول إنه إطالق حمظور ، بل نصوصه متوافرة ) : تنبيه ( 

: قال يف الذي يصيب أهله يف العمرة (  ١٦) على مطلوبيته ، وذم تاركه ، نعم عنه ما يدل على أنه غري واجب ، 
ومن . بئس ما صنع ، وليس عليه شيء : وقال فيمن اعتمر فطاف وسعى ومل يقصر حىت أحرم باحلج . الدم كثري 

هذا وشبهه أخذ أنه إطالق حمظور ، ومن هنا يعلم أن جزم القاضي بأنه نسك يثاب على فعله ، ويذم على تركه 
  . اخلالف فيب وجوبه ، أجود من عبارة غريمها أنه نسك ، أو إطالق حمظور ، واللَّه أعلم وأن حكاية أيب الربكات 

  . واملرأة تقصر من شعرها مقدار األمنلة : قال 
  . املشروع يف حق املرأة التقصري باإلمجاع ، حكاه ابن املنذر : ش 

  . رواه أبو داود ) ى النساء التقصري ليس على النساء حلق ، إمنا عل( وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٧٢١
  . رواه الترمذي . هنى رسول اللَّه أن حتلق املرأة رأسها : وعن علي رضي اللَّه عنه قال  ١٧٢٢

  . وظاهر كالم اخلرقي أن قدر األمنلة واجب ، وهو ظاهر كالم أمحد واألصحاب 



: تقصر من كل رأسها ؟ قال : وسئل أمحد  تقصر من كل قرن قدر األمنلة ، وهو قول ابن عمر: قال أمحد  ١٧٢٣
ومحل أبو حممد ذلك على االستحباب . نعم ، جتمع رأسها إىل مقدم رأسها ، مث تأخذ من أطراف رأسها قدر األمنلة 

ألن األمر به مطلق ، وبأي شيء أزال الشعر أجزأه ، وكذلك أن أزاله بنورة ، أو بنتفه ، إذ القصد إزالته ، : ، قال 
  . أعلم  واللَّه
  . وهو الطواف الواجب ، الذي به متام احلج . مث يزور البيت ، فيطوف به سبعاً : قال 
يعين أنه بعد رمي مجرة العقبة ، والنحر ، واحللق أو التقصري يزور البيت ، فيطوف به سبعاً ، ألن يف حديث : ش 

وهذا الطواف هو الذي به . فأفاض إىل البيت  مث ركب رسول اللَّه ،: جابر رضي اللَّه عنه بعد أن ذكر النحر قال 
مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ، وليطوفوا بالبيت { : متام احلج باإلمجاع قاله ابن عبد الرب ، ويشهد له قوله تعاىل 

  . } العتيق 
فأراد  حججنا مع رسول اللَّه فأفضنا يوم النحر ، فحاضت صفية ،: وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ١٧٢٤

يا رسول : قالوا ) أحابستنا هي ؟ : ( يا رسول اللَّه إهنا حائض ، قال : النيب منها ما يريد الرجل من أهله ، فقلت 
فدل على أنه حابس ملن مل أت به ، وال بد يف هذا . متفق عليه ) أخرجوا : ( قال . اللَّه هنا أفاضت يوم النحر 

ليه اخلرقي ، فلو أطلق ، أو طاف للوداع مل جيزئه ، ألن األعمال بالنية ، الطواف من تعيينه بالنية ، كما سينص ع
ألنه ) وطواف الزيارة ( ألنه فرض عليه فعله باحلج ، ) طواف الفرض ( وليتميز عن بقية األطوفة ، ويسمى هذا 

ألنه يصدر ) در طواف الص( ألنه يفعل بعد اإلفاضة من مىن ، و ) طواف اإلفاضة ( و (  ١٦) يزور به البيت ، 
إن طواف الصدر هو طواف الوداع ، وهو أقرب ، إذ الصدر : وهو املشهور : إليه من مىن ، وقيل قال املنذري 

  . رجوع املسافر من مقصده ، واللَّه أعلم 
  . مث يصلي ركعتني : قال 
  . كما تقدم يف طواف القدوم : ش 
  . يء إن كان مفرداً أو قارناً ، مث قد حل له كل ش: قال 
قد تقدم أن القارن واملفرد إذا دخال مكة يطوفان للقدوم مث يسعيان ، فإذا طافا واحلال هذه مل يبق عليهما : ش 

  . شيء من أركان احلج ، فيحالن إذاً احلل كله 
مث مل حيلل من شيء حرم عليه حىت قضى حجه ، وحنر هديه يوم النحر ، : حلديث ابن عمر الصحيح  ١٧٢٥
ف بالبيت ، مث حل من كل شيء حرم عليه ، وفعل مثل ما فعل النيب من أهدى فساق اهلدي من فطا. وأفاض 
  . واللَّه أعلم . الناس 

سبعاً ، وبالصفا واملروة سبعاً ، كما فعل للعمرة ، مث يعود فيطوف بالبيت [ وإن كان متمتعاً فيطوف بالبيت : قال 
  ) . } وليطوفوا بالبيت العتيق { (  ١٩: طوافاً ينوي به الزيارة ، وهو قوله عز وجل ] 

املتمتع إذا قدم على مكة فإنه يطوف للعمرة ويسعى هلا ، مث حيرم باحلج يوم التروية ، فيسن يف حقه طواف : ش 
القدوم ، لكن على أشهر الروايتني ال يفعله إال بعد رجوعه من مىن ، فإذاً يطوف للقدوم ، مث يسعى ، مث يطوف 

] هو [ إىل آخره بأن هذا ) } وليطوفوا بالبيت العتيق { (  ١٩: وهو قوله تعاىل : ار اخلرقي بقوله للزيارة ، وأش
  . الطواف املتحتم ، املأمور به يف كتاب اللَّه عز وجل ، خبالف طواف القدوم 

  . أهنم طافوا بعد ما رجعوا من مىن : واستدل أمحد على ذلك حبديث جابر  ١٧٢٦
طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت ، وبني الصفا واملروة ، مث (  ١٦: رضي اللَّه عنها قالت وحبديث عائشة  ١٧٢٧



حلوا ، مث طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم ، وأما الذين مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافاً واحداً 
  . انتهى ) . 

ان إذا أحرم من مكة مل يطف بالبيت ، وال بني الصفا وقد روى نافع أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ك ١٧٢٨
رواه مالك يف املوطأ وألن طواف القدوم واحلال هذه كتحية املسجد ، عند دخول . واملروة حىت يرجع من مىن 

  . جيوز فعله قبل الرجوع ، فيفعله عقب اإلحرام : عن أمحد ) والرواية الثانية . ( املسجد قبل شروعه يف الصالة 
واعتمد . وال أعلم أحداً وافق أبا عبد اللَّه على هذا : وقال (  ١٦) ومنع أبو حممد مسنونية هذا الطواف رأساً ، 

وحديث عائشة : على أن النيب مل ينقل أنه أمر من متتع يف حجة الوداع به ، وال أن الصحابة املتمتعني فعلوه ، قال 
ا ذكرت طوافاً واحداً ، وأضافته للحج ، وهذا هو طواف الزيارة ، وإال رضي اللَّه عنها يدل على هذا ، ألهنا إمن

تكون قد أخلت بذكر الركن ، وذكرت ما ليس بركن ، مث عائشة رضي اللَّه عنها قد قرنت احلج والعمرة بأمره ، 
  . انتهى . ومل تكن طافت للقدوم ، مث مل ينقل أهنا طافت للقدوم ، وال أمرها النيب به 

واملفرد ، والقارن اآلفاقيان إذا مل يأتيا مكة قبل يوم النحر ، كاحلكم يف ] من مكة [  املكي إذا أحرم واحلكم يف
  . هؤالء كلهم يسعون عقب طواف اإلفاضة ، مث حيلون ] أيب حممد [ املتمتع على ما سبق ، فعلى قول 

واية أيب طالب ، يف معتمر طاف فواقع وقد أشعر كالم اخلرقي بأن احلل يتوقف على السعي ، ونص عليه أمحد يف ر
حيلق أو يقصر ، عليه دم ، ] يسعى فسدت عمرته وعليه مكاهنا ، ولو طاف وسعى مث وطىء قبل أن [ أهله قبل أن 

) وهو إحدى الروايتني ( انتهى ، وال نزاع يف هذا إن قلنا بركينة السعي ، . إمنا العمرة الطواف والسعي واحلالق 
فهل يتوقف احلل عليه ؟ ) وهو الرواية الثانية ( ار القاضي يف التعليق الكبري ، أما إن قلنا بسنيته عن أمحد ، واختي

وبه قطع يف التلخيص ال ، وعلى هذا إن قيل ) والثاين ( نعم ، وهو ظاهر كالم أيب الربكات ) أحدمها ( فيه وجهان 
غىن ، وحكاه صاحب التلخيص رواية فالقياس توقف بوجوبه كما هو اختيار القاضي يف اجملرد ، وأيب حممد يف امل

  . احلل عليه 
الطواف حملل من احمللالت ، فيحصل التحلل األول باثنني من ثالثة ، الرمي واحللق ، والطواف ، وحيصل ) : تنبيه ( 

لطواف ، احلالق نسك ، وإال حصل األول بواحد من اثنني ، الرمي ، وا: التحلل الثاين بالثالث ، هذا إن قلنا 
إنه مقتضى قول األصحاب ، فكأنه مل ير ذلك : وحيصل الثاين بالثاين ، صرح به صاحب التلخيص ، وقال أبو حممد 

  . مصرحاً به ، واللَّه أعلم 
  . مث يرجع إىل مىن : قال 

النحر  إن رسول اللَّه أفاض يوم: يف الصحيحني وغريمها عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : ش  ١٧٢٩
وكان ابن عمر رضي اللَّه عنهما يفيض يوم النحر ، مث يرجع فيصلي : ، مث رجع فصلى الظهر مبىن ، قال نافع 

  . ويذكر أن النيب فعله ، واللَّه أعلم . الظهر مبىن 
  . وال يبيت مبكة ليايل مىن : قال 
  . من الروايتني ظاهر هذا أن املبيت مبىن لياليها واجب ، وهو املشهور ، واملختار : ش 

استأذن العباس رضي اللَّه عنه رسول اللَّه أن يبيت (  ١٦: ) ملا روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٧٣٠
  . فظاهر هذا أن غريه كان ممنوعاً من ذلك . مبكة ليايل مىن ، من أجل سقايته ، فأذن له ، متفق عليه 

رواه ابن ماجه ، وألن النيب بات . كة إال للعباس من أجل سقايته مل يرخص النيب ألحد يبيت مب: وقد روي  ١٧٣١
  ) . خذوا عين مناسككم : ( هبا ، وقال 



زعموا أن عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه كان يبعث رجاالً يدخلون الناس من : وقال مالك يف املوطأ  ١٧٣٢
  . وراء العقبة 

  . من جحه ، فال جيب عليه املبيت مبوضع معني ، كليلة احلصبة يسن وال جيب ، ألنه قد حل ) والرواية الثانية ( 
انتهى وجيب الليايل الثالث إن مل . إذا رميت اجلمرة فبت حيث شئت : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ١٧٣٣

  . واللَّه أعلم . يرد التعجل ، وإن أراد فليلتان 
 بسبع حصيات ، يكرب مع كل حصاة ، ويقف عندها فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى اجلمرة األوىل: قال 

ويدعو فيطيل ، مث يرمي الوسطى بسبع حصيات يكرب أيضاً ويدعو ، مث يرمي مجرة العقبة بسبع حصيات ، وال يقف 
  . عندها 

اجلمرة األوىل هي أبعد اجلمرات من مكة ، وتلي مسجد اخليف ، فإذا كان غداة يوم النحر ، بدأ هبا فرماها : ش 
  ] . حصيات [ سبع ب

حلديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكرب مع كل حصاة ، مث  ١٧٣٤
مث يرمي اجلمرة الوسطى ، مث يأخذ [ يتقدم فيسهل ، فيقوم مستقبل القبلة ، مث يدعو ، ويرفع يديه ، ويقوم طويالً ، 

مث يرمي اجلمرة ذات العقبة ، من ] قبلة ، مث يدعو ويرفع يديه ويقوم طويالً ذات الشمال فيسهل ، فيقوم مستقبل ال
وهذا الترتيب شرط ، فلو بدأ جبمرة . هكذا رأيت رسول اللَّه يفعله : بطن الوادي ، وال يقف عندها ، ويقول 

نيب رتبها ، وفعله خرج بياناً العقبة ، أو الوسطى مل جيزئه ، على املنصوص واملختار من الروايتني أو الروايات ، ألن ال
  . لصفة الرمي املشروع 

رأيت رسول اللَّه يرمي على راحلته يوم : ال سيما عضده ما روى جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال  ١٧٣٥
 رواه مسلم وغريه ، وهذا أمر) خذوا مناسككم ، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد جحيت هذه : ( النحر ويقول لنا 

( بالم مفتوحة وبالنون ، وروي : يقول لنا : باالقتداء به ، فإن فعله ورد بياناً جملمالت احلج ، واألشهر يف الرواية 
مجرة أرجو أن ال يكون عليه . جيزئه ) والثانية . ( بكسر الالم لألمر ، وبالتاء باثنني من فوق ، وهي لغة ) لتأخذوا 

  . شيء 
وحكى أبو الربكات ) من قدم نسكاً بني يدي نسك فال حرج : (  أنه قال وذلك ألنه يروي عن النيب ١٧٣٦

  (  ١٦. ) الرواية باإلجزاء مع اجلهل 
  . وشرط صحة الرمي يف اجلميع أن يكون بعد الزوال ، على املشهور ، واملختار لألصحاب من الروايتني 

يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فبعد زوال رأيت رسول اللَّه يرمي : ملا روى جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٧٣٧
  . رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي والنسائي . الشمس 
رواه الترمذي ، . وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه كان يرمي اجلمار إذا زالت الشمس  ١٧٣٨

  . مجعني وفعله خرج بياناً كما تقدم ، وقد فهمت هذا الصحابة رضي اللَّه عنهم أ
إذا رمي : سألت ابن عمر رضي اللَّه عنهما مىت أرمي اجلمار ؟ قال : قال وبرة بن عبد الرمحن السلمي  ١٧٣٩

والرواية ( رواه البخاري وغريه ، . كنا نتحني فإذا زالت الشمس رمينا : فأعدت عليه املسألة فقال . إمامك فارمه 
كالثانية إال أنه إن نفر ) والثالثة ( ال أجزأه وال ينفر إال بعد الزوال ، إن رمى يف اليوم اآلخر قبل الزو) : الثانية 

كأنه مل . إذا رمى عند طلوع الشمس يف النفر األول مث نفر : قبل الزوال ال شيء عليه ، قال يف رواية ابن منصور 
  . ير عليه دماً 



باعاً لعف النيب ، فإنه قد ثبت ذلك عنه من كما قال اخلرقي ، ات. ال بد من سبع : واختلف يف عدد احلصا ، فعنه 
  . حديث ابن عمر املتقدم ، ومن حديث ابن مسعود ، وعائشة رضي اللَّه عنهم ، وفعله خرج بياناً كما تقدم 

االستجمار تو ، ورمي اجلمار تو ، والسعي بني الصفا : ( قال رسول اللَّه : وعن جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٧٤٠
جتزىء الست ، ) وعنه . ( والتو الوتر ] رواه مسلم وغريه ) [ وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو واملروة تو ، 

  . وال جيزىء ما دوهنا 
: وبعضنا يقول . رميت بسبع : رجعنا يف احلجة مع النيب وبعضنا يقول : ملا روى سعد رضي اللَّه عنه قال  ١٧٤١

  . وهذا اتفاق منهم على جواز االكتفاء بالست . سائي وأمحد رواه الن. رميت بست ، فلم يعب بعضهم على بعض 
جتزىء اخلمس ، إذ األكثر ) وعنه ( ال أبايل رميت بست أو بسبع ، : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  ١٧٤٢

  . يعطى حكم اجلميع ، وقد ثبت عن الصحابة التساهل يف البعض 
ر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، ويقف يدعو ، ويطيل يف ويسن أن يكرب مع كل حصاة ، ملا تقدم من حديث جاب

يقف : اجلمرتني األولتني ، وال يقف يف مجرة العقبة ، ملا تقدم من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، واخلرقي قال 
  . ولعله يريد قريباً منها ، إذ السنة التقدم كما يف احلديث ، واللَّه أعلم . عندها 

  . م الثاين كما فعل باألمس ويفعل يف اليو: قال 
ال نزاع يف ذلك ، وعلى ذلك فعل اخللف ، اقتداء بالسلف ، وقد قالت عائشة رضي اللَّه (  ١٦: ) ش  ١٧٤٣

أفاض رسول اللَّه من آخر يوم النحر حني صلى الظهر ، مث رجع إىل مىن ، فمكث هبا ليايل أيام التشريق ، : عنها 
كل مجرة بسبع حصيات ، يكرب مع كل حصاة ، ويقف عند األوىل والثانية ، يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس ، 

  . رواه أبو داود ، واللَّه أعلم . فيطيل القيام ويتضرع ، ويرمي الثالثة وال يقف عندها 
  . فإن أحب أن يتعجل يف يومني خرج قبل املغرب : قال 
ب أن يتعجل يف يومني منها خرج قبل املغرب ، لقول أيام مىن وأيام التشريق ثالثة أيام بعد النحر ، فمن أح: ش 

اآلية والتخيري هنا ) } فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن تأخر فال إمث عليه { (  ١٩: اللَّه سبحانه وتعاىل 
مبكة  واللَّه أعلم نظراً جلواز األمرين ، وإن كان التأخر أفضل ، وكالم اخلرقي وعامة األصحاب يشمل مريد اإلقامة

  . ، وكذلك عموم اآلية الكرمية 
أيام مىن ثالثة ، فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن تأخر فال : ( وعن حيىي بن يعمر أن رسول اللَّه قال  ١٧٤٤
  . ال يعجبين ملن نفر النفر األول أن يقيم مبكة ) : وعن أمحد . ( خمتصر رواه أبو داود وغريه ) إمث عليه 
من شاء من الناس كلهم أن ينفر يف األول ، إال آل خزمية : ا روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال وذلك مل ١٧٤٥

أي أهنم أهل . إال آل خزمية : أمحد وإسحاق معىن قول عمر رضي اللَّه عنه [ فال ينفروا إال يف النفر األخري فجعل 
  . م ، واللَّه أعلم هذا على االستحباب ، حمافظة على العمو] حرم ، ومحل أبو حممد 

  . فإذا غربت الشمس وهو هبا مل خيرج حىت يرمي يف غد بعد الزوال كما رمى باألمس : قال 
شرط جواز التعجل يف اليومني أن ينفر قبل غروب الشمس لزمه املبيت والرمي من الغد ، ألن اللَّه سبحانه : ش 

، واليوم اسم للنهار ، فمن غربت الشمس عليه خرج عن لكالمه ] وكذلك املبني [ وتعاىل جعل التعجل يف اليوم ، 
  . أن يكون يف اليوم ، فهو ممن تأخر 

من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق (  ١٦: وعن نافع أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان يقول  ١٧٤٦
  . ، رواه مالك يف املوطأ ) وهو مبىن ، فال ينفرن حىت يرمي اجلمار من الغد 



احلنفية من أنه جيوز يف هذا اليوم الرمي قبل ] مذهب [ حىت يرمي يف غد بعد الزوال ، حيترز به عن : اخلرقي  وقول
  . الزوال ، وهي رواية مرجوحة قد تقدمت واللَّه أعلم 

  (  ١٦. ) ويستحب أن ال يدع الصالة يف مسجد مىن مع اإلمام : قال 
  . يعين مسجد اخليف ، تأسياً بالنيب : ش 

صليت مع رسول اللَّه مبىن ركعتني ، ومع أيب بكر ، وعمر ، وعثمان رضي اللَّه : قال عبد اللَّه بن مسعود  ١٧٤٧
يف رحله ، ] صلى [ من فسق أو غريه ] مانع ، فإن منع مانع [ وهذا إن مل مينع . عنهم ركعتني ، صدرا من خالفته 

  . واللَّه أعلم 
  . ة الظهر يوم النحر ، إىل آخر أيام التشريق ويكرب يف دبر كل صالة ، من صال: قال 
قد تقدم الكالم يف التكبري يف عيد النحر ، ويف صفته ، وحمله ووقته وأن احملل يكرب من صالة الفجر يوم عرفة : ش 

 ، وأما احملرم فيكرب من صالة الظهر يوم النحر ، ألنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية حىت يرمي مجرة العقبة ، وليس بعد
مجرة العقبة صالة يكرب فيها إال الظهر ، فلو رمى مجرة العقبة قبل الفجر إذ وقتها يدخل بانتصاف ليلة النحر ، على 
املشهور من الروايتني فعموم كالم أصحابنا يقتضي أنه ال فرق ، محالً على الغالب ، ويؤيد هذا أنه لو أخر الرمي إىل 

ري والتلبية ، ومنصوص أمحد يف رواية ابنه عبد اللَّه أنه يبدأ بالتكبري مث يليب بعد صالة الظهر فإنه جيتمع يف حقه التكب
  . ، إذ التلبية قد خرج وقتها املستحب ، وهو الرمي ضحى فبذلك قدم التكبري عليها ، واللَّه أعلم 

  . فإذا أتى مكة مل خيرج حىت يودع البيت ، يطوف به سبعاً ، ويصلي ركعتني : قال 
: كان الناس ينصرفون يف كل وجه ، فقال رسول اللَّه : ا روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال مل: ش  ١٧٤٨

رواه أمحد ومسلم وليس بركن اتفاقاً ، بل واجب جيرب بالدم ، هلذا ) ال ينفر أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت ( 
إذا نسي طواف الزيارة ، : ابن إبراهيم احلديث ، هذا املشهور واملعروف عند األصحاب ، وقال أمحد يف رواية 

: إال أن يقال . فطاف للصدر ال جيزئه التطوع عن الفريضة وكذلك نقل املروذي ، وظاهر هذا أنه سنة ال واجب 
أطلق على الواجب تطوعاً حيث قابله بالركن ، إذ واجبات احلج تترك ، وتصح العبادة بدوهنا ، فلها شبه بالتطوع 

 .  
يقتضي أنه لو أراد املقام مبكة ال وداع عليه ، وهو كذلك ، سواء نوى اإلقامة قبل النفر . مل خيرج  :وقول اخلرقي 

  . أو بعده 
ظاهره أنه لو خرج ولو إىل دون مسافة القصر أنه يلزمه الطواف ، وهو ظاهر إطالق احلديث ، . مل خيرج : وقوله 

  . واملراد باخلروج اخلروج عن احلرم 
زيارة إذا طافه عند اخلروج عن طواف الوداع ، يف أشهر الروايتني ألنه حصل آخر عهده بالبيت وجيزئه طواف ال

  . طواف ، واللَّه أعلم 
  (  ١٦. ) إذا فرغ من مجيع أموره ، حىت يكون آخر عهده بالبيت : قال 
اتباعاً لنص  يعين أن هذا الطواف يكون يف وقت فراغه من مجيع أموره ، كي يكون آخر عهده بالبيت ،: ش 

  . حديث ابن عباس ، واللَّه أعلم 
  . فإن ودع واشتغل يف جتارة عاد فودع مث رحل : قال 
يعين يتفرغ على ما تقدم أنه لو ودع مث اشتغل يف جتارة ، أو حاجة ، أو عيادة مريض ، أنه يعيد الوداع ، : ش 

و زيارة مل يكن آخر عهده بالبيت الطواف ، وقد ومن أقام يف جتارة أ) حىت يكون آخر عهده بالبيت ( عمالً بقوله 



ال ، يقولون حىت جيعل : إذا ودع البيت مث نفر يشتري طعاماً يأكله ؟ قال : بالغ أمحد يف ذلك ، فقال له أبو داود 
إذا ودع ال يلتفت ، فإن التفت رجع حىت يطوف بالبيت ، وأبو : وقال يف رواية أيب طالب . الردم وراء ظهره 

  . محه اللَّه جيوز شراء اليسري ، وقضاء احلاجة يف الطريق ، ألنه ال يسمى إقامة ، واللَّه أعلم حممد ر
  . فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب ، وإن أبعد بعث بدم : قال 
فمسافر ،  نص أمحد رمحه اللَّه على هذا ، حمافظة على اإلتيان بالواجب ، إذ القريب يف حكم املقيم ، أما البعيد: ش 

  . مع أن املشقة تلحقه غالباً ، خبالف القريب ، ولو تعذر على القريب الرجوع فهو كالعبيد 
وعن حيىي بن سعيد األنصاري ، أن عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه رد رجالً من مر الظهران مل يكن ودع  ١٧٤٩

  . البيت حىت ودع ، رواه مالك يف املوطأ 
اللَّه أنه لو رجع القريب ال دم عليه ، وهو كذلك ، ألنه يف حكم املقيم أما البعيد إذا  ومقتضى كالم اخلرقي رمحه

ال يسقط عنه الدم ، الستقراره بالبعد ، وأليب حممد احتمال ، وحد البعد مسافة القصر ، نص : رجع فعن القاضي 
  . م عليه أمحد ، واعتربها أبو حممد من مكة ، وقد يقال من احلرم ، واللَّه أعل

  . واملرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ، وال وداع عليها وال فدية : قال 
  . أما سقوط طواف الوداع عن احلائض فقول العامة : ش 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إال أنه خفف (  ١٦: ملا روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٧٥٠
  . متفق عليه ) . عن املرأة احلائض 

من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إال احليض ، : وعن نافع ، أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٧٥١
  . رواه الترمذي . رخص هلن رسول اللَّه 

فذكرت حيضها للنيب : حاضت صفية ، قالت عائشة : ويف مسلم وغريه عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ١٧٥٢
يا رسول اللَّه إهنا قد كانت أفاضت ، وطافت بالبيت ، مث حاضت بعد اإلفاضة : قلت  )أحابستنا هي ؟ : ( ، فقال 

أما انتفاء الفدية فألن النيب مل يذكرها يف شيء من األحاديث ، ولو وجبت ) فلتنفر ( (  ١٦: ) فقال رسول اللَّه . 
  . لذكرها ، وحكم النفساء حكم احلائض 

فساء قبل مفارقة البنيان لزمها الرجوع والوداع ، فإن مل ترجع ولو لعذر فعليها إذا طهرت احلائض أو الن) : تنبيه ( 
  . الدم ، ولو كان الطهر بعد مفارقة البنيان فال رجوع عليها ، واللَّه أعلم 

  . ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراماً ، حىت يطوف بالبيت : قال 
م احلج إال به ، فإذا تركه اإلنسان ، ورجع إىل بلده ، فإنه ال بد أن قد تقدم أن طواف الزيارة ركن ال يت: ش 

يرجع من بلده ، ليأيت بركن احلج ، ويرجع حراماً عن النساء إن كان قد رمى مجرة العقبة ، وإال فحراماً عن كل 
. س صاحبه فدل على أن الطواف حيب) أحابستنا هي ؟ ( شيء كما تقدم ، وقد دل على األصل قول النيب لصفية 

  . واللَّه أعلم 
  . وإن كان قد طاف للوداع مل جيزئه عن طواف الزيارة : قال 
] نظراً [ ال بد من تعيني النية لطواف الزيارة ، فإذا طاف للوداع ، أو مطلقاً ، مل جيزئه عن طواف الزيارة ، : ش 

وهذا مل ينو طواف الزيارة ، فال يكون له ،  احلديث ،) إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا المرىء ما نوى ( لقول النيب 
  . ونبه هبذا على مذهب مالك رمحه اللَّه يف أنه جيزئه ذلك ، واللَّه أعلم 

  . وليس يف عمل القارن زيادة على عمل املفرد : قال 



مل يذكر هذا هو املذهب ، املختار لألصحاب ، واملشهور عن أمحد يف الروايتني ، حىت أن القاضي يف تعليقه : ش 
غريه ، ورواه عن أمحد سبعة من أصحابه ، وذلك ملا تقدم من أن الصحيح أن النيب كان نسكه القرآن ، واخلصم 

  . يسلم ذلك ، ومل ينقل عنه أنه طاف إال طوافاً واحداً 
. حداً إن رسول اللَّه قرن احلج والعمرة ، وطاف هلما طوافاً وا: كما صرح به جابر رضي اللَّه عنه فقال  ١٧٥٣

  . رواه الترمذي والنسائي 
رواه اجلماعة . مل يطف النيب وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافاً واحداً طوافه األول : وعنه أيضاً قال  ١٧٥٤

  . إال البخاري 
من أحرم باحلج والعمرة أجزأه طواف ( قال رسول اللَّه : وروى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه قال  ١٧٥٥

إن ابن عمر رضي : رواه الترمذي وهذا لفظه ، والنسائي وقال ) واحد وسعي واحد منهما حىت حيل منهما مجيعاً 
  . هكذا رأيت النيب يفعله : اللَّه عنهما قرن احلج والعمرة ، فطاف هلما طوافاً واحداً ، وقال 

، ملا حج حني نزل احلجاج لقتال ابن ويف الصحيحني أيضا معىن هذا عنه رضي اللَّه عنه ، يف حديث طويل  ١٨٥٦
  (  ١٦. ) الزبري رضي اللَّه عنهما 

وأما الذين مجعوا احلج : وعن عائشة رضي اللَّه عنها يف حديثها الصحيح وسيأيت إن شاء اللَّه تعاىل قالت  ١٧٥٧
  . والعمرة فإمنا طافوا طوافاً واحداً 

  ) . يسعك طوافك حلجك وعمرتك ( : أن النيب قال هلا : وملسلم يف هذا احلديث  ١٧٥٨
: ال يقال ) طوافك بالبيت ، وبني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك : ( وأليب داود أن النيب قال هلا  ١٧٥٩

يقتضي ما يقع عليه اسم . طواف : الطواف اسم جنس مضاف هلا ، فيشمل كل طواف صدر منها ، ألنا نقول 
وعبدك ، ] طوافك [ ب القاضي ، وفيه شيء ، إذ ال يظهر يل فرق بني الطواف ، وهو يصدق بواحد ، كذا أجا

وحنوه ، وهو وإن صدق بواحد ، لكن ال يدل على تعيني الواحد ، وإمنا اجلواب أن املعلوم من قصتها أهنا طافت 
] ( يف قوله [  طوافاً واحداً ، واخلصم يسلم ذلك ، ألن عنده أن أمرها آل إىل اإلفراد ، مث لو مل يكن كذلك مل يكن

من جنس [ فائدة ، إذ ال يتوهم أن يف القران ثالثة أطواف ، وألهنما عبادتان ) يسعك طوافك حلجك وعمرتك 
  . فإذا اجتمعا دخلت الصغرى يف الكربى كالطهارتني ] واحد 

حكاها مجاعة  يلزمه طواف وسعي للعمرة ، وطواف وسعي للحج ، ال يدخل أحدمها يف اآلخر ،) والرواية الثانية ( 
قد استدل هلذه الرواية بقوله ) وباجلملة ( ، وهي نظري الرواية رواية أن عمرة القران ال جتزيء عن عمرة اإلسالم ، 

  . وإمتامها أن يأيت بأفعاهلا على الكمال ) } وأمتوا احلج والعمرة للَّه { (  ١٩: تعاىل 
وسعى سعيني من رواية علي ، وابن مسعود ، وابن عمر وبأنه قد روي عن رسول اللَّه أنه طاف طوافني ،  ١٧٦٠

  . ، وعمران بن حصني ، رضي اللَّه عنهم 
  ) . من مجع بني احلج والعمرة فعليه طوافان : وروي عنه أيضاً أنه قال  ١٧٦١
أنا  وأجيب عن اآلية بأن اإلمتام أن حيرم هبما من دويرة أهله ، كما قال عمر وعلي رضي اللَّه عنهما على ١٧٦٢

ليس : إذا طاف وسعى هلما فقد أمتهما ، وعن األحاديث بضعفها ، قال احلافظ املنذري : نقول مبوجبه ، ألنا نقول 
  . فيها شيء يثبت 

وينبين على اخلالف إذا قتل القارن صيداً ، أو أفسد نسكه ، فاملنصوص جزاء واحد للصيد ، وبدنة للوطء ، 
  . ما لو فعل ذلك يف كل من النسكني وخرج جزاآن للصيد ، وبدنة وشاة ، ك



  . ال نزاع يف احتاد اإلحرام واحللق ، واللَّه أعلم ) : تنبيه ( 
  . إال أن عليه دماً ، فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج ، يكون آخرها يوم عرفة ، وسبعة إذا رجع إىل أهله : قال 
أو التقدير ليس يف . لكن عليه دم : ل القارن ، فالتقدير هذا استثناء منقطع ، ألن الدم ليس من عم(  ١٦: ) ش 

عمل القارن ، وال يف حكمه زيادة على عمل املفرد ، وال يف حكمه ، إال أن عليه دماً ، وباجلملة وجوب الدم قول 
أن القارن اآلية ، وقد تقدم ) } فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي { (  ١٩: اجلمهور ، لقوله تعاىل 

  . يدخل يف ذلك 
اجتمع علي وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن املتعة أو : ويؤيد ذلك ما قال سعيد بن املسيب قال  ١٧٦٣

إين ال : قال . دعنا : فقال له عثمان . ما تريد إىل أمر فعله رسول اللَّه تنهى الناس عنه : العمرة ، فقال له علي 
لبيك : ملا رأى ذلك علي أهل هبما : ى ذلك أهل هبما مجيعاً ، متفق عليه ، ويف رواية فلما رأ. أستطيع أن أدعك 

  . ففهم علي دخول القران يف لفظ التمتع ، ففعله ليعلم الناس أنه غري منهي عنه . بعمرة وحجة 
. رواه مسلم . حر حنر رسول اللَّه عن عائشة رضي اللَّه عنها بقرة يوم الن: وعن جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٧٦٤

  . وقد تقدم أهنا كانت قارنة ، وألنه ترفه بأحد السفرين ، فلزمه دم كاملتمتع 
  . إن شاء اللَّه تعاىل ، واللَّه أعلم ] ذلك [ وإذا مل جيد اهلدي صام على الصفة املذكورة كاملتمتع ، وسيأيت 

من عامه ، ومل يكن خرج من مكة إىل ما  ومن اعتمر يف أشهر احلج ، فطاف وسعى وحل ، مث أحرم باحلج: قال 
  . تقصر فيه الصالة ، فهو متمتع ، وعليه دم 

فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما { وجوب الدم على املتمتع يف اجلملة إمجاع ، وقد شهد له اآلية الكرمية : ش 
  . } ما استيسر من اهلدي { أي فعليه أو فالواجب } استيسر من اهلدي 

كنا نتمتع مع رسول اللَّه بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة : م وغريه عن جابر رضي اللَّه عنه قال ويف مسل ١٧٦٥
  . نشترك فيها 

أن يعتمر يف أشهر احلج ، فلو اعتمر هبا يف غري أشهره مل يكن متمتعاً ، ألن قوله ) أحدها ( ويشترط لذلك شروط 
أي أوصل ذلك باحلج ، وهذا إمنا يكون إذا كان يف أشهر ) } ج فمن متتع بالعمرة إىل احل{ (  ١٩: سبحانه وتعاىل 

احلج ، واالعتبار عندنا بالشهر الذي أحرم فيه ، ال بالشهر الذي حل فيه ، فلو أحرم بالعمرة يف رمضان ، مث حل 
  . يف شوال مل يكن متمتعاً ، نص عليه أمحد يف رواية مجاعة 

أن حيل من عمرته مث ) الشرط الثاين ( وعليه اعتمد أمحد رمحه اللَّه  ويروى ذلك عن جابر رضي اللَّه عنه ، ١٧٦٦
إذ أحد نوعي القران أن يدخل احلج (  ١٦) حيرم باحلج ، فلو أدخل احلج على العمرة قبل طوافها صار قارناً ، 

  . على العمرة 
( ول اللَّه وقد تقدم ، هكذا صنع رس: كما صنع ابن عمر رضي اللَّه عنهما عام حجة احلرورية ، وقال  ١٧٦٧
  . أن حيج من عامه ، لظاهر اآلية الكرمية ، مع أن هذا كاإلمجاع ) الثالث 

أن ال خيرج من مكة إىل ما تقصر فيه الصالة ، فإن خرج إىل ما تقصر فيه الصالة مل يكن متمتعاً ، نص ) الرابع ( 
له الصالة ، مث رجع فحج فليس مبتمتع ، وبينه وبني إن خرج من احلرم سفراً تقصر يف مث: عليه أمحد ، إال أن لفظه 

  . كالم اخلرقي فرق ، إذ اخلرقي اعترب اخلروج من مكة ، وأمحد اعترب اخلروج من احلرم 
إذا اعتمر يف أشهر احلج فهو متمتع ، : وباجلملة العمدة يف ذلك ما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال  ١٧٦٨

وعن ابنه حنو ذلك ، رواه أبو حفص ، وهذه الشروط األربعة ال أعلم فيها خالفاً . فإن خرج ورجع فليس مبتمتع 



ال نزاع فيه بينهم وهو أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام ، ) شرط خامس ( بني األصحاب ، ويشترط أيضاً 
ذلك ملن مل { (  ١٩: اىل إىل قوله تع) } فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي { (  ١٩: لقوله تعاىل 

حاضري ( من ) ملن مل يكن أهله ( احلكم وهو وجوب الدم ) ذلك ( أي ) } يكن أهله حاضري املسجد احلرام 
أي ) على ( وهذا أجود من جعل الالم مبعىن ) ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام ( أي ثابت ) املنسجد احلرام 

إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم ، وإن { (  ١٩: ضري كما يف قوله تعاىل ذلك الواجب على من مل يكن أهله حا
: ( للمقابلة ومهما أمكن استعمال اللفظ يف موضوعه األصلي فهو أوىل ، ال يقال ] جماز [ إذ هذا ) } أسأمت فلها 

) ي املسجد احلرام ملن مل يكن أهله حاضر( أي هذا التمتع } فمن متتع بالعمرة إىل احلج { : إشارة إىل قوله ) ذلك 
 ١٩جزاء ، و ) } فما استيسر { (  ١٩شرط ، و ) } فمن متتع { (  ١٩: قوله تعاىل : فيخرج املكي ، ألنا نقول 

من دخل داري : يرجع إىل اجلزاء دون الشرط ، كقول القائل ] واالستثناء [ استثناء ، ) } ذلك ملن مل يكن { ( 
  . انتهى وهذا الشرط يعم املتمتع والقارن . فأعطه درمهاً ، إال أن يكون أعجمياً 

إال حاضري املسجد احلرام املقيم باحلرم ، سواء كان من أهله أو داخالً إليه ، فلو دخل اآلفاقي بعمرة يف ) : تنبيه ( 
فاعتمر يف أشهر احلج ، وحج من عامه فهو متمتع ، نص عليه ، وبالغ (  ١٦) غري أشهر احلج ، مث أقام مبكة ، 

إذا جتاوز امليقات إىل أن بقي بينه وبني مكة دون مسافة القصر ، فال دم عليه ، ألنه من : يف اآلفاقي : اضي فقال الق
  . انتهى . حاضريه ، وخالفه أبو حممد ، ألن احلضور باإلقامة 

وفيه روايتان  هل يشترط أن ال حيرم من امليقات ، فإن أحرم منه فليس مبتمتع ؟) أحدها ( واختلف يف ثالثة شرائط 
إذا أقام : ، أنصهما وبه جزم أبو الربكات االشتراط ، قال أمحد يف رواية يوسف بن موسى ، وأمحد بن احلسن 

فأنشأ احلج من مكة فهو متمتع ، فإن خرج إىل امليقات فأحرم باحلج فليس مبتمتع ، وذلك ألنه مل يترفه بترك أحد 
ال يشترط ذلك ، إمنا املشترط مفارقة احلرم ) : والثانية ( حيج من عامه ، امليقاتني ، فلم يلزمه الدم ، كما لو مل 

مبسافة القصر ، قال أمحد يف رواية حرب يف من أحرم بعمرة يف أشهر احلج فهو متمتع إذا أقام حىت حيج ، فإن خرج 
 تعليقه ، وبالغ فحمل من احلرم سفراً تقصر يف مثله الصالة ، مث رجع فحج فليس مبتمتع ، وهذا اختيار القاضي يف

األوىل على أن بني امليقات وبني مكة مسافة تقصر فيها الصالة ، وال يعرف أبو حممد غري هذا ، نظراً إىل أن القريب 
يوم وليلة من مكة ، أما ما ] على [ ميقات أهل جند ، فإنه ) قرن ( يف حكم احلاضر ، ويظهر أثر هذا الشرط يف 

هل تشترط النية يف ابتداء ) الثاين : ( مسافة القصر فأزيد ، فال حاجة إىل هذا الشرط فيها عداه فإن بينها وبني مكة 
العمرة أو أثنائها ؟ فيه وجهان ، واالشتراط اختيار القاضي وأيب اخلطاب ، وصاحب التلخيص ، وعدمه هو اختيار 

عن شخصني فال متتع ؟ اشترط ذلك هل يشترط أن يكون النسكان عن رجل واحد ، فلو كانا ) الثالث ( أيب حممد 
ألنه ال خيتلف أصحابنا أنه ال بد لإلحرام بالنسك الثاين من امليقات ، إذا كان عن غري : صاحب التلخيص ، قال 

األول ، يعين واإلحرام من امليقات يسقط التمتع ، ومل يشترط ذلك الشيخان ، و أبو حممد خيالف صاحب التلخيص 
عليهما كما عرفت ، أما أبو الربكات فيوافقه يف األصل الثاين ، فظاهر كالمه خمالفته يف يف األصلني اللذين بىن 
  . األول وإذاً يزول البناء 

  . هذه الشروط كلها للتمتع املوجب للدم ، ال للتمتع املطلق كما تقدم التنبيه عليه ، واللَّه أعلم ) : تنبيه ( 
  . ا يوم عرفة ، وسبعة إذا رجع فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام ، آخره: قال 
: وسبعة أيام إذا رجع إىل أهله ، لقوله سبحانه (  ١٦) أي إذا مل جيد الدم صام ثالثة أيام آخرها يوم عرفة ، : ش 
فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي ، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج ، وسبعة إذا { (  ١٩



ويعترب الوجدان باملوضع الذي هو فيه ، دون بلده ، وال ريب يف وجوب الصوم ) } كاملة  رجعتم ، تلك عشرة
  . على العادم للهدي يف اجلملة 

والكالم فيه يف ثالثة أشياء ، يف وقت وجوبه ووقت استحبابه ، ووقت جوازه ، فأما وقت الوجوب فهو وقت 
مىت جيب صيام املتعة : ، وقد سئل أمحد يف رواية ابن القاسم وجوب اهلدي ، ألنه بدل عنه ، قاله القاضي وأبو حممد 

أي إن عقده سبب للوجوب ، ألن الوجوب يتعلق به ، وهذا : إذا عقد اإلحرام ، قال القاضي يف التعليق : ؟ فقال 
التأويل بعيد ، لتصريح السائل بالوجوب ، ووقت وجوب اهلدي عند القاضي يف تعليقه ، ومن تابعه كصاحب 

مىت جيب : لخيص وغريه بطلوع فجر يوم النحر ، واعتمد القاضي على قول أمحد يف رواية املروذي ، وقيل له الت
وأجرى أبو حممد الرواية . معناه إذا مضى وقت الوقوف : قال القاضي . إذا وقف بعرفة : على املتمتع الدم ؟ قال 

  . اختيار القاضي ، ولعله يف اجملرد  إهنا: على ظاهرها ، فحكى الرواية أنه جيب بالوقوف ، وقال 
وحكى أبو حممد وغريه رواية أخرى أنه جيب باإلحرام باحلج ، ولعلهم أخذوه من رواية ابن القاسم اليت أوهلا 
القاضي ، وهي حمتملة ، إذ اإلحرام حيتمل إحرام احلج ، وإحرام العمرة ، ويتلخص على هذا أربعة أقوال ، 

فمن متتع بالعمرة : أي ) } فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر { (  ١٩: قوله تعاىل  ومدركها واللَّه أعلم أن
وذلك إمنا يكون باإلحرام باحلج ، وهذا أظهر ، أو أن . فمن متتع بالعمرة موصالً هبا إىل احلج : قاصداً إىل احلج أو 

هو معرض للفوات ، أو أن وقت حنر اهلدي احلج إمنا يتحقق باحلصول بعرفة ، إذ هو الركن األعظم ، وقبل ذلك 
هو يوم النحر ، فال جيب قبله ، لعدم قدرته على الفعل ، وعلله القاضي بأن اهلدي من جنس ما حيصل به التحلل ، 

  . فكان وقته بعد وقت الوقوف ، كالطواف واحللق ، ويف كال التعليلني نظر 
ر ، على ظاهر إطالق أمحد يف رواية ابن منصور ، واختيار على كل األقوال ال ينحر إال يوم النح) : تنبيه ( 

العشر فكذلك ، اتباعاً لفعل الصحابة ، ] يف [ اجلمهور ، واملنصوص عنه يف رواية أيب طالب وغريه أنه إن قدم 
  . وقبله ينحر حذاراً من ضياع اهلدي أو تلفه ، انتهى 

كما ذكره اخلرقي ، ونص عليه أمحد يف (  ١٦) عرفة ، يكون آخرها يوم ) ففي الثالثة ( وأما وقت االستحباب 
رواية األثرم ، وأيب طالب ، واختاره القاضي يف تعليقه ، وأبو حممد وغريمها ، فيصوم السابع ، والثامن ، والتاسع ، 

 ويكون آخرها يوم التروية ، فيصوم السادس ، والسابع ، والثامن ، حذاراً من صوم يوم عرفة ،: ويف اجملرد 
: يوم فاضل ، فكان أوىل بصوم الواجب ، وحذاراً من تقدمي اإلحرام ، فعلى األول قال أبو حممد : واألولون قالوا 

 ١٩: يقدم اإلحرام على يوم التروية ، فيحرم يوم السابع ، وعلى ما يف اجملرد حيرم يوم السادس ، لظاهر قوله تعاىل 
إذا رجع إىل أهله ) ويف السبعة ( حرام باحلج ، وخروجاً من اخلالف ، أي بعد اإل) } فصيام ثالثة أيام يف احلج { ( 

  . ، لآلية الكرمية 
فمن مل جيد هدياً فليصم ثالثة أيام يف احلج ، وسبعة إذا ( ويف حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه املتفق عليه  ١٧٦٩

  ) . رجع إىل أهله 
بالسبب ، ] للحكم [ ، على املختار لألصحاب ، إناطة  إذا أحرم بالعمرة) ففي الثالثة ( وأما وقت اجلواز 

إذا عقد اإلحرام فصام ، أجزأه إذا كان يف أشهر احلج : كالتكفري قبل احلنث وحنوه ، وقد أشار أمحد إىل هذا ، قال 
ذا انتهى ، ومن ه. ال جتزىء الكفارة إال بعد احلنث ، ولعل هذا ينصرف فال حيج : ، وهذا قد يدخل على من قال 

لتشبيهه بالكفارة ، وإمنا يقع : أي إحرام العمرة قال . عقد اإلحرام : قوله : أخذ القاضي هذا احلكم ، وقال 
إذا عقد اإلحرام يف أشهر : وألنه قال : التشبيه إذا كان صومه قبل اإلحرام باحلج ، ألنه وجد أحد السببني ، قال 



: حكاها أبو حممد ) وعن أمحد رواية ثانية . ( شرط التمتع ، انتهى  احلج ، وهذا إمنا يقال يف إحرام العمرة ، ليوجد
جيوز تقدمي الصوم على ) : وحكى بعضهم رواية ثالثة ( ليتحقق وجود السبب . وقت اجلواز إذا حل من العمرة 

ه اللَّه ينزه وليست بشيء ، ملا فيه من تقدمي الصوم على سببه ووجوبه ، و أمحد رمح: إحرام العمرة ، قال أبو حممد 
فصيام ثالثة أيام { (  ١٩: انتهى وكأن هذه الرواية أخذت من قول أمحد يف رواية األثرم يف قوله تعاىل . عن هذا 

جيعل آخرها يوم عرفة ، وال يبايل أن يقدم أوهلا ، بعد أن يصومها يف أشهر احلج ) : } يف احلج ، وسبعة إذ رجعتم 
: وأطلق ، و القاضي قال . قبل أن حيرم : انتهى ، فجعل أشهر احلج ظرفاً وقال  ، وإن صامها قبل أن حيرم فجائز ،

  . أراد قبل أن حيرم باحلج 
فظاهره أن الصوم ) } فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استسسر من اهلدي { (  ١٩: وقد أورد على هذا قوله تعاىل 

يكون باإلحرام باحلج ، وقد أكد سبحانه هذا املعىن بقوله وذلك إمنا (  ١٦) إمنا يكون بعد أن يصل العمرة باحلج ، 
بأن ) وأجيب ( جعل احلج ظرفاً للصوم ، وإمنا يكون ذلك بعد اإلحرام به ) } فصيام ثالثة أيام يف احلج { (  ١٩: 

رمية واللَّه احملرم بالعمرة وهو يريد احلج يصري متمتعاً ، بدليل لو ساق هدياً كان هدي متعة ، فإذا معىن اآلية الك
فمن متتع بالعمرة مريداً إيصاهلا باحلج ، وأما األمر بالصوم فال بد فيه من تقدير ، إذ نفس احلج ال يصام فيه : أعلم 

وهو أوىل ، ألن الوقت ظرف للفعل حقيقة ، . يف وقت احلج : وحنن نقدر . يف إحرام احلج : فاخلصم يقدر 
قول مبوجب تقدير اخلصم ، واآلية إذاً إمنا دلت على الوجوب حالة واإلحرام ليس بظرف له حقيقة ، مع أنا ن

إذا : مىت جيب ؟ قال : اإلحرام باحلج ، وحنن نلتزمه ، قال أمحد يف رواية ابن القاسم وسندي وسئل عن صيام املتعة 
  . انتهى . والكالم هنا يف اجلواز . عقد اإلحرام 

ومها . بعد أيام التشريق : ، هذا قول القاضي ، وحكى أبو حممد ووقت اجلواز يف السبعة بعد الفراغ من احلج 
مبكة أو يف : إن قدر على اهلدي ، وأال يصوم بعد األيام ، قيل له : متقاربان ، وقد قال أمحد يف رواية أيب طالب 

الفراغ من النسك ومراده باويام واللَّه أعلم أيام التشريق ، وذلك ألنه متمتع صام بعد . كيف شاء : الطريق ؟ قال 
{ : ، يف وقت يصح فيه الصوم ، فوجب أن جيزئه إذا مل يكن معه هدي ، كما لو رجع إىل وطنه ، وأما قوله تعاىل 

أي رجعتم إىل ما كنتم عليه من احلل ، وعلى هذا فحديث . إذا رجعتم من احلج : فيحتمل } وسبعة إذا رجعتم 
باب ، واآلية بينت اجلواز ، وحيتمل أن املراد بالرجوع يف اآلية الرجوع ابن عمر رضي اللَّه عنه السابق بني االستح

وسبعة يف وقت رجوعكم إىل أهليكم ، وبالفراغ : إىل األهل كاحلديث ، وال ينايف ذلك مدعانا ، ألن معىن اآلية إذاً 
ىل األهل احلصول يف من احلج غالباً يشرع يف الرجوع إىل األهل فيجوز الصوم ، ولو سلم أن املراد بالرجوع إ

األهل ذلك رخصة من الشارع ، ختفيفاً على املكلف ورفقاً به ، وال إشكال يف مطلوبية ذلك ، وجيوز معه األخذ 
  . بالعزمية والفعل وقت الوجوب 

كيف جاز تقدمي الصوم قبل وجوبه ؟ وجوابه أنه كتقدمي الزكاة والكفارة ) أحدها ( هنا سؤاالت ) : تنبيه ( 
أن الصوم بدل عن اهلدي وال ينتقل إىل البدل إال عند العجز ) ثانيها . ( ، مما يقدم بعد سببه ، وقبل وجوبه  وحنومها

(  ١٦) عن املبدل ، وال يتحقق العجز إال يف وقت الوجوب ووقت الوجوب عندهم على املشهور يوم النحر ؟ 
أن وقت الوجوب على زعمهم يدخل بيوم ) ثالثها و. ( وجوابه أنا اكتفينا بالعجز الظاهر ، إذ األصل استمراره 

النحر ، وال جيوز الصوم إذاً ، بل وال يصح ، وإذا فعله بعد ، فعله قضاء كما صرح به القاضي وغريه ، فهذا 
واجب ليس له وقت أداء أصالً ، وإمنا يفعل قبل وقته على سبيل التعجيل ، وأبلغ من هذا أنه لو مل يعجل وأخر إىل 

احلائض يتعلق هبا وجوب الصوم ، : وب وجب عليه دم على رواية ، وال يعرف هلذا نظري إال أن يقال وقت الوج



الفعل له وقت إذاً يف اجلملة ، وإن : وال يتصور يف حقها ، وكذلك من أدرك من الوقت قدر تكبرية ، ألنا نقول مث 
  . تعذر يف فرد 

كالم أمحد ، بل ليس يف كالمه ما يدل على خالفه ، لسلمنا  ولو قيل إن الوجوب باإلحرام باحلج ، كما هو ظاهر
  . من هذه اإليرادات أو غالبها ، واللَّه أعلم 

: فإن مل يصم قبل يوم النحر صام أيام مىن ، يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اللَّه رمحه اللَّه ، والرواية األخرى : قال 
  . ، وعليه دم  ال يصوم أيام مىن ، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام

أيام مىن أيام التشريق ، وقد تقدم كالم اخلرقي يف أنه هل يصومها عن الفرض أو ال ؟ وتقدم الكالم عليه ، : ش 
  . فال حاجة إىل إعادته 

لكن هنا شيء آخر ، وهو أنه إذا أخر صوم الثالثة عن يوم النحر ، وعن أيام مىن ، ملنعه من الصوم فيها أو مطلقاً ، 
وقته ، كصوم رمضان ، وبناء على أصلنا ، وهو أن ] خبروج [ ضيها فيما بعد ، ألنه واجب ، فال يسقط فإنه يق

نعم ، اختارها ) إحداها ( واحلال هذه ؟ فيه ثالث روايات ) وهل عليه دم . ( القضاء باألمر األول ال بأمر جديد 
  . اخلرقي ، ونص عليها أمحد 

كرمي [ ابن عباس وألنه أخر واجباً من مناسك احلج عن وقته ، فلزمه دم هذا قول ] أن [ معتمداً على  ١٧٧٠
ال دم عليه ، وهي اليت نصبها القاضي يف تعليقه ، ونص عليها أمحد يف اهلدي إذا أخره ، وذلك ) والثانية ] ( اجلمار 

جيب الدم إال ) والثالثة (  ألنه أخره إىل وقت جواز فعله ، فلم جيب به دم ، كما لو أخر الوقوف إىل الليل وحنوه ،
مع العذر ، محالً عليه ، نص عليها أمحد يف اهلدي أيضاً إذا أخره ، وحيكى هذا عن القاضي يف اجملرد ، وصرح يف 
التعليق بأن املذهب عدم التفرقة ، وقد علمت أن املنصوص يف الصوم وجوب الدم ، ويف اهلدي عدم الوجوب ، 

  . صل من اجملموع ثالث روايات يف املسألتني والوجوب مع انتفاء العذر ، فح
واخلرقي رمحه اللَّه خص وجوب الدم مبا بعد أيام مىن ، فمقتضاه أنه لو صام أيام مىن ال دم عليه ، ويقرب منه كالم 

وهل عليه دم لتأخريها عن أيام احلج ؟ انتهى ، (  ١٦) إذا مل يصم قبل يوم النحر صامها قضاء ، : القاضي ، قال 
  . يام مىن هي أيام احلج ، واللَّه أعلم وأ

  . ومن دخل يف الصوم مث قدر على اهلدي ، مل يكن عليه أن خيرج من الصوم إىل اهلدي إال أن يشاء : قال 
ألنه تلبس بالصوم ، فلم يلزمه االنتقال إىل اهلدي ، كما إذا دخل يف صوم السبعة فإنه اتفاق ، ودعوى اخلصم : ش 

الثالثة ال السبعة ، فإذا وجد اهلدي يف الثالثة بطل حكمها ، للقدرة على املبدل ، ال نسلم ، بل  بأن اهلدي بدل عن
فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج ، وسبعة إذا { (  ١٩: اهلدي بدل عن اجلميع وهو ظاهر اآلية الكرمية : نقول 

تلك عشرة كاملة { ] ويرجح هذا قوله سبحانه واملعطوف واملعطوف عليه يف حكم الشيء الواحد ، ) [ } رجعتم 
 { .  

ومفهوم كالم اخلرقي أنه إذا قدر على اهلدي قبل الشروع يف الصوم أنه يلزمه االنتقال إليه ، وهو إحدى الروايتني 
هل اإلعتبار يف الكفارات حبال الوجوب ، أو بأغلظ األحوال ؟ فيه : ، ومبىن اخلالف على ما قال يف التلخيص 

  . تان مشهورتان ، تأتيان إن شاء اللَّه تعاىل يف حملهما ، واللَّه أعلم رواي
  . واملرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت ، وخشيت فوات احلج أهلت باحلج ، وكانت قارنة : قال 
إذا دخلت املرأة متمتعة وحاضت ومل تطف ، فإهنا ممنوعة من الطواف كما تقدم ، وال ميكن أن حتل من عمرهتا : ش 
ال به ، فحينئذ إن خشيت فوات احلج ، بأن كان ذلك قريب وقت الوقوف ، وخشيت أهنا إن بقيت يف عمرهتا إ



فاهتا احلج ، فإهنا حترم باحلج ، وتصري قارنة ، لتأمن بذلك الفوات ، إذ إدخال احلج على العمرة مع األمن جائز ، 
  . فكيف مع عدمه 

خرجنا مع رسول اللَّه ، موافقني هالل ذي احلجة ، فلما : ، قالت  وقد وقع هذا لعائشة رضي اللَّه عنها ١٧٧١
ممن شاء إن يهل حبجة فليهل ، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل ، وإين لوال أين أهديت : ( كان بذي احلليفة قال 

وأنا  فكنت فيمن أهل بعمرة ، فلما كان يف بعض الطريق حضت ، فدخل علي رسول اللَّه: قالت ) ألهللت بعمرة 
ارفضي عمرتك ، وانقضي : ( فقال . وددت أين مل أكن خرجت العام : قلت ) ما يبكيك ؟ : ( أبكي ، فقال 

فلما كان ليلة الصدر أمر تعين النيب عبد الرمحن فذهب هبا إىل التنعيم ، فأهلت ) رأسك ، وامتشطي ، وأهلي باحلج 
  . ريمها بألفاظ خمتلفة بعمرة مكان عمرهتا ، فطافت بالبيت ، رواه الشيخان وغ

  ) . يسعك طوافك حلجك وعمرتك ( قال هلا رسول اللَّه : وملسلم يف رواية  ١٧٧٢
) وبني الصفا واملروة ، يكفيك حلجك وعمرتك (  ١٦) طوافك بالبيت ، ( قال هلا النيب : وأليب داود  ١٧٧٣

  . وإمنا يسعها أو يكفيها طوافها حلجها وعمرهتا إذا حصال هلا 
وأقبلت عائشة رضي اللَّه عنها مهلة بعمرة ، حىت إذا كانت : وعن جابر رضي اللَّه عنه يف حديث له قال  ١٧٧٤

مث دخل رسول اللَّه على عائشة رضي اللَّه عنها ، فوجدها تبكي ، : وذكر احلديث إىل أن قال . بسرف عركت 
مل أحل ، ومل أطف بالبيت ، والناس يذهبون شأين أين قد حضت ، وقد أحل الناس و: قالت ) ما شأنك ؟ : ( فقال 

ففعلت ووقفت املواقف ) إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم ، فاغتسلي مث أهلي باحلج : ( إىل احلج اآلن ، قال 
: قالت ) قد حللت من حجك وعمرتك مجيعاً : ( كلها ، حىت إذا طهرت طافت بالبيت ، وبالصفا واملروة ، مث قال 

فاذهب هبا يا عبد الرمحن فأعمرها من : ( للَّه إين أجد يف نفسي أين مل أطف بالبيت حني حججت ، قال يا رسول ا
وهو صريح يف حصول النسكني هلا . وذلك ليلة احلصبة ، رواه مسلم ، والنسائي ، وأبو داود وهذا لفظه ) التنعيم 

  . ا إمنا كانت مفردة على حديث عائشة رضي اللَّه عنها بأهن) وقد اعترض ( كما قلناه 
) ما يبكيك يا هنتاه ؟ : ( فدخل عليَّ رسول اللَّه وأنا أبكي ، فقال : بدليل أن يف رواية يف الصحيح قالت  ١٧٧٥
فال يضرك ، : ( قال . ال أصلي : قلت ) وما شأنك ؟ : ( مسعت قولك ألصحابك ، فمنعت العمرة ، قال : فقلت 

ويف ) ب عليك ما كتب عليهن ، فكوين يف حجك ، فعسى اللَّه أن يرزقكيها إمنا أنت امرأة من بنات آدم ، كت
قال هلا : وذكرت القصة ، وفيها . فطمثت ] حىت جئنا سرف [ خرجنا مع رسول اللَّه ال نذكر إال احلج ، : رواية 

  ) . افعلي ما يفعل احلاج ، غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري : ( رسول اللَّه 
فقضى اللَّه حجتنا وعمرتنا ، ومل يكن يف ذلك : ( ففي لفظ ملسلم عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  وأيضاً ١٧٧٦

بأهنا قد أخربت عن نفسها ) وجياب . ( والقارن على قول العامة ال خيلو من أحدها ) هدي ، وال صدقة ، وال صوم 
  . كما سبق بأهنا كانت ممن أهل بعمرة 

( وحنو ذلك ، وقوله ) ارفضي العمرة ( ر رضي اللَّه عنه ، وكذلك قول الرسول وكذلك أخرب عنها جاب ١٧٧٧
أي أنشيء ما ) افعلي ما يفعل احلاج : ( يدل على أهنا كانت معتمرة ، وأما قوله ) يسعك طوافك حلجك وعمرتك 

فكوين يف ( حيمل  وكذلك) وأهلي باحلج ( له ، كما جاء مصرحاً به ، [ ينشيء احلاج من اإلهالل به واالغتسال 
وحنو ذلك ، إذ هذا وحنوه مما نقل باملعىن قطعاً ، فإن الواقعة واحدة ، واللفظ واحد ] أي ادخلي يف احلج ) حجك 

ويكون الرسول حتمل عنها ذلك ، وهو . وال صوم (  ١٦) ومل يكن يف ذلك هدي ، وال صدقة ، : ، وأما قوهلا 
  . يف التكفري  يعلم رضاها بذلك ، فال حيتاج إىل أذهنا



أن إحرامها كان بعمرة ، مث ملا حاضت أمرها ] على [ آل أمرها إىل اإلفراد ، ويوافق : والنعمان رمحه اللَّه يقول 
  . بترك العمرة ، مث باإلهالل باحلج 

ويف ) اتركي العمرة : ( ويف رواية ) ارفضي العمرة ، وانقضي رأسك وامتشطي : ( مستدالً بقوله هلا  ١٧٧٨
  . وهذه األلفاظ كلها يف الصحيح والسنن ) دعي العمرة ( اية رو

أرسلين رسول اللَّه مع عبد الرمحن : فأهلت بعمرة مكان عمرهتا ، ويف رواية : ويرشح هذا ما يف احلديث  ١٧٧٩
صواحيب  قالت يا رسول اللَّه أترجع: ويف رواية ) هذه مكان عمرتك : ( بن أيب بكر إىل التنعيم ، فاعتمرت ، فقال 

  . حبج وعمرة ، وأرجع أنا حبج ؟ فأمر رسول اللَّه عبد الرمحن بن أيب بكر فذهب هبا إىل التنعيم ، فلبت بالعمرة 
يكون لعذر ، كما جوز لكعب بن ] جيوز أن [ أن ذلك ) انقضي رأسك ، وامتشطي : وقد أجيب عن قوله هلا 

متشاط غايته أن يكون برفق ، حذاراً من نتف الشعر ، وإمنا عجرة احللق ، مع أن احملرم جيوز له نقض الشعر ، واال
وحنو ذلك ) ارفضي العمرة : ( قال ذلك الرسول لعائشة رضي اللَّه عنها هنا ألجل اغتساهلا للحج ، وأما قوله 

افك يسعك طو: ( فحمله اإلمام الشافعي وغريه على ترك أفعال العمرة ، ال على ترك العمرة رأساً ، ليوافق قوله 
وأمحد رمحه اللَّه قال ) قد حللت من حجك وعمرتك ( يف حديث جابر رضي اللَّه عنه : وقوله ) حلجك وعمرتك 

وقال يف رواية ) أمسكي عن عمرتك ، وامتشطي وأهلي باحلج : ( إمنا قال النيب لعائشة : يف رواية أيب طالب 
أيش ) أمسكي عن عمرتك ( غري واحد يرويه : ال فق) انقضي عمرتك ( امليموين وذكر له عن أيب معاوية يرويه 

  . انقضي ، هو شيء تنقضه ، هو ثوب تلقيه ؟ وعجب من أيب معاوية : معىن 
أترجع صواحيب حبج : اليت أحرمت هبا مفردة ، وقوهلا ] أي مكان عمرتك ) [ هذه مكان عمرتك : ( وأما قوله 

وأرجع حبج اندرجت فيه العمرة ، وأما إعمارها من التنعيم إىل آخره أي حبج ، وعمرة مفردة عن احلج ، . وعمرة 
  . فتطييب لقلبها ، كذا قال اإلمام أمحد وغريه ، ويشهد له حديث جابر رضي اللَّه عنه املتقدم ، انتهى 

وظاهر كالم اخلرقي وغريه أنه يلزمها إدخال احلج واحلال هذه ، وكذلك كل من خشي فوات احلج ، حذاراً من 
  (  ١٦. ) ج الواجب على الفور تفويت احل

كل ) وليلة البطحاء ) ( ليلة احلصبة ( و ) وليلة الصدر ( كناية عن البله ، وقلة املعرفة باألمور ) هنتاه ) : ( تنبيه ( 
ذلك واحد ، وهو نزوله باحملصب ليلة النفر اآلخر ، واحملصب واألبطح ، واملعرس وخيف بين كنانة واحد ، وهو 

) عركت ( على فرسخني من مكة ، وقيل على أربعة أميال و ) سرف ( ومىن ، و ] وهو بني مكة  [بطحاء مكة 
  . حاضت ، واللَّه أعلم ) طمثت ( بفتح العني والراء ، أي حاضت ، والعارك احلائض ، وكذلك 

  . ومل يكن عليها قضاء طواف القدوم : قال 
للَّه عنها بقضائه ، وهذا مما يورد على املتمتع يف قضائه طواف أي إذا طهرت ، ألن النيب مل يأمر عائشة رضي ا: ش 

القدوم ، وجياب عنه بأنه هنا سقط عنها ملكان العذر ، كما يسقط طواف الوداع عن احلائض ، أما مث فال عذر ، 
  . واللَّه أعلم 

  . ومن وطيء قبل أن يرمي مجرة العقبة فقد أبطل حجهما : قال 
إال أنه مث فصل بني أن يطأ يف الفرج أو دونه ، . فإن وطيء حمرم يف الفرج : لة يف قوله قد تقدمت هذه املسأ: ش 

وبّين هنا أن شرط بطالن احلج أن يكون قبل رمي مجرة العقبة ، أما إن كان بعد رمي اجلمرة فإن النسك ال يبطل ملا 
  . سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل ، واللَّه أعلم 

  . ستكرهها ، وال دم عليها وعليه دم إن كان ا: قال 



  . واللَّه أعلم ] . بدنه [ تقدمت هذه املسألة أيضاً ، وأن الدم بدنة ، وأهنا إذا طاوعته فعلى كل واحد منهما : ش 
  . وإن وطيء بعد رمي مجرة العبة فعليه دم : قال 
  . سد وإذا كان الوطء بعد التحلل األول كما إذا رمى مجرة العقبة فإن النسك ال يف: ش 

ملا روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو مبىن ، قبل أن يفيض ، فأمره أن  ١٧٨٠
الذي يصيب أهله : ال أظنه إال عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال (  ١٦: ينحر بدنة ، ويف رواية عن عكرمة قال 

  .  )رواه مالك يف املوطأ . قبل أن يفيض يعتمر ويهدي 
احلج عرفة ، من صلى صالتنا ، ووقف معنا ، حىت ندفع ، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة يف ( ولعموم  ١٧٨١

  . وقد تقدم ذلك ) ليل أو هنار ، فقد مت حجه ، وقضى تفثه 
ويلزمه دم ، وهل هو بدنة ، كما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، أو شاة ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، 

  . ر أيب حممد ، كالوطء دون الفرج إذا مل ينزل ، واجلامع عدم البطالن هبما ؟ فيه روايتان ، واللَّه أعلم واختيا
  ] . وكذلك املرأة [ وميضي إىل التنعيم فيحرم ، ليطوف وهو حمرم : قال 
(  ١٦) يبطل ،  قد تقرر أن احلج ال يبطل بالوطء بعد رمي مجرة العقبة ، وإذا مل يبطل فما بقي من اإلحرام: ش 

حلصول الوطء فيه ، وإذاً يلزمه أن حيرم ، ليأيت بطواف الركن يف إحرام صحيح ، وحيرم من احلل ، ليجمع يف 
  . اإلحرام بني احلل واحلرم ، وأقرب احلل إىل مكة التنعيم ، فلذلك ذكره اخلرقي رمحه اللَّه 

ن كان مل يسع أتى بالسعي ، على ما تقدم ، مث قد حل ، وظاهر كالم اخلرقي ومجاعة أنه إذا أحرم أتى بالطواف ، وإ
فيحتمل أنه يريد هذا : واملنصوص عن أمحد أنه يعتمر ، قال : ألن هذا هو الذي بقي عليه من حجه ، قال أبو حممد 

  . ، وهو يسمى عمرة ، ألنه هو أفعال العمرة ، وحيتمل أنه يريد عمرة حقيقية ، فيلزمه سعي وتقصري 
مه أيضاً أن الوطء بعد رمي مجرة العقبة ال يفسد ، وإن كان قبل احللق وظاهر كالم مجاعة أنه إذا أوقفنا وظاهر كال

واخلرقي ظاهر كالمه أنه متوقف على احللق ، وقرر . احلل عليه فسد النسك به ، ألهنم ينيطون احلكم باحلل األول 
  . غريه من األئمة إنه ظاهر كالم أمحد و: أبو حممد األول على ظاهره ، وقال 

إذا وطيء بعد الطواف وقبل الرمي فظاهر كالم مجاعة أنه كاألول ، إلناطتهم احلكم ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
بالوطء بعد التحلل األول ، وأليب حممد يف موضع يف لزوم الدم واحلال هذه احتماالن ، وله يف موضع يف لزوم الدم 

رض اخلرقي حلكم الوطء يف العمرة ، واحلكم أنه جيب بالوطء فيها شاة ، وهل مل يتع) الثاين ( متابعة لألصحاب 
تفس ؟ إن كان قبل السعي فسدت ، وإن كان بعده وجب دم ومل تفسد ، نص عليه أمحد ، وقاله الشيخان ، 

 صاحب التلخيص على] ذلك [ احللق نسك ، بل هو صريح كالم أيب حممد ، وبىن : ومقتضى كالمهما وإن قلنا 
  . احللق ، إن قيل إطالق حمظور فكذلك ، وإن قيل نسك فسدت ، واللَّه أعلم 

  . ومباح ألهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل : قال 
، وكذلك الرعاة مشتغلون ] هناراً [ ختفيفاً ، ودفعاً للحرج واملشقة عنهما ، إذ أهل السقاية مشتغلون بالسقي : ش 

رمون كل يوم يف الليلة اليت تعقبه ، فجمرة العقبة يف ليلة اليوم األول من أيام فعلى هذا ي] كذلك [ بالرعي 
التشريق ، ورمي اليوم األول يف ليلة الثاين ، ورمي الثاين يف ليلة الثالث ، والثالث إذا أخروه إىل الغروب سقط 

  . عنهم ، كسقوطه عن غريهم 
 الصنفني ، وهو ظاهر كالم أمحد ، قال يف رواية ابن منصور وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يباح الرمي يف الليل لغري

أما الرعاء فقد رخص هلم ، وأما غريهم فال يرمون إال بالنهار من الغد : وقد سئل عن الرمي يف الليل إذا فاته فقال 



(  ١٦) إذا زالت الشمس يرمي رميني ، وكذلك صرح صاحب التلخيص بأن آخر الوقت غروب الشمس ، 
  . على هذا كقبل الزوال والليل 

بضم الراء ، وهباء يف آخره ، وبكسر الراء ) والرعاة . ( هم الذين يسقون على زمزم ) أهل السقاية ) : ( تنبيه ( 
  . ممدوداً بال هاء ، لغتان مشهورتان ، والثانية لغة الكتاب والسنة ، واللَّه أعلم 

  . اليوم الثاين واللَّه أعلم ومباح للرعاء أن يؤخروا الرمي ، فيقضوه يف : قال 
  . الرعاء يشق عليهم املبيت ، لريموا يف كل يوم ، فلذلك رخص هلم يف ترك رمي يوم ، لريموه يف الذي بعده : ش 

وقد روى أبو البداح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه أن رسول اللَّه رخص للرعاء أن يرموا يوماً ، ويدعوا  ١٧٨٢
أرخص لرعاء اإلبل يف البيتوتة عن مىن ، يرمون : النسائي والترمذي وصححه ، ويف رواية يوماً ، رواه أبو داود ، و

يف األول : ظننت أنه قال : يوم النحر ، مث جيمعون رمي يومني بعد يوم النحر ، فريمونه يف آخرمها ، قال مالك 
  . منهما ، مث يرمون يوم النفر 

ىن ، وكذلك احلكم يف أهل السقاية ، إال أن اخلرقي مل يتعد هذا وقد تضمن هذا الكالم أن للرعاء ترك املبيت مب
احلديث ، وقد تقدم أن العباس رضي اللَّه عنه استأذن رسول اللَّه أن يبيت مبكة ليايل مىن ، من أجل سقايته فأذن له 

املبيت ، خبالف أهل إال أن بني الرعاء وأهل السقاية فرقاً ، وذلك أن الرعاء مىت غربت الشمس وهم مبىن لزمهم . 
  . السقاية 

ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال يباح تأخري الرمي من يوم إىل آخر لغري من تقدم ، ولعل مراده نفي اإلباحة االصطالحية 
، وهو ما استوى طرفاه ، ال اإلباحة اليت هي مبعىن اإلذن يف الفعل ، ومراده باإلباحة يف التأخري إىل الليل اإلذن يف 

والذي أجلأ إىل هذا أن ظاهر كالم األصحاب أنه جيوز تأخري الرمي كله إىل آخر أيام التشريق ، وال جيوز الفعل ، 
إذا أخر إىل آخر أيام مىن ترك السنة وال شيء عليه ، : جماوزة أيام التشريق ، قال أبو حممد ، وصاحب التلخيص 

أيام : ز ، وأصرح من هذا كالم القاضي يف التعليق قال إذا أتى بالرمي كله يف آخر أيام مىن جا: وقال أبو الربكات 
إن : التشريق كلها مبنزلة اليوم الواحد ، واعتمد على نص أمحد املتقدم يف رواية ابن منصور مث قال بعد ملا قيل له 

تاركاً للفضيلة  ال نسلم ، بل مجيع الثالثة وقت للرمي إذاً ال قضاء وإمنا يكون: قال . التأخري لليوم الثاين منهي عنه 
  . انتهى . 

رواية إمنا يدل على أن ] غري [ وقوة كالم اخلرقي يقتضي املنع من ذلك ، وهو ظاهر احلديث ، وكالم أمحد يف 
  (  ١٦. ) يرمي فيه ، وال دم عليه ، وليس فيه فيما رأيت تصريح جبواز التأخري ] والثالث [ اليوم الثاين 

  . واللَّه أعلم . ليوم الثاين أو الثالث فإنه ال بد من ترتيب ذلك بالنية وحيث أخر فرمى يف ا) : تنبيه ( 

  باب الفدية وجزية الصيد

  
  

ومن حلق أربع شعرات فصاعداً ، عامداً أو خمطئاً ، فعليه صيام ثالثة أيام ، أو إطعام ثالثة آصع من متر بني : قال 
  . ستة مساكني ، أو ذبح شاة ، أي ذلك فعل أجزأه 

{ (  ١٩: الكتاب ، قال سبحانه ] نص [ نزاع يف وجوب الفدية حبلق الرأس يف اجلملة ، وقد شهد لذلك  ال: ش 
وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله ، فمن كان منكم مريضاً ، أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام ، أو 



  . أي فحلق فعليه فدية ، أو فالواجب فدية ) } صدقة ، أو نسك 
ونص السنة ، وهو ما روي عن كعب بن عجرة رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه مر به زمن احلديبية ، فقال  ١٧٨٣

احلق ، مث اذبح شاة نسكاً ، أو صم ثالثة أيام ، أو أطعم ( فقال النيب . نعم : قال ) قد آذاك هوام رأسك ؟ : ( 
أصابين هوام يف رأسي ، وأنا : ا ، ويف أيب داود قال رواه الشيخان وغريمه) ثالثة آصع من متر ، على ستة مساكني 

فمن كان منكم مريضاً أو هبد أذى { : مع رسول اللَّه عام احلديبية ، حىت ختوفت على بصري ، فأنزل اللَّه تعاىل 
من  احلق رأسك وصم ثالثة أيام ، أو أطعم ستة مساكني فرقاً: ( فدعاين رسول اللَّه وقال يل : اآلية } من رأسه 

  . فحلقت رأسي مث نسكت ) زبيب ، أو انسك ضاة 
وهو اختيار القاضي وأصحابه وغريهم جتب يف ) فعنه ( واختلفت الرواية عن أمحد يف القدر الذي يتعلق به الفدية ، 

وهو ) وعنه ( فحلق ، : إذ التقدير } ففدية { : ثالث فصاعداً ، إذ بذلك يسمى حالقاً ، فيدخل حتت قوله تعاىل 
ألشهر عنه ، واختيار اخلرقي ال جيب إال يف أربع فصاعداً ، إذ الثالثة آخر حد القلة ، وما زاد عليه كثري ، فيتعلق ا

) وزوال الشعر ( وهو أضعفها ، واختيار أيب بكر ال يتعلق إال خبمس فصاعداً ، ) وعنه ( احلكم به دون القليل ، 
  . ا ذكر اخلرقي احللق إناطة بالغالب بنوره أو غريه كحلقاة ، إناطة بالترفه ، وإمن

وقد دخل يف كالم اخلرقي شعر الرأس والبدن ، وال إشكال يف تعلق الفدية عندنا بشعر البدن ، حلصول الترفه به ، 
مث هل هو مع شعر الرأس كالشيء الواحد ، فلو حلق منه شعرتني ، ومن شعر الرأس شعرتني وجبت الفدية ، ولو 

، ومن شعر الرأس أربع شعرات مل جيب إال فدية واحدة ، ألن الشعر كله جنس واحد ، أو  حلق منه أربع شعرات
لكل واحد منهما حكم منفرد ، حلصول التحلل بأحدمها دون اآلخر ، فال تكمل الفدية يف الصورة األوىل ، وجتب 

وأيب حممد ، والثانية اختيار  يف الصورة الثانية فديتان ؟ فيه روايتان منصوصتان ، األوىل اختيار أيب اخلطاب ،
  . القاضي يف التعليق ويف غريه ، وابن عقيل 

وال فرق يف زوال الشعر بني من له عذر وهو الذي ورد فيه النص ، ومن ال عذر له ، وال بني العامد والناسي وحنوه 
الكفارة بالنص على [ ت ، على املنصوص ، واملعمول به يف املذهب ، إذ غاية الناسي وحنوه أنه معذور ، وقد وجب

  . . يف ذلك أنه إتالف ال ميكن تداركه ، خبالف اللباس وحنو ] املعذور ، والفقه 
ونص أمحد رمحه اللَّه يف الصيد أنه ال كفارة إال يف العمد ، فخرج القاضي ومن بعده منه قوالً أنه ال جيب إال يف 

  . احلديث ) ع عن أميت اخلطأ والنسيان رف: ( العمد ، تعلقاً بظاهر آية الصيد ، وبقول النيب 
والفدية واحد من ثالثة أشياء ، الصوم ، والصدقة ، والنسك ، كما نص اللَّه عليها ، وبينها من له البيان بأهنا صيام 
ثالثة أيام ، أو إطعام ستة مساكني أو ذبح شاة ، وجيزىء فيها ما جيزىء يف الفطرة ، وغالب الروايات وردت بالتمر 

نصف صاع طعام لكل ( لذلك اقتصر عليه اخلرقي ، وورد أيضاً الزبيب كما تقدم ، ويف رواية يف الصحيح ، و
وهو يشمل الرب والشعري ، وال نزاع يف وجوب نصف صاع من التمر ، والزبيب ، والشعري ، وأما من ) مسكني 

وهي أشهرمها جيزيء مد بر كما يف )  الثانية( و ) نصف صاع طعام ( كذلك ، لظاهر ) إحدامها ( الرب فروايتان 
  . كفارة اليمني وغريها ، وخيري بني الثالثة مع العذر بال ريب للنص 

إن شئت فانسك نسيكة ، وإن شئت فصم ثالثة أيام ، وإن ( ويف رواية أيب داود أن رسول اللَّه قال له  ١٧٨٤
  ) . شئت فأطعم ثالثة آصع من متر لستة مساكني 

وهي ظاهر كالم اخلرقي ، وإليها ميل أيب حممد أنه كذلك ، ألن احلكم يثبت فيه ) إحدامها ( ايتان ومع عدمه فيه رو
يتعني الدم ، وهبا جزم ابن أيب موسى ، والقاضي يف جامعه ويف ) والثانية . ( بطريق التنبيه ، والفرع ال خيالف أصله 



اً ، ألن اللَّه سبحانه خيَّر احلالق لوجود األذى ، فإذا ال ينبغي أن يكون خمري: تعليقه ، ونص عليها أمحد ، ولفظه 
عدم األذى عدم التخيري ، ووجوب الدم مع عدم العذر للجناية على اإلحرام ، ال بالقياس على املعذور ، واللَّه 

  . أعلم 
  . ويف كل شعرة من الثالث مد من الطعام : قال 
جوب الفدية منوط مبا زاد عليها ، جعل يف كل واحدة من ملا كان الثالث عند اخلرقي هي حد القلة ، وو: ش 

الثالث مدا من طعام ، وعلى املذهب جتب الفدية يف الثالث ، فيجب يف الشعرتني مدان ، وعلى الرواية الضعيفة ال 
جتب الفدية إال يف مخس ، فيجب املد يف كل واحدة من األربع ، وباجلملة وجوب املد يف الشعرة هو املشهور من 

الروايات ، واملختار لعامة األصحاب ، اخلرقي ، وأيب بكر ، وابن أيب موسى ، والقاضي وأصحابه ، غريهم ، نظراً 
إىل أن هذا ال مقدر فيه ، واملد أقل ما وجب يف الشرع فدية ، فوجب الرجوع إليه ، وال ينتقص منه ، إذ ال ضابط 

  . لذلك ، وال يزاد عليه إذ األصل براءة الذمة 
جيب يف كل ) والثانية ( ما ضمنت مجلته ضمنت أبعاضه كالصيد : فال جيب شيء نظراً لألصل ؟ قيل : قيل  فإن

شعرة قبضة من طعام ، ألنه حصل نوع تكفري ، والنص عن أمحد الذي فيه هذه الرواية أن يف الشعرة والشعرتني 
القاضي ومن بعده من ليايل مىن ، ويلزم جيب يف كل شعرة درهم ، أو نصف درهم ، خرجها ) والثالثة ( قبضة ، 

على ذلك أن خيرج أن ال شيء ، وأن جيب كما حكي ذلك يف ليايل مىن ، ويف بعض الشعرة ما يف كلها على 
  . جيب بالقسط ، واللَّه أعلم : األشهر ، وقيل 

  . وكذلك األظفار : قال 
م ، واجلامع حصول الترفه بكل منهما ، واللَّه أعلم احلكم يف األظفار كاحلكم يف الشعر سواء ، يف مجيع ما تقد: ش 
 .  

  . وإن تطيب احملرم عامداً غسل الطيب ، وعليه دم : قال 
  . أما غسل الطيب فال ريب فيه ، إذ كل من فعل حمظوراً فإنه جيب عليه تركه ، والرجوع إىل أمر ربه : ش 

أبيه أن رجالً أتى النيب وهو باجلعرانة وعليه أثر وقد ورد يف غري هذا عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن  ١٧٨٥
يا رسول اللَّه كيف تأمرين أن أصنع يف عمريت ؟ فأنزل اللَّه سبحانه : خلوق ، أو قال صفرة ، وعليه جبة ، فقال 

اغسل عنك أثر اخللوق أو قال أثر : ( قال ) أين السائل عن العمرة ؟ : ( على النيب الوحي ، فلما سري عنه قال 
  . متفق عليه ) الصفرة ، واخلع اجلبة عنك ، واصنع يف عمرتك ما تصنع يف حجك 

وأما وجوب الدم فال نزاع فيه ، ألنه ترفه مبا منع منه ، فوجبت الفدية كحلق الرأس ، وكالم اخلرقي يشمل القليل 
اجب فدية كفدية حلق الرأس بل الو. فيه جتوز ، إذ ال يتعني الدم . عليه دم : والكثري وهو كذلك ، وقول اخلرقي 

  . حيترز به عن الناسي ، وسيأيت إن شاء اللَّه تعاىل ، واللَّه أعلم . عامداً : كما تقدم ، وقوله 
  . وكذلك إن لبس املخيط ، أو اخلف عامداً وهو جيد النعل ، خلع وعليه دم : قال 
  . ولبس اخلف ، بالقياس على حلق الرأس ال نزاع أيضاً يف وجوب الفدية بلبس املخيط ، وتغطية الرأس ، : ش 
  . إذا مجع اجلميع ، فلبس وغطى رأسه ، ولبس اخلف ، مل جتب إال فدية واحدة ، ألن اجلميع جنس واحد ) : تنبيه ( 

  . وهو جيد النعل ، احترازاً مما إذا عدمه ، فإنه يلبس اخلف وال شيء عليه ، واللَّه أعلم : وقول اخلرقي 
  . أو لبس ناسياً فال فدية عليه  وإن تطيب: قال 
رفع عن أميت ( هذا إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار أيب حممد ، والقاضي يف روايتيه ، لعموم قول النيب : ش 



ويلتزم العموم يف املضمرات وحلديث يعلى بن أمية السابق ، إذ النيب مل يذكر له فدية ، . احلديث ) اخلطأ والنسيان 
ها ، إذ هو سائل عن حالة ، وإال يلزم تأخري البيان عن وقت احلاجة ، وأنه ال جيوز ، وال يلزم ولو وجبت لذكر

واختارها القاضي يف تعليقه جتب ) والثانية ( احللق ، والتقليم ، وقتل الصيد ، لتعذر تالفيها ، خبالف ما حنن فيه ، 
، واعتمد أمحد رمحه اللَّه على ] وقلم الظفر [ حللق الفدية ، ألنه معىن خيظره اإلحرام ، فاستوى عمده وسهوه ، كا

أن اللَّه أوجب الكفارة يف قتل اخلطأ ، مع انتفاء القصد ، فكذلك هنا ، ومنع القاضي العموم يف املضمرات ، وجعل 
أثر وال : وأجاب عن حديث يعلى بأن ذلك قبل حترمي الطيب ، بدليل انتظاره للوحي ، قال . رفع املأمث : التقدير 

انتهى ، وحكم اجلاهل بالتحرمي . للتفرقة بالتاليف وعدمه ، ألن الفدية جتب ملا مضى ، وذلك مما ال ميكن تالفيه 
  . حكم الناسي ، قاله غري واحد من األصحاب ، وكذلك املكره قاله أبو حممد ، واللَّه أعلم 

  . وخيلع اللباس ، ويغسل الطيب : قال 
  . اللَّه أعلم ملا تقدم من احلديث ، و: ش 
  . ويفزع إىل التلبية : قال 
  . ، واللَّه أعلم ] عليه [ أي يسرع إليها استذكاراً للحج أنه نسيه ، واستشعاراً بإقامته : ش 
  . ولو وقف بعرفة هناراً ، ودفع قبل اإلمام فعليه دم : قال 
] عين [ خذوا (  وقف إىل الليل ، وقال أما وجوب الدم مبا إذا وقف هناراً أي ومل يقف إىل الليل فألن النيب: ش 

  ) . مناسككم 
والواجب على من وقف هناراً أن جيمع يف وقوفه بني الليل . من ترك نسكاً فعليه دم : وقد قال ابن عباس  ١٧٨٦

 فوقف إليه فال شيء عليه] مث عاد قبل الغروب [ والنهار ، ال أن يستمر الوقوف إىل الليل ، فلو دفع قبل الغروب 
  . ، ولو مل يواف عرفة إال ليالً فال شيء عليه 

وأما وجوب الدم فيما إذا دفع قبل اإلمام فاقتداء بأصحاب النيب ، فإهنم مل يدفعوا إال بعده ، وهذه إحدى الروايتني 
ذ وهي اختيار مجهور األصحاب ال دم عليه ، وال جيب الوقوف حىت يدفع مع اإلمام ، بل يستحب ، إ) والثانية . ( 

ولو وقف بعرفة هناراً ، : ويف بعض النسخ ) خذوا عين مناسككم ( مل يثبت أن ذلك نسك ، حىت يدخل حتت قوله 
فال يستفاد منه إال مسألة واحدة ، وهي الدفع قبل اإلمام ، ويكون وجوب الدم مشروطاً مبن . ودفع قبل اإلمام 

  . لكن األوىل عليها شرح أبو حممد ، واللَّه أعلم وقف هناراً ، وأظنها أشهر وال حيتاج معها إىل تقدير ، و
  . ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غري الرعاء وأهل سقاية احلاج فعليه دم : قال 
وجيب ) خذوا عين مناسككم ( املبيت مبزدلفة ليلتها واجب يف اجلملة ، ألن النيب وأصحابه باتوا هبا ، وقال : ش 

وال . ال دم عليه : تقدم عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وكبقية الواجبات ، وقيل عنه بتركه دم نص عليه ، ملا 
  . عمل عليه 

  . والواجب أن ال يدفع قبل نصف الليل ، ولو دفع بعده جاز ، ألن النيب قدم ضعفة أهله بعد نصف الليل 
  . أخرجه اجلماعة ) . زدلفة يف ضعفه أهله أنا ممن قدم النيب ليلة امل(  ١٦: وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه  ١٧٨٧
أرسل النيب بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت اجلمرة قبل الفجر ، مث (  ١٦: وقالت عائشة رضي اللَّه عنها  ١٧٨٨

  . ، رواه أبو داود وغريه ) تعين عندها . مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول اللَّه 
كنا نفعله على عهد النيب : يب بعث هبا من مجع بليل ، ويف رواية قالت أم حبيبة أن الن: وعن أم حبيبة  ١٧٨٩

  . رواه النسائي . نغلس من مجع إىل مىن 



واستثىن اخلرقي رمحه اللَّه الرعاء ، وأهل السقاية ، فلم جيعل عليهم مبيتاً ، ألن هبم حاجة إىل حفظ مواشيهم ، 
هم ، ومل أر من صرح باستثنائهما إال أبا حممد ، حيث شرح كالم وسقي احلاج ، فلذلك رخص هلم ، خبالف غري

  . اخلرقي ، واللَّه أعلم 
  . ومن قتل وهو حمرم من صيد الرب عامداً أو خمطئاً ، فداه بنظريه من النعم ، إن كان املقتول دابة : قال 
يا أيها الذين آمنوا ال { : وله تعاىل وجوب اجلزاء بقتل صيد الرب على احملرم إمجاع يف اجلملة ، وقد شهر له ق: ش 

  . اآلية } تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم 
إذا صال الصيد عليه ، ومل يقدر على دفعه إال بقتله ، فإنه يباح له قتله وال ) أحدها ( ويستثىن من ذلك ثالثة أشياء 
باملؤذيات طبعاً ، مع أنه املتعدي على نفسه ، وعن أيب بكر فيه اجلزاء ، نظراً إىل أن قتله  جزاء عليه ، ألنه قد التحق

إذا خلص الصيد من سبع ، أو شبكة ، وحنو ذلك ، فأفضى ) الثاين . ( أشبه قتله حلاجة األكل ] نفسه [ حلاجة 
عليه : وحنوه ، وقيل ] ملوليه [ اواة الويل ذلك إىل قتله ، فال ضمان فيه ، نظراً إىل أنه فعل مباح مطلوب ، أشبه مد

ال ضمان عليه ، : إذا قتله يف خممصة ، فعن أيب بكر ) الثالث ( الضمان ، إذ غايته أنه مل يقصد قتله ، كاخلاطىء ، 
ع إناطة بإباحة قتله ، واملذهب اجملزوم به عند الشيخني وغريمها وجوب الضمان ، لعموم اآلية ، وألن إتالفه حملض نف

  . انتهى . نفسه ، من غري تعد من الصيد ، أشبه حلق الشعر ألذى برأسه 
الذي يتعلق به اجلزاء ما كان وحشياً ، مأكوالً ، ليس مبائي ، فيخرج بالوصف األول ما ليس بوحش [ والصيد 

، ولو توحش  يف ذلك باألصل ال باحلال ، فلو استأنس الوحش وجب اجلزاء] كبهيمة األنعام وحنوها ، واالعتبار 
األهلي فال جزاء ، ويستثين من ذلك ما تولد بني وحشي وغريه ، تغليباً للتحرمي ، واختلف يف الدجاج السندي ، 

  . اجلزاء ، نظراً ألصله وهو التوحش ] وجوب [ والبط ، هل فيهما جزاء ، على روايتني ، والصحيح يف البط 
إمن : قال أمحد رمحه اللَّه ] وحنو ذلك [ بهائم ، وجوارح الطري وخيرج بالوصف الثاين ما ليس مبأكول ، كسباع ال

احمللل أكله ، واختلف يف الثعلب ، وسنور الرب ، واهلدهد ، والصرد ، هل فيها جزاء ] الصيد [ جعلت الكفارة يف 
قتني عند ، كما اختلف يف إباحتها ، وكذلك كل ما احتلف يف إباحته ، خمتلف يف جزائه ، هذا الصحيح من الطري

ال يلزم ذلك ، بل جيب اجلزاء يف الثعلب وحنوه وإن حرمنا أكله ، تغليباً : أيب حممد ، والقاضي وغريمها ، وقيل 
للتحرمي ، كما وجب اجلزاء يف املتولد بني املأكول وغريه ومما يستثىن من القاعدة القمل على رواية قد تقدمت ، 

  . منتفخة البطن ، تستخبث عند األصحاب  واستثىن بعض األصحاب أم حبني ، وهي دابة
فأوجب فيها جدياً تبعاً لعثمان رضي اللَّه عنه ، فإنه روي عنه أنه قضى فيها بذلك ، والصحيح عدم  ١٧٩٠

  . استثنائها ، جرياً على القاعدة 
ملائي هو ما يعيش اآلية ، وا) } أحل لكم صيد البحر { (  ١٩: وخيرج بالوصف الثالث ما كان مائياً لقوله سبحانه 

، وعن ابن أيب ] وحنومها [ يف املاء ، ويبيض فيه ، ويفرخ فيه ، وإن كان يعيض يف الرب ، كالضفدع والسلحفاة ، 
  . موسى أنه أوجب اجلزاء يف الضفدع ، وعلى قياسه كل ما يعيش يف الرب ، تغليباً للتحرمي 

  .  الرب ، وإمنا يدخل يف املاء ليتعيش فيه ، ويتكسب منه وخيرج مما تقدم طري املاء ، لكونه مما يفرخ ، ويبيض يف
هو من صيد الرب ، ألنه يطري فيه ، فهو كغريه من الطيور ، ولذلك : واختلف عن أمحد رمحه اللَّه يف اجلراد ، فقيل 

  . يهلكه املاء 
  . وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ما يدل عليه أو أنه من صيد البحر  ١٧٩١
  . ى ذلك عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما وحيك ١٧٩٢



  . هو من نثرة حوت : وعن عروة  ١٧٩٣
: لكن قال أبو داود ) إمنا هو من صيد البحر ] ( آخر [ ويف حديث ) اجلراد من صيد البحر ( وعن النيب  ١٧٩٤

  . تهى ان. ليس يف الباب حديث صحيح ، على روايتني : وقال أبو بكر املعافري . كال احلديثني وهم 
وال فرق يف وجوب اجلزاء بقتل الصيد بني العمد واخلطأ ، على املنصوص املشهور واملختار لألصحاب من الروايتني 

  . ، ألنه ضمان إتالف ، فاستوى عمده وخطؤه ، كغريه من املتلفات 
يف رواية عن النيب قال و. جعل رسول اللَّه يف الضبع يصيبه احملرم كبشاً : وأيضاً قول جابر رضي اللَّه عنه  ١٧٩٥

فعلق الوجوب على إصابة احملرم ، وكذلك حكم الصحابة على ما سيأيت يدل ) يف الضبع إذا أصابه احملرم كبش : ( 
ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل { (  ١٩: خيتص الضمان بالعمد ، لظاهر قوله سبحانه ) والثانية . ( على ذلك 

{ (  ١٩به أن غري املعتمد ال جزاء عليه ، وأجيب بأن اآلية نزلت يف املتعمد بدليل ودليل خطا) } ما قتل من النعم 
  . وما نزل على سبب ال مفهوم له اتفافاً ، انتهى ) } ليذوق وبال أمره عفا اللَّه عما سلف ومن عاد فينتقم اللَّه منه 

ومن قتله منكم متعمداً { (  ١٩سبحانه واجلزاء هو فداء الصيد بنظريه من النعم إن كان املقتول دابة ، لقوله 
فعليه جزاء : واضح ، إذ التقدير ) مثل ( ورفع ) جزاء ( وهذا على قراءة من نون ) } فجزاء مثل ما قتل من النعم 

جزاء ( هي نعت للجزاء وأما على قراءة من مل ينون ) مثل ( أي صفته مثل ما قتل ، ف . مثل الذي قتل من النعم 
ظاهره وجوب القيمة إذ ينجلي إىل فجزاء من مثل املقتول من النعم ، : بإضافته إليه فقد يقال ) مثل ( وخفض ) 

يف املقتول من النعم القيمة ، فكذلك يف الصيد ، وهذا أوالً ممنوع [ أي من مثل جنس املقتول من النعم ، والواجب 
وه ، وقد ثبت ذلك بالسنة مث لو سلم مث ال ، ألن احليوان قد جيب فيه مثله ، بدليل وجوب املثل يف الضبع وحن

املثلية يف مجيع الصفات ، أو يف املقصود منها ، ويتعذر غالباً وجود ] نسلمه هنا ، إذ مثة احلق آلدمي ، والواجب 
ذلك ، فلذلك عدل إىل القيمة ، وهنا احلق للرب سبحانه وتعاىل ، والواجب املثل تقريباً ، وقد وكله سبحانه إىل 

  . د ذوي عدل منا ، وتعني هذا القراءة األخرى ، إذ األصل توافق القراءتني اجتها
  . مث إن املبني لكتاب ربه ، وكذلك أصحابه جنوم اهلدى ، الذين خوطبوا باحلكم إمنا حكموا باملثل ال بالقيمة 

رواه . وجعله من الصيد  جعل رسول اللَّه يف الضبع يصيبه احملرم كبشاً ،: م فعن جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٧٩٥
  . أبو داود وابن ماجه 

يف الضبع إذا أصابه احملرم كبش ، ويف الظيب شاة ، ويف األرنب عناق ، ويف : ( وعنه أيضاً عن النيب قال  ١٧٩٦
  . رواه الدارقطين . واجلفرة اليت قد ارتعت : قال ) الريبوع جفرة 

إين أجريت أنا وصاحب يل فرسني نستبق : ن اخلطاب فقال وعن حممد بن سريين أن رجالً جاء إىل عمر ب ١٧٩٧
تعالَ حىت حنكم : إىل ثغرة ثنية ، فأصبنا ظبياً وحنن حمرمان ، فماذا ترى ؟ فقال عمر رضي اللَّه عنه لرجل إىل جنبه 

ظيب ، حىت  هذا أمري املؤمنني ال يستطيع أن حيكم يف: فحكما عليه بعنز ، فوىل الرجل وهو يقول : قال . أنا وأنت 
هل : فقال . ال : هل تقرأ سورة املائدة ؟ فقال : فسمع عمر قول الرجل ، فدعا فسأله . دعا رجالً فحكم معه 

لو أخربتين أنك تقرأ سورة املائدة ألوجعتك ضرباً ، مث : فقال . ال : تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ فقال 
وهذا عبد الرمحن بن } م به ذوا عدل منكم ، هدياً بالغ الكعبة حيك{ : إن اللَّه عز وجل يقول يف كتابه : قال 

  . رواه مالك يف الوطأ . عوف 
وعن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية ، رضي اللَّه عنهم ، يف النعامة بدنة  ١٧٩٨

 .  



  . وعن عمر رضي اللَّه عنه أنه حكم يف محار الوحش ببقرة  ١٧٩٩
احلكم بذلك ألنه وافق : وعن ابن عباس ، وأيب عبيدة رضي اللَّه عنهما ، أهنما حكما فيه ببدنة ، ال يقال  ١٨٠٠

الرسول قد حكم حكماً عاماً ، وكذلك الصحابة ، وعمر وعبد الرمحن رضي اللَّه عنهم مل : القيمة ، ألنا نقول 
ذلك ، أما وجوب النظري يف الصورة تقريباً فال حيضرا الظيب ، وال سأال عن صفته ، ووجوب القيمة متوقف على 

  . انتهى . يتوقف على ذلك 
واملرجع يف النظري إىل ما حكم به النيب أو أصحابه ، فإن مل يكن فقول عدلني من أهل اخلربة وإن كانا قتالً ، وبيان 

  . تفاصيل ذلك له موضع آخر 
ن طائراً كما سيأيت ، فأطلق الدابة على ما يف الرب من حيترز عما إذا كا. إن كان املقتول دابة : وقول اخلرقي 

احليوان ، وهو عزيز إذ الدابة يف األصل لكل ما دب ، مث يف العرف للخيل والبغال واحلمري ، وكأنه رمحه اللَّه نظر 
  . اآلية واللَّه أعلم ) } وما من دابة يف األرض ، وال طائر يطري جبناحيه { (  ١٩: إىل قوله سبحانه 

وإن كان طائراً فداه بقيمته يف موضعه ، إال أن تكون نعامة ، فيكون فيها بدنة ، أو محامة وما أشبهها ، : قال 
  . فيكون يف كل واحد منها شاة 

النعامة ، ومساها طرياً ألن ) أحدها ( وملخصه أن الطيور على أربعة أقسام . إن كان املقتول دابة : هذا قسيم : ش 
احلمام ، فيجب فيه ) الثاين ( ها بدنة بال ريب ، لقضاء الصحابة بذلك ، ولشبهها هلا يف الصورة هلا جناحني ، وفي

  . شاة 
ألن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن عباس ، رضي اللَّه عنهم حكموا بذلك ، ويلحق به ما أشبهه مما  ١٨٠١

العصفور وحنوه ، فيجب فيه شاة ، لشبهه هلا يعب املاء ، أي يكرعه كرعاً ككرع الشاة ، وال يأخذه قطرة قطرة ك
) الرابع ( ومل يشبهها ، فتجب قيمته ، لتعذر مثله من النعم ، ] من احلمام [ ما كان أصغر ) الثالث ( يف كرع املاء 

وهو اختيار ابن أيب موسى جيب ) أحدمها ( ما كان أكرب من احلمام كاحلبارى ، والكركي وحنومها ، ففيه وجهان 
  . إذ وجوهبا يف احلمام تنبيه على وجوهبا هنا  شاة ،
وهو ظاهر كالم أيب الربكات جتب ) والثاين ( مع أن ذلك يروى عن ابن عباس وجابر رضي اللَّه عنهم  ١٨٠٢

  . القيمة ، إذ املعروف عن الصحابة القضاء يف احلمام ، وإذاً مل يتحقق هلذا مثل ، فريجع إىل قيمته كالعصافري 
أي بقيمة الطائر يف املوضع الذي أتلفه فيه ، كغريه يف املتلفات ، واللَّه . فداه بقيمته يف موضعه : ي وقول اخلرق

  . أعلم 
وهو خمري إن شاء فداه بالنظري ، أو قّوم النظري بدراهم ، ونظر كم جييء به طعاماً ، فأطعم كل مسكني مداً ، : قال 

  . اً أو صام عن كل مد يوماً ، موسراً كان أو معسر
خيري قاتل الصيد الذي له نظري بني التكفري بواحد من هذه الثالثة املذكورة ، موسراً كان أو معسراً ، على : ش 

هو : قتل أمحد رمحه اللَّه . التخيري ) أو ( املختار لألصحاب ، واملنصوص من الروايتني ، لآلية الكرمية ، إذ أصل 
  . فإمنا هو على التخيري ) و أ( على ما يف القرآن وكل شيء يف القرآن 

وهذا اللفظ يروى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أيضاً ، وألهنا فدية وجبت بفعل حمظور ، فخري فيها  ١٨٠٣
ال خيري ، بل اجلزاء مرتب ، فيجب املثل ، فإن ملي يقدر عليه أطعم ، فإن مل جيد صام ، ) والثانية . ( كفدية األذى 

( وا بالنظري ، وظاهر حكمهم تعينه ، وإال لذكروا قسيميه ، وبالقياس على دم املتعة ، ألن النيب وأصحابه حكم
  . انتهى . بأن حكمهم بالنظري لتبيينه ال لتعيينه ، والقياس فاسد ، ملخالفته النص ) وجوابه 



 مدخل لإلطعام يف أن ذلك بني شيئني ، وأنه ال) وعنه ( والتخيري أو الترتيب بني الثالثة على املذهب بال ريب ، 
  . جزاء الصيد ، وإمنا ذكر يف اآلية ليعدل به الصيام 

  . وحيكى هذا عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وال عمل عليه  ١٨٠٤
إذا تقرر هذا فمن أراد إخراج النظري لزمه ذحبه ، ألن اللَّه مساه هدياً ، واهلدي جيب ذحبه ، والتصدق به على 

وال خيتص ذحبه بأيام النحر ، بل باحلرم ، ) } هدياً بالغ الكعبة { (  ١٩: لَّه سبحانه قال مساكني احلرم ، ألن ال
يقوم الصيد ، وأميا قوم ) والرواية الثانية . ( ومن أراد التقومي فإنه على املشهور والصحيح من الروايتني يقوم املثل 

أيضاً من الروايتني ، والرواية األخرى جيوز أن يتصدق فإنه يشتري بالقيمة طعاماً ، ويطعمه املساكني ، على املذهب 
بالقيمة ، حكاها ابن أيب موسى ، وإذا أطعم أطعم كل مسكني مد بر ، أو نصف صاع من غريه ، على املنصوص 

  . واملشهور كبقية الكفارات 
ىء من الطعام إال ما جيزىء وظاهر كالم اخلرقي االجتزاء مبد مطلقاً ، وتبعه على ذلك أبو حممد يف املقنع ، وال جيز

يف الفطرة قاله أبو حممد هنا ، ويف فدية األذى ، لكنه فسر ذلك بالرب ، والشعري ، والتمر ، والزبيب ، وقد يومهم 
كالم أيب الربكات االقتصار على الرب والشعري والتمر ، وأليب حممد هنا احتمال أنه جيزىء ما يسمى طعاماً ، نظراً 

  . إلطالق اآلية 
وتبعه أبو حممد ] قه [ / يعترب قيمة املثل يف احلرم ، ألنه حمل ذحبه ، ومن أراد الصيام فالذي قال اخلرقي ) : تنبيه ( 

يف كتابه الصغري أنه يصوم من كل مد يوماً ، وحكى ذلك يف املغين رواية وحكى رواية أخرى أنه يصوم عن كل 
قاضي أنه محل رواية املد على احلنطة ، ورواية نصف نصف صاع يوماً ، مث حكى هو وصاحب التلخيص عن ال

الصاع على التمر والشعري ، إذ الصيام مقابل بإطعام ملسكني يف كفارة الظهار وغريها ، فكذلك هنا ، والذي رأيته 
يف رواييت القاضي أن حنبالً وابن منصور نقالً عنه أن يصوم عن كل نصف صاع يوماً ، وأن األثرم نقل يف فدية 

: وهو اختيار اخلرقي ، وأيب بكر ، قال : قال [ ذى عن كل مد يوماً وعن كل نصف صاع متر أو شعري يوماً ، األ
. ، انتهى ] على أن نصف الصاع من التمر والشعري ال من الرب . عن كل نصف صاع يوماً : وميكن أن حيمل قوله 

روايتني مطلقتان ، وإذاً يسهل احلمل ، وكذلك وعلى هذا فإحدى الروايتني مطلقة ، واآلخرى مقيدة ، ال أن ال
  . قطع به أبو الربكات وغريه ، إال أن عزو ذلك إىل اخلرقي فيه نظر 

وما ال نظري له من الصيد خيري قاتله على املذهب بني أن يشتري بقيمته طعاماً فيطعمه املساكني ، وبني أن يصوم ، 
  . واللَّه أعلم 

  . ليه وكلما قتل صيداً حكم ع: قال 
جيب اجلزاء بقتل الصيد الثاين والثالث ، كما جيب باألول ، وال يتداخل ، على املختار ، واملشهور من : ش 

روي عن عمر : الروايات ألنه بدل متلف ، جيب فيه املثل أو القيمة ، فلم يتداخل ، كبدل مال اآلدمي ، قال أمحد 
إن كفر عن األول ) : والثانية ( ه هل كان قتل قبل هذا أو ال وغريه أهنم حكموا يف اخلطأ فيمن قتل ، ومل يسألو

فللثاين كفارة ، وإال يتداخال ، ألهنا كفارة جتب لفعل حمظور يف اإلحرام ، فتداخل جزاؤها قبل التكفري ، كاللبس ، 
والثالثة . ( ود كاحلد] املخالفة فهو [ بأن هذا بدل متلف ، فلم يتداخل ، خبالف مث فإنه حملض ) وجياب ( والطيب 

بأن االنتقام ] وجياب . [ } ومن عاد فينتقم اللَّه منه { : ال جيب إال جزاء األول فقط ، متسكاً بظاهر قوله تعاىل ) 
{ (  ١٩ألجل املخالفة ، وانتهاك حمارم الرب سبحانه ، وذلك ال مينع وجوب البدل ، ويرشح هذا أن قوله سبحانه 

{ ي واللَّه أعلم قاصداً للفعل ، غري عامل بالتحرمي ، وهذا هو اخلاطىء ، مث قوله بعد أ) } وهو قتله منكم متعمداً 



أي إىل القتل ، بعد أن علم النهي ، فإن اللَّه تعاىل ينتقم منه ملخالفته ، واجلزاء على ما تقدم ، واللَّه } ومن عاد 
  . أعلم 
  . ولو اشترك مجاعة يف قتل صيد فعليهم جزاء واحد : قال 
هذا املختار من الروايات ، اختاره ابن أيب موسى وابن حامد ، والقاضي ، وأبو اخلطاب ، وأبو حممد وغريهم :  ش

من ] ما قتل [ فالواجب مثل : أي } ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم { : ، لظاهر قوله سبحانه 
واجلماعة ، ومينع من إجياب زائد على ذلك ، وألنه بدل متلف وهذا يشمل الواحد . فعلى القاتل مثله : أو . النعم 

على كل واحد جزاء ، اختاره أبو بكر ، نظراً ) والثانية ( ، فلم جيب فيه إال جزاء واحد ، كبدل مال اآلدمي ، 
إذاً متحضت إن كفروا باملال فكاألول ، ألنه ) والثالثة ( لوجود املخالفة من كل واحد منهم ، وزجراً له عن فعله ، 

بدليته ، وإن كفروا بالصيام فعل كل واحد كفارة ، ألهنا إذاً تتمحض كفارة ، وهي كفارة قتل ، فأشبهت قتل 
  . اآلدمي على املذهب 

كل منهم صاحلاً لترتب اجلزاء عليه ، كما لو كانوا حمرمني ، ] كان [ هذه املسألة فيما إذا ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
كذلك كما إذا كان أحدهم حالالً فإنه ال شيء عليه ، مث إن سبق احلالل باجلرح فعلى احملرم جزاؤه أما لو مل يكن 

جمروحاً ، وإن سبق احملرم ضمن أرش اجلرح فقط ، وإن وجدت اجلراحات معاً فهل على احملرم بقسطه كما لو كان 
عليه ، لتعذر إجياب اجلزاء على شريكه ؟ فيه  املشارك له مثله ، وهو اختيار أيب اخلطاب يف خالفه ، أو يكمل اجلزاء

  . وجهان ، هذا تفصيل أيب حممد ، وفيه حبث 
إن املنصوص يف الصوم أن على كل واحد كفارة ، وأن ابن حامد قال : قال القاضي و أبو اخلطاب ) : والثاين ( 

  . باالشتراك ، كما لو كان التكفري بغريه ، واللَّه أعلم 
  . عرفة حىت يطلع الفجر من يوم النحر حتلل بعمرة وم مل يقف ب: قال 
من فاته الوقوف بعرفة فهل جيب عليه أن ميضي يف حج فاسد ويقضي ، ألنه باإلحرام لزمه إمتامه ، وتعذر : ش 

  . اإلتيان بالبعض ال مينع اإلتيان مبا بقي ، أوال جيب عليه ، بل يتحلل منه لقضاء الصحابة رضي اللَّه عنهم بذلك 
فعن سليمان بن يسار أن أبا أيوب األنصاري رضي اللَّه عنه خرج حاجاً ، حىت إذا كان بالنازية من طريق  ١٨٠٥

: مكة أضل رواحله ، وإنه قدم على عمر رضي اللَّه عنه يوم النحر ، فذكر ذلك له ، فقال عمر رضي اللَّه عنه 
  .  فاحجج ، واهد ما استيسر من اهلدي اصنع ما يصنع املعتمر ، مث قد حللت ، فإذا أدركك احلج قابالً

: إن هبار بن األسود جاء يوم النحر وعمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه ينحر هديه ، فقال : وعنه أيضاً قال  ١٨٠٦
اذهب إىل مكة وطف : فقال عمر رضي اللَّه عنه . يا أمري املؤمنني أخطأنا العدة ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة 

معك ، واحنروا هدياً إن كان معكم ، مث احلقوا أو قصروا ، وارجعوا ، فإذا كان عاماً قابالً فحجوا أنت ومن 
  . روامها مالك يف املوطأ . وأهدوا ، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج ، وسبعة إذا رجع 

  . وعن ابن عمر رضي اللَّه عنه حنو ذلك  ١٨٠٧
رواه ابن ) ن مل يدرك احلج فعليه اهلدي ، وحج من قابل ، وليجعلها عمرة م: ( وعن عطاء أن النيب قال  ١٨٠٨

املذهب أيضاً : وضعيف ؟ على روايتني املذهب منهما بال ريب الثاين ، وعليه : أيب شيبة وغريه ، لكنه مرسل ، قيل 
فيطوف ويسعى ، املنصوص أنه يتحلل بعمرة ، اختاره اخلرقي ، وأبو بكر ، والقاضي وأصحابه ، والشيخان ، 

  . وحيلق أو يقصر ، مث قد حل ، وهذا ظاهر ما تقدم عن عمر وابنه رضي اللَّه عنهما 
  . ويروى أيضاً عن ابن عباس ، وابن الزبري رضي اللَّه عنهما  ١٨٠٩



 إحرامه حباله ، ويتحلل منه: حكاها أبو احلسني ، وأبو اخلطاب ، وهو قول ابن حامد ) وعن أمحد رواية أخرى ( 
بطواف وسعي ، إذ هذا مقتضى اإلحرام املطلق ، فعلى األوىل صرح أبو اخلطاب ، وصاحب التلخيص وغريمها أن 

جيعل إحرامه بعمرة ، وال فرق بني الفوات لعذر : إحرامه ينقلب مبجرد الفوات إىل عمرة ، ولفظ أيب حممد يف املغين 
عذر من توان ، أو نوم ، أو تتشاغل مبا ال يغين ، إال  من مرض ، أو ضياع نفقة ، أو غلط عدد وحنو ذلك أو لغري

  . يف املأمث ، قال ذلك صاحب التلخيص وغريه 
وقد استفيد من كالم اخلرقي أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر ، وال نزاع يف ذلك ، وحديث عروة بن 

، من جاء ليلة مجع قبل  احلج عرفة( مضرس وقد تقدم يدل على ذلك ، وكذلك حديث عبد الرمحن بن يعمر 
  ) . طلوع الفجر فقد أدرك 

وقد وقف ( واختلف يف أول الوقت ، فاملذهب عندنا أنه من طلوع الفجر يوم عرفة ، حلديث عروة بن مضرس 
احلديث ، واختار أبو عبد اللَّه بن بطة ، وأبو حفص العكربيان بأن أوله ) قبل ذلك بعرفة ليالً أو هناراً فقد مت حجه 

  . ل الشمس ، ألن النيب وقف حينئذ زوا
  . وذبح إن كان معه هدي : قال 
يعين إذا فاته احلج ، وحتلل بعمرة ، فإن كان معه هدي ساقه فإنه يذحبه ، كما لو أحرم بعمرة ابتداء ، وساق : ش 

ال : يف املغين وأطلقا ، وقال أبو حممد . وال جيزئه عن دم الفوات : هدياً ، قال ابن أيب موسى وصاحب التلخيص 
جيزئه إن قلنا بوجوب القضاء ، والذي يظهر النظر يف هذا اهلدي ، فإن كان واجباً فإنه ليس له صرف هذا 

ال قضاء عليه وإن كان تطوعاً ، فهذا باق على : الوجوب إىل وجوب آخر ، وذحبه عن دم الفوات ، وإن قلنا 
  . ، واللَّه أعلم  ملكه ، فله أن يذحبه عن الفوات إن قيل بعدم القضاء

  . وحج من قابل وأتى بدم : قال 
يعين يلزم من فاته احلج القضاء على الفور ، واهلدي ، وهذا إحدى الروايات ، وأصحها عند األصحاب ، ملا : ش 

ه يلزمه القضاء ، وال يلزم: نقلها امليموين ) والثانية ( تقدم من قضاء الصحابة رضي اللَّه عنهم ، ومن حديث عطاء 
نقلها ) والثالثة ( اهلدي ، وإال لزم احملصر هديان ، هدي لإلحصار ، وهدي للفوات ، وال يلزمه إال هدي واحد ، 

يلزمه اهلدي ملا تقدم ، وال يلزمه القضاء حذاراً من وجوب احلج على إنسان مرتني ، والنص قد شهد : أبو طالب 
  . يذحبه يف حجة القضاء مبرة ، فعلى هذا يذبح اهلدي يف عامه ، وعلى األول 

وحمل اخلالف يف القضاء فيما إذا كان الذي فاته تطوعاً ، أما إن كان واجباً بأصل الشرع أو بغريه ، فإنه يفعله وال 
  . بد بالوجوب السابق 

دة بني إذا اختار من فاته احلج البقاء على إحرامه ليحج من قابل فله ذلك ، ألن تطاول امل: قال أبو حممد ) : تنبيه ( 
وحيتمل أنه ليس له ذلك ، لظاهر قول الصحابة رضي اللَّه : اإلحرام وفعل النسك ال مينع إمتامه كالعمرة ، قال 

انتهى ، وهذا ظاهر يف أن اإلحرام ال ينقلب مبجرد الفوات بعمرة ، . عنهم ، وألن إحرام احلج يصري يف غري أشهره 
[ إذا قيل باالنقالب له أن يدخل عليه احلج ، وإذا قيل بعدم االنقالب وقد صرح أبو اخلطاب بأن فائدة اخلالف أنه 

  . ال يدخل عليه احلج ، واللَّه أعلم ] كما يقوله ابن حامد 
  . وإن كان عبداً مل يكن له أن يبح : قال 
لك ، ولو ملك العبد ال يلزمه هدي ، ألنه يف حكم املعسر ، إذ ال مال له ، بل هو أسوأ حاالً منه ، ألنه ال مي: ش 

إنه ليس له الذبح مطلقاً ، بناء على قاعدته ، من أنه ال ميلك ، والتكفري إمنا : على ما عليه الفتيا ، وهلذا قال اخلرقي 



إنه ميلك ، فمىت : يكون مبا ميلكه ، إذ ذلك حمنة ، وال حمنة مبا ال ميلك ، أما على الرواية األخرى اليت نقول فيها 
وأذن له يف التكفري فله ذلك ، لوجود املقتضي وانتفاء املانع ، هذا هو اجلادة عند القاضي ومن  ملكه سيده ماالً ،

بعده ، وذهب كثري من متقدمي األصحاب أن له التكفري بإذن سيده وإن مل نقل مبلكه ، بناء على أحد القولني من 
كما نقوله يف ] بقدر ما يكفر [ ك خاص أن الكفارة ال يلزم أن تدخل يف ملك املكفر عنه ، أو أنه يثبت له مل

  . التسري ، على ما سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل 
بإذن السيد فهل يلزمه ذلك ؟ قال القاضي ، وابن عقيل وتبعه أبو حممد هنا باللزوم ، ألنه . وحيث جاز له التكفري 

وقال أبو حممد } فمن مل جيد { : ىل ال حتت قوله تعا} فما استيسر من اهلدي { : واجب ، فيدخل حتت قوله تعاىل 
ال يلزمه التكفري ، وإن أذن له سيده ، وسيأيت إن شاء اللَّه تعاىل الكالم على : يف الكفارات على كليت الروايتني 

  . ذلك مبا هو أبسط من هذا 
  . احلكم يف كل دم لزم العبد يف اإلحرام حكم ما تقدم ، واللَّه أعلم ) : تنبيه ( 

  . عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوماً  وكان: قال 
إذا انتفى اهلدي يف حق العبد انتفى اإلطعام أيضاً ، إذ املعىن فيهما واحد ، وإذاً يتعني يف حقه الصوم ، ويصوم : ش 

ه يقابل عن كل مد من قيمة الشاة يوماً ، جرياً على قاعدة اخلرقي من أن اليوم يقابل املد ، وقد تقدم أن املذهب أن
األوىل أن يكون الواجب هنا من الصوم عشرة أيام : املد من الرب ، أما من غريه فنصف الصاع ، وقال أبو حممد 

  . كصوم املتعة ، اقتداء بقول عمر رضي اللَّه عنه املتقدم هلبار ، واللَّه أعلم 
  . مث يقصر وحيل : قال 
يف موضع آخر ، ألن الشعر ملك للسيد ، ويزيد يف قيمته ، ومل هذا تنبيه على أن العبد ال حيلق ، ال هنا وال : ش 

  . يتعني زواله ، فلم يكن له ذلك كغري حال اإلحرام ، نعم إن أذن له سيده جاز ، إذ احلق له ، واللَّه أعلم 
  . وإذا أحرمت املرأة بواجب مل يكن لزوجها منعها : قال 
  . ا أن يكون بإذن زوجها أو بغري إذنه إذا أحرمت املرأة حبج أو عمرة فال خيلو إم: ش 

فإن كان بإذنه مل ميلك حتليلها بال ريب ، وإن كان ما أذن فيه تطوعاً ، ألنه قد أسقط حقه فيما يلزمها املضي فيه ، 
  . اخلرقي ، إذ مفهومه أن له منعها يف التطوع مطلقاً ] كالم [ وهذه الصورة ترد على عموم مفهوم 

  .  إذنه فال خيلو إما إن يكون بواجب أو بتطوع وإن كان إحرامها بغري
  . فإن كان بواجب فال خيلو إما أن يكون وجوبه بأصل الشرع ، أو بإجياهبا على نفسها 

قال يف . فإن كان بأصل الشرع مل ميلك منعها على املذهب ، كما لو صلت الفريضة يف أول وقتها وحنو ذلك 
بني أن تكمل شروط احلج يف حقها أوالً ، كما إذا مل جتد ] ال فرق و[ وقيل يف ذلك روايتان ، : التلخيص 

أن . االستطاعة أو احملرم ، على ظاهر إطالق األصحاب ، وصرح به أبو حممد يف شرط االستطاعة وله فيه احتمال 
  . له منعها 

هما أنه ليس له ذلك وإن كان بإجياهبا على نفسها فروايتان ، ذكرمها القاضي ، وصاحب التلخيص ، واملنصوص من
ليس يف ذلك ، قد ابتليت : ، قال يف رواية ابن إبراهيم يف املرأة حتلف باحلج والصوم ، ويريد زوجها منعها ، فقال 

خرجها القاضي من إحدى الروايتني يف أن للسيد ) الثانية . ( أي نذرت : حلفت : قال القاضي . ، وابتلي زوجها 
  . من جهتها ، أشبه التطوع  حتليل عبده ، والفرق أن النذر

وهلذا املعىن قال . واملذهب األول ، وبه قطع الشيخان ، إذ بعد اإلجياب حتتم عليها الفعل ، فهو كالواجب األصلي 



  . انتهى . أن له حتليلها : إذا نذرت أن حتج مىت شاءت : ال ميتنع أن نقول : القاضي 
وهو ظاهر كالم اخلرقي واختيار ابن حامد وأيب حممد له منعها ، ) : إحدامها : ( وإن كان اإلحرام بتطوع فروايتان 

بعد اإلحرام قد : ، ال يقال ] مبا ليس بواجب [ حذاراً من أن تتسبب يف إسقاط واجب عليها ، وهو حق الزوج ، 
حهما ليس وهي أصر) والثانية . ( وجوب حق الزوج مقدم ، فاقتضى تقدميه : صار واجباً ، فال فرق ، ألنا نقول 

تأملت كالم أمحد فوجدت أكثره يدل على ذلك ، ألهنا : له منعها ، اختارها أبو بكر يف اخلالف ، والقاضي ، وقال 
وال تبطلوا أعمالكم ( عبادة تلزم بالدخول فيها ، فإذا عقدها بغري إذن سيده مل ميلك فسخها أصله اإلميان ولعموم 

وال نزاع عندهم فيما علمت أن إحرامها ينعقد بدون إذنه ، ألن احلج . نتهى ا) } وأمتوا احلج والعمر للَّه { (  ٩)
  . عبادة حمضة أشبه الصالة والصوم 

معىن منعها أنه يأمرها بالتحلل ، فتصري كاحملصر على ما تقدم ، فإن أبت أن تتحلل فله ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
  . مباشرهتا واإلمث عليها ، قاله صاحب التلخيص 

إذا مل حترم فله منعها من حج التطوع بال نزاع ، وكذلك من حج الفرض إذا مل تكمل الشروط ، قاله ) : الثاين ( 
وهذا أيضاً وارد على ] ويف املنذور روايتان . ومع استكماهلا ليس له منعها من الواحب بأصل الشرع [ أبو حممد 

  . فله منعها مطلقاً ، واللَّه أعلم عموم مفهوم كالم اخلرقي ، إذ مفهومه أهنا إذا مل حترم 
  . ومن ساق هدياً واجباً فعطب دون حمله صنع به ما شاء : قال 
: ( واجب وتطوع ، وسيأيت إن شاء اللَّه تعاىل ، والواجب على ضربني أيضاً : سوق اهلدي يقع على ضربني : ش 

نذر ، أو غري ذلك ، وهذا مراد اخلرقي ، واجب عّينه عما يف ذمته ، من هدي متعة ، أو قران ، أو ) : أحدمها 
فهذا إذا عطب دون ملحه الذي هو احلرم فهل له استرجاعه ، فيصنع به ما شاء ، من أكل وبيع وحنو ذلك ، أم ال 

له ذلك ، ألنه إمنا أوجبه عما يف ذمته ، ومل يقع : وهو اختيار اخلرقي ، وابن أيب موسى ) إحدامها : ( ؟ فيه روايتان 
  . فيكون له العود فيه ، كمن أخرج زكاة ماله الغائب ، فبان أنه كان تالفاً عنه ، 
إذا : حدثنا سفيان ، عن عبد الكرمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : وقد روى سعيد  ١٨١٠

أو أمرت به غرمت  أهديت هدياً تطوعاً فعطب فاحنره ، مث اغمس النعل يف دمه ، مث اضرب هبا صفحته ، فإن أكلت
، وإذا أهديت هدياً واجباً فعطب فاحنره ، مث كله إن شئت ، وأهده إن شئت ، وبعه إن شئت ، وتقّو به يف هدي 

  . ليس له ذلك ، ألن حق الفقراء قد تعلق به ، أشبه ما لو عينه ابتداء بنذره ) : والثانية . ( آخر 
وحنو ذلك ، فهذا إذا عطب ال . هذا للَّه : عما يف ذمته ، كأن قال من ضريب الواجب عّينه ابتداء ال ) : الثاين ( 

  . يرجع فيه بال ريب ، ألنه قد صار للَّه تعاىل ، أشبه الدراهم وحنوها 
احلديث ، ويصنع به ما يصنع هبدي ) ال تعد يف صدقتك ( ولدخوله حتت قول النيب لعمر رضي اللَّه عنه  ١٨١١

  . التطوع على ما سيأيت 
هذا هدي ، أو حنو ذلك ، من ألفاظ النذر ، على املذهب : تعيني اهلدي ال حيصل إال بالقول ، بأن يقول ) : بيه تن( 

املعروف املشهور ، وأليب اخلطاب احتمال باالكتفاء بالنية ، وتوسط أبو حممد فضم مع النية التقليد أو اإلشعار ، 
له صحة الوقف بالفعل ، كما إذا بىن بيته مسجداً ، أو جعل وحكاه مذهباً ، وال يتابع على ذلك ، وقد يشهد لقو

أرضه مقربة وحنو ذلك ، لكن مث ال بد من قوله وهو أن يأذن للناس يف الصالة يف املسجد ، أو الدفن يف املقربة ، 
  . واللَّه أعلم 

  . وعليه مكانه : قال 



كانه ، إذ ما يف ذمته ال يربأ منه إال بإيصاله إىل إذا عني واجباً عما يف ذمته ، فعطب دون حمله ، فإن عليه م: ش 
  . مستحقه ، أشبه ما إذا أخرج الدراهم ليدفعها عن دينه ، فتلفت قبل األداء 

من أهدى تطوعاً مث ضلت فليس عليه البدل إال : ( وقد روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النيب قال  ١٨١٢
رواه الدارقطين لكنه ضعيف وقد رواه مالك يف ) مث عطبت ( ويف رواية ) ل أن يشاء ، وإن كانت نذراً فعليه البد

  . املوطأ من قول ابن عمر رضي اللَّه عنهما نفسه 
مفهوم كالم اخلرقي أن ما عطب يف حمله ال يرجع فيه ، أو ليس عليه بدله ، وليس كذلك ، فال فرق : وقد يقال 

ان عن واجب يف الذمة فال بد من حنره صحيحاً ، وإن كان معيناً ابتداء بني أن يعطب يف حمله أو دونه ، يف أنه إن ك
  . حنره مطلقاً ، واللَّه أعلم 

حنره موضعه ، وخلى بينه وبني املساكني ، ومل يأكل منه ، وال أحد ] وإن كان ساقه تطوعاً فعطب دون حمله : قال 
  . من أهل رفقته 

ه سبحانه ، ال عن واجب يف ذمته ، أو عن واجب مل يعينه عنه كما تقدم إذا ساق هدياً يقصد به التقرب إىل اللَّ: ش 
وال يأكل منه ، وال أحد من رفقته ] املساكني [ ، فإنه إذا عطب دون حمله فإنه ينحره يف موضعه ، وخيلي بينه وبني 

 .  
كان يبعث معه بالبدن ، مث ملا روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن رسول اللَّه  ١٨١٣
إن عطب منها شيء ، فخشيت عليها موتاً ، فاحنرها ، مث اغمس نعلها يف دمها ، مث اضرب هبا صفحتها ، : ( يقول 

  . رواه مسلم وغريه ) وال تطعمها أنت وال أحد من أهل رفقتك 
: ( ا عطب من اهلدي ، قال يا رسول اللَّه كيف أصنع مب: وهبذا يتقيد حديث ناجية اخلزاعي قال قلت  ١٨١٤

واملعىن واللَّه أعلم . رواه الترمذي وأبو داود ) احنرها ، مث اغمس نعلها يف دمها ، مث خل بينها وبني الناس فيأكلوهنا 
يف منع رفقته ونفسه من األكل ليبالغ يف حفظها ، ألنه إذا علم أهنا إذا عطبت ال حيصل له منها نفع البتة بالغ يف 

كم الواجب املعني حكم التطوع ، إال أن بينهما فرقاً ، وهو أن الواجب املعني ال بد من حنره مع عطبه وح. حفظها 
، فال طريق له يف رجوعه إىل ملكه ، ويف التطوع وما نواه عن الواجب ومل يعينه ، له أن يفسخ نيته فيه ، فريجع إىل 

  . ملكه ، يصنع به ما يشاء ، واللَّه أعلم 
  . ل عليه وال بد: قال 
  . إذا مل يلتزم شيئاً يف ذمته مل يلزمه بدله ، واللَّه أعلم : ش 
  . وال يأكل من كل واجب إال من هدي التمتع : قال 
وكأن اخلرقي رمحه اللَّه استغىن بذكر التمتع عن القران ألنه نوع متتع ، لترفهه بأحد ] وكذلك القران : [ ش 

هب فيما علمت أنه ال يأكل من جزاء الصيد ، لتمحض بدليته ، وال من املنذور السفرين ، وباجلملة ال نزاع يف املذ
لتعيينه للَّه ، نعم أجاز أبو بكر ومال إليه أبو حممد األكل من أضحية النذر ، وال نزاع أنه يأكل من هدي املتعة ، 

  . ية نسائه كن متمتعات وكذلك القران على املذهب ، وقد تقدم أن عائشة رضي اللَّه عنها كانت قارنة ، وبق
ما : فأتينا بلحم بقر ، فقلت : فأمرين رسول اللَّه فأفضت ، قالت : ألن يف حديث عائشة الطويل قالت  ١٨١٥

  . أهدى النيب عن نسائه بالبقر : هذا ؟ فقالوا 
  . أبو داود  رواه. وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن  ١٨١٦

مما عدا ذلك ، نظراً لإلباحة األصلية ، وال نص ] منه ، وهل يأكل [ إن ظاهر كالم اخلرقي أنه ال يأكل : وقد يقال 



مانع ، أو ال يأكل ، وهو األشهر ، ألنه وجب بفعل حمظور ، أشبه جزاء الصيد ؟ فيه روايتان ، وأحلق ابن أيب 
جّوز األكل مما عدا ذلك ، ويتركب من جمموع األقوال ما عدا جزاء الصيد موسى الكفارة جبزاء الصيد والنذر ، و

  . والنذر ، وهدي املتعة أربعة أقوال ، اجلواز ، وعدمه ، واجلواز إال يف دم الكفارة ، وعدمه إال يف دم القران 
فكلوا { (  ١٩:  مفهوم كالم اخلرقي أنه يأكل من التطوع ، وهو كذلك ، بل يستحب ، قال سبحانه) : تنبيه ( 

مث أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت يف : ويف حديث جابر رضي اللَّه عنه املتقدم ) } منها وأطعموا البائس الفقري 
وهدي التطوع ما ساقه تطوعاً ، وكذلك ما أوجبه ابتداء ، . قدر فطبخت ، فأكال من حلمها ، وشربا من مرقها 

  . قاله أبو حممد 
عام فهو ملساكني احلرم ، إن قدر على إيصاله إليهم ، إال من أصابه أذى من رأسه فيفرقه وكل هدي أو إط: قال 

  . على املساكني يف املوضع الذي حلق فيه 
 ١٩: مجيع اهلدايا ما عدى جزاء الصيد ، ودم اإلحصار ، وما وجب بفعل حمظور حملها احلرم ، لقوله سبحانه : ش 
هدياً { (  ١٩: وكذلك جزاء الصيد ، على املذهب بال ريب ، لقوله سبحانه  )} مث حملها إىل البيت العتيق { ( 

يفدي حيث القتل كبقية احملظورات ، وعلى املذهب إن اضطر إليه فهل يأيت باجلزاء ) وعنه ) ( } بالغ الكعبة 
  . موضع اضطراره أو خيتص باحلرم ؟ فيه وجهان 
  . ا ، واملذهب منهما عكس املذهب يف الصيد وأما دم اإلحصار ففيه روايتان أيضاً وقد تقدمت

مث حملها إىل البيت { وأما ما وجب بفعل حمظور كفدية حلق الرأس ، واللبس ، وحنومها فعنه خيتص باحلرم ، لظاهر 
  . ينحر حيث فعل : وعنه } العتيق 
، ومل يأمره ببعثها إىل احلرم  ملا تقدم من حديث كعب رضي اللَّه عنه ، فإن النيب أمره بالفدية وهو باحلديبية ١٨١٧

ما فعله لعذر : وقال القاضي ، و ابن عقيل ، و أبو الربكات . فحلقت رأسي مث نسكت : ويف رواية أنه قال . 
  . ، وما فعله لغري عذر اختص باحلرم ] حيث استباح [ ينحر هديه 

اجلواز به ، دون غريه من احملظورات ،  واخلرقي رمحه اللَّه إمنا نص على احللق مع العذر فقط ، فيحتمل أن خيتص
ويبقى فيما عداه على قضية العموم ، والقاضي ومن وافقه ) مث حملها ( ألن النص ورد به ، فيخرج من عموم 

والطعام تبع للنحر ففي [ يقيسون على الصورة ما يف معناها ، وهو أوجه ، إذ املذهب ختصيص العموم بالقياس ، 
  ] . طعام كذلك أي موضع قبل النحر فال

إمنا جيب النحر يف احلرم إذا قدر على إيصال اهلدي إليه ، إما بنفسه ، أو مبن يرسله معه ) : أحدها ) : ( تنبيهات ( 
، فإن عجز مطلقاً حنر حيث كان ، كما دل عليه كالم اخلرقي ، ألنه فعل ما استطاع ، فال يكلف زيادة عليه ، وإال 

ج ابن عقيل رواية وصححها فيمن حصر عن اخلروج لذبح اهلدي املنذور ، أنه يذحبه لزم تكليف ما ال يطاق ، وخر
النحر يف احلرم ، فإنه : حيث قيل ) : الثاين . ( يف موضع حصره ، وال يلزمه تنفيذه ، كدم اإلحصار على املذهب 

النحر يف : ه ، وحيث قيل ال جيوز يف احلل ، لكنه ال خيتص مبحل من احلرم ، بل يف أي موضع حنر من احلرم أجزأ
احلل فذلك على سبيل اجلواز ، على مقتضى كالم الشيخني ، وظاهر كالم اخلرقي ، وصاحب التلخيص وطائفة 

مساكني احلرم من كان ) : الثالث . ( وما كان من فدية حلق الرأس فحيث حلقه : الوجوب ، وحيتمله كالم أمحد 
  . وغريهم ، وهم الذين جيوز دفع الزكاة إليهم ، واللَّه أعلم فيه ، من أهله أو وارد إليه ، من احلاج 

  . وأما الصيام فيجزئه بكل مكان : قال 
  . ال نزاع يف ذلك : ش 



واملعىن فيه واللَّه أعلم أن نفعه ال يتعدى إىل . اهلدي والطعام مبكة ، والصوم حيث شاء : وعن ابن عباس  ١٨١٨
  . ي واإلطعام ، واللَّه أعلم أحد ، فلم يتخصص مبكان ، خبالف اهلد

  . ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعاً من الغنم أجزأه : قال 
  . جتزيء السبع من الغنم عند عدم البدنة بال نزاع : ش 

إن علي بدنة وأنا موسر هلا ، وال أجدها : ملا روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النيب أتاه رجل فقال  ١٨١٩
  . رواه أمحد وابن ماجه . النيب أن يبتاع سبع شياه فيذحبهن  فأشتريها ؟ فأمره

ال جيزئه ألهنا بدل ، : واختاره ابن عقيل ، وزعم أنه ظاهر كالم أمحد ) : أحدمها : ( وأما مع وجودها فقوالن 
ي ، وهو ظاهر كالم اخلرق) والثاين . ( والبدل ال جيزىء مع وجود املبدل ، ولذلك جوزها الشارع عند العدم 

  . جيزئه ، ألن الشاة معدولة بسبع بدنة : واختيار أيب حممد 
بدليل أن النيب أمر السبعة باإلشتراك يف البدنة فالسبع شياه يعدلن البدنة شياه يعدلن البدنة ، وما أجزأ فيه  ١٨٢٠

م له اتفاقاً ، وال نسلم أحد املثلني أجزأ فيه املثل اآلخر ، والسؤال وقع عن حال العدم ، فأجاب باجلواز ، وال مفهو
  . أن أحدمها بدل عن اآلخر 

وعكس هذا من وجب عليه سبع من الغنم جتزئه البدنة إن كان يف غري جزاء الصيد ، ملا تقدم من أهنما مثالن ، أما 
  . يف جزاء الصيد فال ، ألن معتمده التقومي ، واللَّه أعلم 

  . ذع من الضأن ، والثين من غريه ، واللَّه أعلم وما لزم من الدماء فال جيزيء فيه إال اجل: قال 
ألنه دم مشروع إراقته ، فال جيزيء فيه إال ما جيزيء يف األضحية ، واجلامع مشروعية اإلراقة ، ودليل اَألصل : ش 

ا كمل يأيت إن شاء اللَّه تعاىل ، وبيان اجلذع من الضأن ، والثين من املعز قد تقدم يف الزكاة ، والثين من البقر م
  . سنتني ، ومن اإلبل ما كمل مخساً ، واللَّه أعلم 

 )  

  كتاب البيوع

 (  
مبعىن ملك ، ومبعىن اشترى ، وكذلك شرى يكون باملعنيني ، وعن أيب . باع يبيع : البيوع مجع بيع ، مصدر : ش 

وقال أبو عبد اللَّه . نه أن يدفع عوضاً ويأخذ معوضاً م: قيل ) يف اللغة ( أباع مبعىن باع ، وهو : عبيدة وغريه 
قال القاضي و ابن الزاغوين ) ويف الشرع . ( إنه اإلجياب والقبول إذا تناول علنني ، أو عيناً بثمن : السامري 
مبالني ، ليحترز . عينني : إنه عبارة عن اإلجياب والقبول ، إذا تضمن عينني للتمليك ، وأبدل السامري : وغريمها 

رد لدخول الربا ، وقد يدخل القرض على الثاين ، فال ينعكس ، خلروج بيع املعاطاة ، على عما ليس مبال ، فال يط
مبادلة املال باملال لغرض : رواية خمتارة ، وخروج املنافع كممر الدار وحنوه ، والبيع يف الذمة وقال أبو حممد 

ك لكن املقصود األعظم فيه اإلرفاق ، التمليك ، فدخلت املعاطاة ، وقد يدخل القرض ، إال أنه وإن قصد فيه التمل
  . لكنه يدخل عليه الربا 

متليك عني مالية ، أو منفعة مباحة ، وعلى التأبيد ، بعوض مايل على التأبيد ، ويدخل : وحده بعض املتأخرين بأنه 
  . عليه أيضاً القرض والربا ، وباجلملة احلدود قل ما يسلم منها ، انتهى 

من ( ورد . إنه مشتق من الباع ، ألن كل واحد منهما ميد باعه لألخذ : وكثري من الفقهاء واشتقاقه قال أبو حممد 



بأنه مصدر ، واملصدر على رأي البصريني منبع االشتقاق ، فهو مشتق منه ، ال أنه مشتق ، فإن ) جهة الصناعة 
نه املصدر ، ال فعل مقدر آخر ، أجيب بالتزام مذهب الكوفيني بأن األصل واالشتقاق للفعل رد بأنه الفعل الذي م

وشرط االشتقاق موافقة األصل والفرع يف . بيع : والبيع عينه ياء ، من . بوع : ألن الباع عينه واو ، إذ هو من 
احلروف األصول ، وقد جياب عن هذا وعن كثري من اشتقاقات الفقهاء بأن هذا من االشتقاق األكرب ، الذي يلحظ 

فقة يف احلروف ، وال ريب أن بني البيع والباع مناسبة ما كما تقدم ، على أن بعض البيانيني مل فيه املعىن ، دون املوا
إنه من االشتقاق ) : } إن لعملكم من القالني { (  ١٩: فقال يف قوله تعاىل ] أيضاً [ يشترط املوافقة على املعىن 

من القلي وهو البغض فاحلروف مل تتفق ) والقالني  (من القول ، . قال : الكبري ، املشبه لالشتقاق الصغري ، مع أن 
  . ، واملعىن مل يتحد 

  . بالبيع يف الذمة وحنوه ، النتفاء مد الباع فيه ) ومن جهة املعىن ( 
  . انتهى . إنه مشتق من البيعة ، وفيه نظر ، إذ املصدر ال يشتق من املصدر ، مث معىن البيع غري معىن املبايعة : وقيل 

لم جوازه من دين اللَّه سبحانه بالضرورة ، وقد تضافرت األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع على ذلك ، وهو مما ع
} يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إال أن تكون جتارة عن تراض منكم { (  ١٩: قال سبحانه 

ن األلف والالم فيه لالستغراق أو للعهد ، بناء على أنه إ: إن قيل ) } وأحل اللَّه البيع { (  ١٩: وقال تعاىل ) 
فال ، وأما السنة فما ال حيصى كثرة ، وسيأيت مجلة منه إن شاء اللَّه ، وأما . إنه جممل : منقول شرعي ، أما إن قيل 

وملبوس ، وغري اإلمجاع فبنقل األثبات ، مث احلكمة تقتضيه ، إذ اإلنسان قد حيتاج إىل ما يف يد صاحبه من مأكول ، 
  . ذلك ، وليس كل أحد يسمح أن يبذل ماله جماناً ، فاقتضت احلكمة جواز ذلك ، حتصيالً للمصلحة من الطرفني 

فيشترط له أهلية ) أما العاقد ( واعلم أن ماهية البيع مركبة من ثالثة أشياء ، عاقد ، ومعقود عليه ، ومعقود به 
فهو كل ما دل ) وأما املعقود به ( ، مأذوناً له ، خمتاراً ، غري حمجور عليه ،  التصرف ، وهو أن يكون بالغاً ، عاقالً

فال يصح بيع املعاطاة ، أو ] اللفظ [ على أشهر الروايتني ، وهل يتعني . بعت واشتريت : على الرضا ، وال يتعني 
ل اخلطاب يف ذلك أن قوله ال يتعني ، فيصح ، أو يتعني فيما له خطر دون احملقرات ؟ على ثالثة أقوال ، وفص

هل املعترب حقيقة الرضى ، فال بد من صريح القول ، أو ما يدل } إال أن تكون جتارة عن تراض منكم { : سبحانه 
  . عليه ، فيكتفي مبا يدل على ذلك ؟ فيه قوالن للعلماء 

فروايتان . بعين : فظ الطلب حنو مث رتبة اإلجياب التقدم ، ورتبة القبول التعاقب له ، فإن تقدم القبول اإلجياب بل
وظاهر كالم أيب حممد . ابتعت منك : منصوصتان ، وخرجهما أبو اخلطاب ومجاعة فيما إذا تقدم بلفظ ملاضي ، حنو 

أتبيعين ؟ فليس بقبول ، وإذاً ال مدخل له يف التقسيم ، : يف الكايف منع ذلك ، واجلزم بالصحة ، أما االستفهام حنو 
  . ول عن اإلجياب صح ما داما يف جملس العقد ، ومل يتشاغال مبا يقطعه وإن تراخى القب

كونه مأذوناً ) الثاين ( كونه مما فيه منفعة مباحة لغري حاجة ) أحدها ( فيشترط له شروط ، ] عليه [ وأما املعقود 
 ريب ، وكذلك على املذهب كونه معلوماً للمتعاقدين برؤية حال العقد بال) الثالث ( للعاقد يف بيعه ، مبلك أو إذن 

كونه مقدوراً على ) الرابع ( بصفة ضابطة ملا خيتلف به الثمن غالباً ، أو برؤية متقدمة بشرط عدم تغري املبيع غالباً 
تسليمه ، مث مع ذلك ال بد من انتفاء مانعه ، وهو مقارنة هني من الشارع ، وحتقيق ذلك حيتاج إىل بسط طويل ، ال 

  . ب واللَّه أعلم يليق هبذا الكتا
  : قال 

  باب خيار املتبايعني



  
وهو طلب خري األمرين من إمضاء البيع أو فسخه ، واللَّه أعلم . اختار خيتار اختياراً : اخليار اسم مصدر من : ش 
 .  

  . واملتبايعان كل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا بأبداهنما : قال 
إذا تبايع الرجالن : ( لَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن رسول اللَّه قال األصل يف ذلك ما روى عبد ال: ش  ١٨٢١

فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا ، وكانا مجيعاً ، أو خيري أحدمها اآلخر ، فإن تبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، 
  . يه متفق عل) وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ومل يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 

البائع واملبتاع باخليار حىت يتفرقا ، إال أن : ( وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب قال  ١٨٢٢
رواه اخلمسة إال ابن ماجه ، وحسنه الترمذي ، ) تكون صفقة خيار ، وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله 

ص يف أن التفرق باألبدان ال باألقوال ، ويقرب منه حديث ابن وهذا ن) حىت يتفراق من مكاهنما ( وللدارقطين فيه 
  . وحقيقة ذلك بعد صدور البيع ، مث يعني ذلك فعل راويه املشافه لقائله ) وإن تفرقا بعد أن تبايعا ( عمر لقوله 
ية مث رجع ، ففي مسلم عن نافع ، أن ابن عمر رضي اللَّه عنه كان إذا بايع رجالً فأراد أن ال يقيله مشى هن ١٨٢٣

مث يرجح ذلك أن البائع [ وراوي احلديث إذا فسره مبا يقتضي ظاهره أكد ذلك الظاهر ، ومنع تأويله عند العامة ، 
  ] . اسم مشتق من البيع ، وحقيقته بعد البيع 

غ ابن واعتراض املالكي بعمل أهل املدينة مردود مبخالفة سعيد بن املسيب ، والزهري ، وابن أيب ذئب ، ولقد بال
  . أيب ذئب يف اإلنكار على من خالف احلديث 

  . واعترض احلنفي بكونه خرب آحاد فيما تعم به البلوى مردود باستفاضة احلديث 
فقد رواه اجلماعة من حديث عبد اللَّه بن عمر ، وحكيم بن حزام ، وأبو داود والترمذي والنسائ من  ١٨٢٤

مذي ، وأبو داود من حديث أيب هريرة ، والنسائي من حديث مسرة بن حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، والتر
جندب ، وأبو داود من حديث أيب برزة والترمذي من حديث جابر ، مث قد عمل الصحابة عليه ، على أنا ال نسلم 

  . األصل ، بل نقول خبرب الواحد واحلال ما تقدم 
( بيع ، من التولية ، واملراحبة ، والشركة ، واملواضعة ، وكذلك يدخل فيه مجيع أنواع ال. واملتبايعان : وقول اخلرقي 

ألهنا بيع منافع ، ويف ) واإلجارة ( مبعىن البيع ، كما إذا أقر له بدين أو بعني ، مث صاحله عنه بعوض ، ) الصلح 
ما بيع حقيقة ، الكايف وجه باملنع إذا كانت اإلجارة على مدة تلي العقد ، ويدخل أيضاً الصرف ، والسلم ، ألهن

ال خيار فيهما ، وخص القاضي يف روايتيه اخلالف بالصرف ، وتردد يف السلم هل يلحق بالصرف أو ببقية : وعنه 
، إذ املغلب إذٍا حكم البيع على املشهور ، واإلقالة ، ) اهلبة بعوض ( البياعات ؟ على احتمالني ، ويدخل أيضاً 

إهنا إسقاط ، أو عقد : ال إن قيل . إهنا بيع : إن قيل ) احلوالة ( ل أيضاً إهنما بيع ، ويدخ: والقسمة ، حيث قيل 
  . مستقل ، لوجود البيع يف مجيع ما تقدم 

ويستثىن من عموم كالمه إذا اشترى من يعتق عليه ، فإنه ال خيار له ، كما لو باشر عتقه ، وسيأيت إن شاء اللَّه 
  . تعاىل ، ويف سقوط حق صاحبه وجهان 

من كالمه كل ما ليس ببيع ، كالنكاح ، واخللع ، والقرض والكتابة ، وغري ذلك ، وكذلك املساقاة ،  وخيرج
  . واملزارعة ، والسبق ، والشفعة ، إذا أخذ هبا ، ويف األربعة إن قيل بلزومها وجه 

ذلك ، إذ ال متبايعان ، وقد خيرج من كالمه ما إذا احتد العاقد ، كما إذا اشترى لنفسه من مال ابنه الصغري ، وحنو 



[ وقد يدخل ألنه يف حكم متبايعني ، وباجلملة يف ثبوت اخليار ملن هذه حالته قوالن ، اجملزوم به منهما لصاحب 
وابن محدان يف الصغرى ، وأورده أبو حممد مذهباً عدم الثبوت ، وعلى القول بالثبوت هل يعترب مفارقة ] التلخيص 

  . ر اللزوم ؟ قوالن أيضاً اجمللس ، أو ال بد من اختيا
يقتضي أن اخليار هلما ولو طال اجمللس بنوم ، أو بناء حاجز ، أو مشي منهما ، وحنو . ما مل يتفرقا بأبداهنما : وقوله 

  . ذلك ، وهو كذلك ، لظاهر احلديث 
  . وكذا فهم أبو برزة رضي اللَّه عنه أحد رواة احلديث  ١٨٢٥
وبه جزم ابن محدان ) والثاين ( حدمها ، لعدم التفرق باألبدان ، وهو أحد الوجهني ، ملا إذا مات أ) شامل ( وكالمه 

( ، وصاحب التلخيص ، وحيتمله كالم اخلرقي كما سيأيت أن اخليار واحلال هذه يبطل ، إذ املوت أعظم الفرقتني ، 
واختيار القاضي يف تعليقه ، وأيب أيضاً ملا إذا تبايعا على أن ال خيار بينهما ، وهو إحدى الروايتني ، ) وشامل 

من غري ) البيعان باخليار ( اخلطاب يف خالفه الصغري ، وأيب احلسني ، وابن عقيل يف الفصول ، ألن أكثر األحاديث 
وهي اختيار ابن أيب موسى ، والقاضي يف روايتيه ، والشريازي ) والثانية ( زيادة ، وألنه إسقاط للحق قبل وجوبه ، 

أو خيري أحدمها اآلخر ، فإن تبايعا على ذلك ( يبطل اخليار واحلال هذه ، ملا تقدم يف حديث ابن عمر  ، وأيب حممد
يف فساد ) فعلى األوىل . ( واألخذ بالزائد أوىل ، والتبايع على ذلك مينع انعقاد السبب مؤقتاً ) فقد وجب البيع 

  . عدم الفساد العقد باشتراط ذلك قوالن ، أظهرمها وهو ظاهر كالم اخلرقي 
ومفهوم كالمه أنه مىت حصل تفرقهما بطل خيارمها ، ويدخل يف ذلك ما لو حصلت الفرقة هبرب ، أو من غري 

، حيكى عن القاضي ، وأورده يف ) وجه آخر ( قصد ، أو جهال ، أو بإكراه ، وهو كذلك ، نعم يف اإلكراه 
ن له اخليار يف اجمللس الذي زال عنه اإلكراه فيه دون صاحبه أن خيار املكره ال ينقطع ، وإذاً يكو: التلخيص مذهباً 

إن كان املكره قادراً على كالم يقطع به خياره انقطع ، وإال فال ، مث إن أبا حممد يف املغين خص ) : وقول ثالث ( ، 
ياره بفرقة اآلخر ينقطع خيارمها ، ألن كل واحد منهما ينقطع خ: اخلالف مبا إذا أكره أحدمها ، أما إن أكرها فقال 

وقد قطع ابن عقيل يف ] وهو أجود [ ، فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه ، وصرح يف الكايف باخلالف يف الصورتني ، 
الفصول ببقاء خيارمها مع إكراههما ، وجعل من صور ذلك إذا رأيا سبعاً ، أو ظاملاً يؤذيهما ، أو احتملهما السيل 

ا ، وجعل يف مجيع ذلك اخليار هلما يف موضع زوال املانع ، ويتلخص من ذلك أو أحدمها ، أو محلت الريح أحدمه
على ما قطع به ابن عقيل ، وأورده يف املغين مذهباً ، فيما إذا أكرها أو أحدمها ثالثة أقوال ، يبطل اخليار يف 

ل يكون اخليار له دون الصورتني ، ال يبطل فيهما ، يبطل فيما إذا أكرها ، وال يبطل فيما إذا أكره أحدمها ، ب
  . صاحبه 

  . مث هل له اخليار مطلقاً ، أو بشرط عدم قدرته على كالم يقطع به خياره ؟ فيه قوالن 
املرجع يف التفرق إىل العرف لعدم نص من الشارع ببيانه ، وقد ضبط ذلك بأهنما إن كانا ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

صاحبه خطوات ، على ما قطع به ابن عقيل ، وأورده يف املغين مذهباً يف رحب واسع فبأن ميشي أحدمها مستدبراً ل
يبعد منه ، حبيث ال يسمع كالمه عادة ، وإن ] بل : [ ، اتباعاً لفعل ابن عمر املتقدم ، وقيل وقطع به يف الكايف 

رية يصعد أحدمها كانا يف دار كبرية فمن بيت إىل آخر ، أو إىل جملس أو صفة ، حبيث يعدُّ مفارقاً له ، ويف صغ
سطحها ، أو خيرج منها ، ويف سفينة صغرية خيرج أحدمها وميشي ، ويف كبرية يصعد أحدمها أعالها وينزل اآلخر 

  . أسفلها ، وحنو ذلك 
سئل أمحد بن حيىي ثعلب عن الفرق بني : ما مل يتفرقا وكذلك يف احلديث قال األزهري : قول اخلرقي ) : الثاين ( 



فرقت بني الكالمني خمففاً فافترقا ، وفرقت : يقال : أخربين ابن األعرايب عن املفضل قال : ق ، فقال التفرق واالفترا
  . بني اثنني مشدداً فتفرقا ، فجعل االفتراق يف األقوال ، والتفرق يف األبدان وهو يؤيد ما ذهبنا إليه 

] على اليد [ أصل الصفقة ضرب اليد ) ار إال أن يكون صفقة خي( وقوله يف حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص 
يف البيع ، مث جعل عبارة عن العقد ، أي إال أن يكون عقد خيار ، مث حيتمل أن املراد عقد شرط فيه اخليار ، ويكون 

: مستثىن مما بعد الغاية ، وحيتمل أنه عقد نفي فيه اخليار ، فيكون مستثىن من املنطوق ، ولعله أظهر وقول نافع 
  . وهي كلمة يعرب هبا عن كل شيء قليل ، واللَّه أعلم ) هنة ( تصغري . يهة مشى هن

  . فإن تلفت السلعة ، أو كان عبداً فأعتقه املشتري أو مات ، بطل اخليار : قال 
إذا تلفت السلعة يف مدة اخليار بطل يف إحدى الروايتني عن أمحد ، اختارها اخلرقي وأبو بكر ، نظراً إىل أن : ش 
وهي أنصهما ، واختارها الشريف ، وابن عقيل ، وحكاها يف موضع من ) والثانية ( ف ال يتأتى عليه الفسخ التال

الفصول عن األصحاب يبطل خيار املشتري ، حلصول التلف يف ملكه ، وال يبطل خيار البائع ، بل له الفسخ ، 
( للعقد ، وإمنا ورد على موجود ، ولعموم والرجوع إىل البدل ، لتعذر الرجوع يف العني ، نظراً إىل أن الفسخ 

وكأن حمل التردد هل النظر إىل حال العقد أو إىل احلال الراهنة ، وحكم عتق املشتري ) البيعان باخليار ما مل يتفرقا 
ف حكم تلفه ، ألنه تلف معنوي ، النتفاء املالية منه ، وملا كان التلف املعنوي قد يتوهم أنه خيال] املبيع [ للعبد 

التلف احلسني نبه اخلرقي عليه ، مع زيادة فائدة يأيت بياهنا إن شاء اللَّه تعاىل ، مث ملا فصل العبد من بقية السلع ، 
وحيتمل أن يعود الضمري . أو مات : ذاكراً حلكم عتقه ، رمبا أوهم أن تلفه ليس كذلك ، فأزال ذلك الوهم فقال 

مدة خيار اجمللس يبطل اخليار ، ملا تقدم ] يف [ يفيد أن املشتري إذا مات إىل املشتري ، ف. أو مات : لعله أظهر يف 
  . من أن املوت أعظم الفرقتني 

والفائدة اليت أشرنا إليها مث يف كالم اخلرقي هي أن عتق املشتري يصح ، وهو مبين على انتقال امللك إليه مبجرد 
الرواية اليت تقول ال ينتقل امللك إليه إال بانقضاء اخليار ال العقد ، كما هو املشهور واملختار من الروايتني ، وعلى 

  . ينفذ عتقه ، بل عتق البائع ، إناطة بامللك 
واعلم أنه ال يصح تصرف املشتري فيما صار إليه ، وال تصرف البائع فيما بذل له ، بشيء يف مدة اخليار ، على 

يقع التصرف ) والثانية ( اخليار أو التصرف يف غري ملك ، املشهور من الروايتني ، حذاراً من إبطال حق الغري من 
فإن انقضى وال فسخ صح التصرف ، وإن ] وال يبطل حق من مل يتصرف من اخليار [ موقوفاً على انقضاء اخليار ، 

  . فسخ من مل يتصرف ، بطل التصرف ، ويستثىن من ذلك العتق ، فإنه يصح ممن له امللك بال نزاع نعلمه عندنا 
] ولبنائه على التغليب والسراية ) [ ال عتق البن آدم فيما ال ميلك : ( اعتماداً على عموم مفهوم قوله  ١٨٢٦

ال ، واستثىن أبو : ويف إحلاق الوقف به خرف ، األصح ] وهلذا يسري يف ملك الغري [ ولتشوف الشارع إليه ، 
، وزاد أبو الربكات بتصرفه مع البائع ، ونبه اخلطاب يف االنتصار والشيخان تصرف املشتري واخليار له وحده 

تصرفه بإذن البائع ، أو تصرف البائع ، بوكالة املشتري أنه يصح بطريق األوىل ، كما صرح به أبو [ بذلك على 
صحة تصرف املشتري ] حممد ، وله يف تصرف البائع بإذن املشتري احتماالن ، ولصاحب التلخيص احتمال بعدم 

ه ، وبناه على القول بأن امللك إمنا حيصل له بالعقد واللزوم ، على الرواية الضعيفة ، وقد عرف ، واخليار له وحد
من هذا أن لشيخني فرعا على الرواية املشهورة ، من حصول امللك له بالعقد ، وأن إيراد ابن محدان املذهب مبنع 

  . شيء التصرف مطلقاً إال يف العتق تبعاً إلطالق بعض األصحاب املنع ليس ب
كالم اخلرقي ومن حذا حذوه واللَّه أعلم يف التلف إمنا هو فيما كان من ضمان املشتري ، أما ما كان من ) : تنبيه ( 



ضمان البائع فسيأيت أنه تارة ينفسخ العقد فيه مبجرد التلف ، وتارة خيري املشتري بني الفسخ واإلمضاء ، ومطالبة 
كان يف مدة اخليارة أو بعدها ، وقد نبه على ذلك أبو حممد ، وإن كان يف  املتلف بالبدل ، وكالمهم يشمل ما إذا

إن التلف إن كان قبل القبض وكان مكيالً أو موزوناً انفسخ العقد ، وكان من مال البائع : كالمه جتوز ، فإنه قال 
، ويف خيار البائع روايتان ،  وال أعلم فيه خالفاً ، إال أن يتلفه املشتري ، فيكون من ضمانه ، ويبطل خياره: ، قال 

فأطلق واحلال ما تقدم أن العقد ينفسخ ، وهو ممنوع ألنه إذا أتلفه أجنيب مل ينفسخ العقد كما سيأيت ، بل خيري 
  . املشتري بني الفسخ ومطالبة متلفه ببدله ، وقد وقع البن عقيل أيضاً حنو قوله ، واللَّه أعلم 

  . ن لواحد منهما الرد إال بعيب أو خيار وإن تفرقا من غري فسخ مل يك: قال 
البيعان باخليار ما مل : ( إذا تفرق املتبايعان من غري فسخ مل يكن لواحد منهما الرد يف اجلملة ، ملا تقدم من قوله : ش 

ن غياه إىل غاية هي التفرق فمفهومه أنه ال خيار هلما بعد التفرق ، وأصرح م) حىت يتفرقا ( ويف رواية ) يتفرقا 
  . أي ثبت واستقر ) وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ومل يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع : ( ذلك قوله 

[ وعموم كالم اخلرقي يدخل فيه ما يفتقر إىل القبض ، وهو املذهب بال ريب ، لظواهر األحاديث وعن القاضي يف 
  . أن ما يفتقر إىل القرض ال يلزم إال بقبضه ] موضع 
أن من اطلع منهما على عيب فإن له الرد ، وهو كذلك يف اجلملة ، ) أحدمها ( تثىن اخلرقي رمحه اللَّه شيئني واس

إنه مل يصح فيه حديث ، ولكنه إمجاع ، ويف معىن العيب إذا أخربه يف املراحبة بثمن ، فبان أنه أقل ، أو أخربه : وقيل 
دليس مبا خيتلف به الثمن ، ويقرب منه اشتراط صفة تقصد فلم أن الثمن حال ، فبان مؤجالً ، وحنو ذلك ، والت

  . توجد 
  . إذا اشترطا أو أحدمها خيار اليوم أو الشهر ، فإن له الرد بذلك ) : الثاين ( 

إال أن تكون ( احلديث ، وملا تقدم يف حديث عبد اللَّه بن عمرو ) املؤمنون عند شروطهم : ( لعموم قوله  ١٨٢٧
ى أحد االحتمالني فيه ، وألهنا مدة ملحقة بالعقد ، فصحت كاألجل ، مع أن أبا حممد قد حكى عل) صفقة خيار 

  . ذلك يف الكايف إمجاعاً ، لكنه معترض ، نعم هو قول العامة ، وهذا يلقب خبيار الشرط ، واألول خبيار اجمللس 
فيحتمل أن يريد ما تقدم من شروط  الباء للسببية ، أي بسبب عيب ، أو بسبب خيار ،. بعيب أو خيار : وقوله 

اخليار ، وهو أظهر ملا سيأيت ، وحيتمل أن يريد حيث ثبت لواحد منهما خيارد ، فيدخل يف ذلك خيار تلقي الركبان 
والنجش ، ويأتيان إن شاء اللَّه تعاىل ، وخيار املسترسل ، وهو اجلاهل بقيمة املبيع ، كفقري يشتري جوهرة ، وحنو 

صحة معاوضة من هذه حاله ، واملذهب أيضاً على صحة البيع ثبوت اخليار له إذا غنب ، واملذهب  ذلك ، واملذهب
املنصوص أيضاً عدم حتديد الغنب ، وإناطته مبا ال يتغابن مبثله ، أما إن كان عاملاً بالقيمة فإنه ال خيار له وإن غنب ، 

مله عادة وقدره أبو بكر ، وابن أيب موسى بالثلث ، قاله القاضي وغريه ، وألن ذلك الغنب حصل بعجلته ، وعدم تأ
وبعض األصحاب بالسدس ، ويدخل أيضاً خيار اخللف يف الصفة حيث صح البيع هبا ، أو برؤية متقدمة ، وخيار 

الرؤية على املشهور من الروايتني ، حيث صح البيع بال رؤية مطلقاً وال صفة ، كما هو رواية مرجوحة ، واللَّه 
  . أعلم 
  . واخليار جيوز أكثر من ثالث : وقال 

أكثر من ثالث أي ثالث ليال بأيامها ، إذ التاريخ : األلف والالم ملعهود تقدم ، هو خيار الشرط ، وقوله : ش 
  . يغلب فيه الليايل ، وكأن اخلرقي رمحه اللَّه تبع لفظ احلديث 

منقذ بن عمرو كان رجالً قد أصابته آمة يف هو جدي : حيىي بن حبان قال ] حممد بن [ وهو ما روي عن  ١٨٢٨



: ( رأسه فكسرت لسانه ، وكان ال يدع على ذلك التجارة ، فكان ال يزال يغنب ، فأتى النيب فذكر ذلك له ، فقال 
ال خالبة ، مث أنت يف كل سلعة ابتعتها باخليار ثالث ليال ، إن رضيت فأمسك ، وإن : إذا أنت بايعت فقل 

  . واه البخاري يف تأرخيه ، وابن ماجه والدارقطين ر) سخطت فارددها 
وأصله يف الصحيحني من حديث ابن عمر أن رجالً ذكر لرسول اللَّه أنه كان خيدع يف البيوع ، فقال النيب  ١٨٢٩

إذا . ال خيابة : رواه البخاري ورواية مسلم قال . ال خالبة : فكان إذا بايع قال ) ال خالبة : من بايعت فقل : ( 
: ( وقول النيب ) } أوفوا بالعقود { (  ١٩: عرف هذا فاألصل يف جواز اخليار أكثر من ثالث قوله سبحانه 

وألهنا مدة ملحقة بالعقد ، فجاز ما اتفقا عليه كاألجل ، وال يرد خرب منقذ ، ألنه خاص ) املسلمون عند شروطهم 
  . به 

ه عنه ، وكان يبايع ويغنب ، ويرد السلع على التجار ، بدليل أنه عاش إىل زمن عثمان بن عفان رضي اللَّ ١٨٣٠
وحيك صدقك ، إن رسول اللَّه : الرسول جعل يل اخليار ثالثاً ، فيمر الرجل من أصحاب الرسول فيقول : ويقول 

  . جعل له اخليار ثالثاً 
، وصرح بذلك ] حنوه و[ ويدخل يف عموم كالم اخلرقي إذا كان املبيع ال يبقى يف املدة املشترطة كطعام رطب 

يصح ويباع ، وحيفظ مثنه إىل املدة ، : ، وأورد عليه فقال ] يف اإلجارة [ القاضي يف أثناء مسألة اشتراط اخليار 
ويتوجه عدم الصحة من وجه يف : وهذا قياس ما قالوه يف الرهن إذا كان ال يبقى إىل املدة ، قال أبو العباس : قلت 

  . حة اشتراط اخليار يف إجارة تلي العقد ، ومن أن تلف املبيع يبطل اخليار اإلجارة ، أي من وجه عدم ص
من شرط اخليار أن يكون معلوماً ، فال يصح جمهوالً على املشهور املعمول عليه من ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

وما يف معناه ، إال ) خليار البيع مث حمل ا( يصح وينقطع بانقطاع من له اخليار أو انقطاع مدته ) والثانية ( الروايتني ، 
( ، ألهنا بيع يف احلقيقة ، ال إجارة تلي العقد يف وجه ، ) ويف اإلجارة ( بيع بشرط القبض ، كالصرف ، والسلم ، 

إنه والده حبان ، : قد تقدم عن حيىي بن حبان أن الذي كان يغنب هو جده منقذ بن عمرو ، وقال مجاعة ) الثاين 
وال ( سيأيت بياهنا إن شاء اللَّه تعاىل ، ] هي اليت تصل إىل جلدة الدماغ كما ) [ واألمة ( وباملوحدة وهو بفتح احلاء 

ألنه كان ألثغ ، ) ال خيابة : ( وقوله ) إذا مل تغلب فاخلب : ( بكسر اخلاء ، أي ال خديعة ، ومنه قوهلم ) خالبة 
  . تصحيف ، واللَّه أعلم بالنون وهو . ال خيانة : يبدل الالم ياء ورواه بعضهم 

  : قال رمحه اللَّه تعاىل 

  باب الربا والصرف وغري ذلك

  
  
وترى األرض { (  ١٩: الربا مقصور ، وأصله الزيادة ، واملادة حيث تصرفت لذلك ، قال اللَّه سبحانه : ش 

أن تكون أمة هي أرىب { (  ١٩: أي علت وارتفعت ، وقال تعاىل ) } هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت 
زيادة : أي مبكان عال ، وهو يف الشرع ) } كمثل جنة بربوة { (  ١٩: أي أكثر عدداً ، وقال تعاىل ) } من أمة 

  . يف شيء خمصوص 
النصرافهما : مسي بذلك من صريفهما وهو تصويتهما يف امليزان ، وقيل : والصرف بيع أحد النقدين باآلخر قيل 

  . ، من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساء عن مقتضي البياعات 



أي من حكم العيب إذا وجد يف الصرف ، وبيان العرايا ، والراب نوعان ، قد مشلهما كالم اخلرقي ) وغري ذلك ( 
} با وأحل اللَّه البيع ، وحرم الر{ : ربا الفضل ، وربا النسيئة ، وكالمها حمرم ، وممنوع منه يف اجلملة ، لقوله تعاىل 

  . إهنا جمملة كما تقدم : إن مل نقل 
يا رسول اللَّه وما هن : قيل ) اجتنبوا السبع املوبقات : ( وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب أنه قال  ١٨٣١
اإلشراك باللَّه ، والسحر ، وقتل النفس اليت حرم اللَّه إال باحلق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، : ( ؟ قال 

  . متفق عليه ) التويل يوم الزحف ، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات و
وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه ، أن النيب لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه ، رواه اخلمسة ،  ١٨٣٢

  . رمي ربا الفضل وصححه الترمذي ، وأمجع املسلمون على حترمي ربا النسيئة حترميا ال ريب فيه ، وعامتهم على حت
  . ووقع خالف يف الصدر األول عن أسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم ، وابن الزبري ، وابن عباس وعنه اشتهر  ١٨٣٣
رواه البخاري وقد أقر رضي اللَّه عنه ) ال ربا إال يف النسيئة : ( ملا روى رضي اللَّه عنه عن النيب أنه قال  ١٨٣٤

  . ة أليب سعيد أنه مسع ذلك من أسام
ال ربا ( ويف أخرى ) إمنا الربا يف النسيئة ( ويف رواية ) الربا يف النسيئة ( وحديث أسامة يف الصحيحني  ١٨٣٥

وهذه أصرحها ، مث قد صار إمجاعاً ، ورجع من تقدم إىل قول اجلماعة ، واختلف يف رجوع ابن ) فيما كان يداً بيد 
  . تقدم  يشهد لقول العامة إطالق ما. عباس ، وباجلملة 

الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والرب بالرب : ( وعن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه ، عن النيب قال  ١٨٣٦
، والشعري بالشعري ، والتمر بالتمر ، وامللح بامللح ، مثالً مبثل ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف 

  . د ، ومسلم ، وغريمها رواه أمح) شئتم ، إذا كان يداً بيد 
ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً مبثل ، وال ( قال رسول اللَّه : وعن أيب سعيد رضي اللَّه عنه ، قال  ١٨٣٧

تشفوا بعضها على بعض ، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثالً مبثل ، وال تشفوا بعضها على بعض ، وال تبيعوا منها 
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والرب بالرب ، والشعري ( ويف رواية ألمحد والبخاري متفق عليه ) غائباً بناجز 

بالشعري ، والتمر بالتمر ، وامللح بامللح ، مثالً مبثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أرىب ، اآلخذ واملعطي فيه 
  ) . سواء 
د ، وأيب بكرة رضي اللَّه عنهما ، وحديث أسامة ال ويف الصحيح أيضاً هذا املعىن من حديث فضالة بن عبي ١٨٣٨

يقاوم هذه ، لكثرة رواهتا ، وصراحة داللتها ، إذ هي داللة منطوق بال ريب ، مث حيمل على أنه وقع جواباً لسؤال 
، أو أي من املسؤول عنه وهو اجلنسان ) ال ربا إال يف النسيئة : ( عن اجلنسني من أموال الربا ، أو مطلقاً ، فقال 

أن املراد نفي الربا األغلظ الذي ورد نص القرآن يف حترميه بال ريب ، وهو الذي كانت العرب تعرفه ، تقول للغرمي 
  . إما أن تقضي ، وإما أن تريب يف الدين ، أي تزيد : إذا حل الدين 

) ا أضعه ربا عباس أال أن كل ربا موضوع ، وإن أول رب: ( وهو الذي نسخه النيب يوم عرفة ، وقال عنه  ١٨٣٩
: إمنا املال اإلبل ، وإمنا الشجاع علي ، وحنو ذلك ، مث لو قدر التعارض من كل وجه ، فقد يقال : وهذا كما يقال 

نسخ حديث أسامة أوىل ، لورود النسخ إذاً على مباح األصل ، ألن الشارع إمنا منع من النساء ، وبقي التفاضل 
  . على ما كان عليه 

) الناجز ( أي ال يكون ألحدمها شفوف على اآلخر ، أي زيادة ، و ) ال تشفوا بعضها على بعض ( ) : تنبيه ( 
  . املعجل احلاضر ، واللَّه أعلم 



  . وكل ما كيل أو وزن من سائر األشياء فال جيوز التفاضل فيه إذا كان جنساً واحداً : قال 
يف اجلملة ، وإن كان قد وقع يف الصدر األول خالف ، قد تقدم أن اإلمجاع قد انعقد على حترمي ربا الفضل : ش 

وأمجعوا على ذلك يف األعيان الستة املذكورة يف حديث عبادة ، مث اختلفوا هل جرى الربا فيها ألعياهنا أو ملعان فيها 
وا هل عرف ملعان فيها ، مث اختلف: ألعياهنا ، فال يتعدى احلكم إىل غريها ، وقال العامة : ؟ فقال داود ومتابعوه 

ذلك املعىن أم ال ؟ فعن ابن عقيل يف العمد أنه تردد يف املعىن ، ومل يتعد الستة ، لتعارض األدلة عنده يف املعىن 
وتكافئها ، وحيتمل هذا قول طاوس وقتادة ، فإنه حكي عنهما القصر على الستة ، وحيتمل أن قوهلما كقول داود ، 

عام ، خرج منه األعيان الستة ، بقي ما عداها على مقتضى العموم ، وال يريان ) وأحل اللَّه البيع ( وأن عندمها أن 
  . ختصيص العام بالقياس 

ومجهور أهل العلم على معرفة العلة ، وتعديها إىل غري الستة ، مث اختلفوا فيها على سبعة أقوال ، وعن إمامنا رمحه 
  . اللَّه من ذلك ثالثة أقوال 

اختارها اخلرقي وشيوخ أصحابنا أن العلة يف : نه ، وخمتار عامة أصحابه ، قال القاضي وهو األشهر ع) : أحدها ( 
الذهب والفضة كوهنما موزوين جنس ، والعلة يف األربعة الباقية كوهنن مكيالت جنس ، فيتعدى احلكم إىل كل 

دون ما ال يكال وال يوزن  موزون ، ومكيل بيع حببسه ، كاحلديد ، والنحاس ، واحلبوب ، واألبازير ، وغري ذلك ،
  . من مطعوم وغريه 

ملا روي عن أيب سعيد ، وأيب هريرة رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه استعمل رجالً على خيرب ، فجاء بتمر  ١٨٤٠
ال يا رسول اللَّه ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني ، : فقال ) أكل متر خيرب هكذا ؟ : ( جنيب ، فقال 

وقال يف امليزان ) ال تفعل ، بع اجلمع بالدراهم ، مث ابتع بالدراهم جنيباً : ( بالثالثة ، فقال رسول اللَّه  والصاعني
يف امليزان أي يف املوزون ، وإال فنفس امليزان ليس من : متفق عليه فقوله ) وكذلك امليزان ( مثل ذلك ، وملسلم 

  . أموال الربا 
أخربنا روح بن عبادة ، حدثنا حيان بن عبيد اللَّه ، وكان رجالً صدوقاً : ه وقال اإلمام إسحاق بن راهوي ١٨٤١

وذكر احلديث ، إىل قوله ) التمر بالتمر : ( عن أيب جملز ، عن أيب سعيد اخلدري رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه قال 
: قال : دل على ذلك قوله : ل من قول أيب سعيد ، قا) وكذلك ما يكال وما يوزن : ( قال ) فما زاد فهو ربا : ( 

وليس يف هذا دليل ، الحتمال عود الضمري إىل النيب ، وهو األصل ، ويؤيده رواية . وكذلك ما يكال وما يوزن 
  . وقال يف امليزان مثل ذلك : البخاري السابقة 

وعاً واحداً ، وما كيل ما وزن مثالً مبثل ، إذا كان ن: ( وعن احلسن عن أنس وعبادة ، أن رسول اللَّه قال  ١٨٤٢
  . رواه الدارقطين ) فمثل ذلك 
ال تبيعوا الدينار بالدينارين ، وال الدرهم : ( قال رسول اللَّه : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٨٤٣

ه يا رسول اللَّ: وهو الربا ، فقام إليه رجل فقال ) بالدرمهني ، وال الصاع بالصاعني ، فإين أخاف عليكم الرماء 
  . رواه أمحد ) ال بأس إذا كان يداً بيد : ( أرأيت الرجل يبيع الفرس باألفراس ، والنجيبة باإلبل ؟ فقال 

أن العلة يف الذهب والفضة الثَمَنِيَّة ، فال يتعدى إىل غريمها ، والعلة يف األربعة الباقية كوهنن ) : والقول الثاين ( 
  . مطعوم جنس 

بعه مث اشتر به شعرياً ، فذهب الغالم فأخذ : اللَّه أنه أرسل غالمه بصاع قمح ، فقال ملا روى معمر بن عبد  ١٨٤٤
: مل فعلت ذلك ؟ انطلق به فرده ، وقال : صاعاً زيادة بعض الصاع ، فلما جاء معمراً أخربه بذلك ، فقال له عمر 



وكان طعامنا يومئذ الشعري ، ) عام مثالً مبثل الطعام بالط: ( ال تأخذ إال مثالً مبثل ، فإين كنت أمسع رسول اللَّه يقول 
إين أخاف أن يضارع ، رواه مسلم والطعام يشمل كل مطعوم ، وألن الطعم وصف : فإنه ليس مبثله ، قال : قيل له 

  . شريف ، إذ به قوام األبدان ، وكذلك الثمنية ، إذ هبا قوام األموال ، فاقتضت احلكمة التعليل هبما 
العلة يف النقدين الثمنية ، والعلة يف األربعة الباقية الطعم والتقدير يف اجلنس ، فإن األربعة ) :  والقول الثالث( 

مكيلة ، غري أن املؤثر إمنا هو التقدير املنضبط ، فيدخل فيه الوزن ، فيتدى ذلك إىل كل مطعوم مقدر بكيل أو وزن 
من أن هذه األربعة مطعومة ، واملماثلة إمنا تعترب باملعيار  بيع جبنسه ، وهذا اختيار أيب حممد ، نظراً إىل ما ذكرناه

الشرعي ، وهو الكيل والوزن ، ومجعاً بني األحاديث ، فنهيه عن بيع الطعام بالطعام إال مثالً مبثل ، حيمل على ما فيه 
  . ، توفيقاً بينهما حيمل على املطعوم ] وحنوه [ معيار شرعي ، وهو الكيل أو الوزن وهنيه عن بيع الصاع بالصاعني 

وحنو ذلك ، ملا تقدم من أن املثلية ال تتحقق إال بكيل أو ] الصاعني [ ويرجح األول بأن الطعام بعض أفراد الصاع 
وزن ، وهو املدعى على القول األول علة ، وجياب مبخالفته له يف املفهوم ، وهو مبين على اعتبار مفهوم اللقب ، 

عتباره واحلال هذه ، وفيه وجهان ، انتهى واتفق الكل على اعتبار اجلنس يف ربا الفضل واملذهب اعتباره ، مث على ا
  . ، كما نص عليه اخلرقي 

إال سعيد بن جبري ، فإنه جعل الشيئني املتقارب نفعهما احلنطة مع الشعري ، والتمر مع الزبيب كاجلنس  ١٨٤٥
  . الواحد ، وهو مردود بالنصوص السابقة 

على املذهب جيري الربا يف كل مكيل ، وإن مل يكن مطعوماً ، كاألشنان وحنوه ، ويف كل ) أحدها ( ) : تنبيهات ( 
موزون ، وإن مل يكن كذلك ، كاحلديد وحنوه ، وال جيري يف مطعوم ال يكال وال يوزن ، كالبيض واملاء وحنومها ، 

ما لقلته ، كتمرة ، وحبة شعري وحنو ذلك ، واملعترب كون جنس ذلك مكيالً أو موزوناً ، وإن مل يأت فيه ذلك ، إ
وإما لثقله ، كالزبرة العظيمة من احلديد وحنوه ، وإما للعادة كلحم الطري وحنوه ، فال جيوز بيع بعض ذلك ببعض إال 

وكل ما كيل أو وزن : مثالً مبثل ، مبعياره الشرعي ، وهو الكيل أو الوزن وحيتمل قول اخلرقي جواز ذلك ، لقوله 
و حممول على ما جنسه الكيل أو الوزن ، وهل يعم املعمول من املوزون بأصله ، أو حباله بعد العمل ؟ نص وه. 

أنه ال يباع فلس بفلسني ، وال سكني بسكينني ، وال إبرة بإبرتني ، معلالً بأن أصل ذلك : مجاعة : أمحد يف رواية 
، وكساء بكسائني ، فنقل القاضي يف اجملرد إحدى الوزن ، ونص يف رواية مجاعة أنه ال بأس ببيع ثوب بثوبني 

املسألتني إىل األخرى ، فجعل فيهما مجيعاً روايتني ، واملنع اختيار مجاعة منهم ابن عقيل يف الفصول وغريه اعتباراً 
اجلامع  بأصله ، واجلواز اختيار أيب حممد يف املغين ، نظراً للحال الراهنة ، ومقتضى كالم القاضي يف التعليق ، ويف

جيري الربا يف معمول احلديد وحنوه ، وذكر نصه على ذلك : الصغري ، محل النص على اختالف حالني ، فإنه ملا قال 
هذا يف ثياب ال ينبغي هبا الوزن ، أما اإلبريسم وحنوه فإنه : ، فأورد عليه النص اآلخر يف جواز ثوب بثوبني ، فقال 

فينظر يف حاله بعد العمل ، فإن قصد وزنه جرى فيه الربا ، وإال فال ] أوجه وهو [ ال جيوز ، وحنو هذا قول مجاعة 
، وأبو حممد يف الكايف نظر إىل هذا املعين يف املوزون ، وقطع يف منسوج القطن والكتان بأنه ال ربا فيه وأطلق ، 

عمله فجزم بوجوب وصاحب التلخيص جعل الروايتني فيما ال يتعني وزنه بعد عمله ، أما ما يقصد وزنه بعد 
وسواء كانت نافقة أو : مث إن صاحب التلخيص قال يف الفلوس بعد أن حكى فيها الروايتني . انتهى . التماثل فيه 

كاسدة ، بيعت بأعياهنا أو بغري أعياهنا ، وكذلك قال القاضي يف اجلامع الصغري ، وابن عقيل ، والشريازي وغريهم 
 بأهنا مع نفاقها ال تباع مبثلها إال متماثلة ، معلالً بأهنا أمثان فأشبهت الدراهم ، وجزم أبو اخلطاب يف خالفه الصغري

والدنانري ، مث عقب ذلك بذكر اخلالف يف معمول احلديد ، وظاهر هذا أهنا مع كسادها جيوز التفاضل فيها إن مل 



ي الربا فيها ، إن قلنا ، العلة يف يعترب الوزن ، ويتلخص من ذلك أن الفلوس النافقة هل جتري جمرى األمثان ، فيجر
النقدين الثمنية مطلقاً ، وهو ظاهر ما حكاه عن أيب اخلطاب يف خالفه الصغري ، أو ال جتري جمراها ، نظراً إىل أن 

العلة ما هو مثن غالباً ، وذلك خيص الذهب والفضة ، وهو قول أيب اخلطاب يف خالفه الكبري ؟ على قولني ، فعلى 
العلة يف النقدين الوزن ، كالكاسدة ، وعلى رواية الطعم : ري الربا فيها إال إذا اعتربنا أصلها ، وقلنا الثاين ال جي

  . والثمنية يف النقدين جيري الربا يف كل مطعوم قوتاً كان أو أدماً ، أو فاكهة ، أو دواء 
د وصاحب التلخيص ، والسامري ، ويستثين من ذلك املاء ، على ما قطع به القاضي يف اجلامع الصغري ، وأبو حمم

وعلل ذلك صاحب التلخيص بأن ) } ومن مل يطعمه فإنه مين { (  ١٩: وغريهم ، مع أنه مطعوم ، قال سبحانه 
أصله اإلباحة ، وهو منتقض بلحم الطري ، وبالطني األرمني وحنومها ، وبأنه مما ال يتمول ، وهو مردود ، بأن العلة 

  . قياس جريان الربا فيه على هذه الرواية ، وهو ظاهر ما يف خالف أيب اخلطاب الصغري عندنا ليست املالية ، وال
واملعترب الطعم لآلدميني ال لغريهم ، فال جيري الربا يف التنب وحنوه على مقتضى كالم أيب حممد ، وجيري الربا يف 

نه منع من بيع الصحاح باملسكرة ، الذهب والفضة ، تربمها ومضروهبما ، وكيف ما كانا ، على املشهور ، وعنه أ
  وال عمل عليه ، لظواهر النصوص ، وهل جيري الربا يف الفلوس النافقة ؟ فيه تردد تقدم ، وعلى رواية 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

اعتبار الطعم مع الكيل أو الوزن ال جيري الربا يف مطعوم ال يكال وال يوزن ، كالتفاح ، والرمان ، والسفرجل ، 
وال يف غري مطعوم ، [ رج ، واخليار والبيض ، وحنو ذلك ، واخلوخ ، والكمثري ، واإلجاص ، واجلوز ، واألت

  ] . كاألشنان ، واحلديد والرصاص ، وحنو ذلك 
حممول على ما إذا اختلف الوزنان ، أما إن احتدا جاز ، إذ . ال تباع سكني بسكينتني : قول أمحد ) : التنبيه الثاين ( 

  . العربة به ال بالعدد 
مجيع ( ويف مواضع مبعىن . عملها اخلرقي هنا ، ويف قوله بعد وسائر اللحمان جنس واحد است) سائر ) : ( الثالث ( 
وهو خالرف اللغة املشهورة ، حىت أن بعضهم أنكر ذلك ، وقد استعمل اخلرقي رمحه اللَّه اللغة املشهورة أيضاً يف ) 

  . وكذلك يف باب املصراة . مث يفيض املاء على سائر جسده : الغسل ، يف قوله 
وعلى هذا هي مأخوذة ) أمسك أربعاً ، وفارق سائرهن ( وهي اليت نطق هبا النيب يف قوله لغيالن بن سلمة  ١٨٤٦

بفتح اجليم وكسر ) والتمر اجلنيب ( من السؤر ، وهو البقية ، وعلى األول من سور البلد ، وهو ما أحاط به ، 
بفتح اجليم ، وسكون امليم ، متر خمتلف ، من أنواع ) مع واجل( النون ، وآخره باء موحدة ، نوع من جيد التمر ، 

( بفتح الراء خمففاً ممدوداً ، لغة يف الربا ، ) والرماء ( متفرقة ، غري مرغوب فيه لالختالط ، إذ ما خيلط إال لرداءته 
لة مفتوحة ، حباء مهم) وحيان ( بكسر امليم ، وسكون اجليم ، وآخره زاي ، ) وأيب جملز ( أي يشابه ) ويضارع 

  . وبعدها ياء مشددة ، مثناة من حتت ، واللَّه أعلم 
  . وما كان من جنسني جاز التفاضل فيه يداً بيد ، وال جيوز نسيئة : قال 
قد تقدم أن شرط جريان ربا الفضل اجلنس عند العامة ، فإذا عدم اجلنس امتنع ربا الفضل ، وجرى ربا : ش 

علة واحدة ، كمكيل مبكيل ، وموزون مبوزون ، ومطعوم مبطعوم ، إن علل بالطعم النسيئة ، إن اجتمع اجلنسان يف 
  ) . وال تبيعوا منها غائباً بناجز ( ويف حديث أيب سعيد ) يداً بيد ( ، وذلك ملا تقدم من حديث عبادة ، وأيب سعيد 

رقي جريانه أيضاً ، حلديث وهي ظاهر كالم اخل) إحدامها ( وإن اختلفا يف العلة كمكيل مع موزون فروايتان ، 
ال جيري ، ألهنما مل ) والثانية ) ( فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد ( عبادة املتقدم 

  . جيتمعا يف أحد وصفي علة ربا الفضل ، فأشبه الثياب ، واحليوان ، كما سيأيت 
خر مثمناً ، فإنه جيوز النساء بغري خالف نعلمه ، وإن احتدا يف ويستثين مما تقدم إذا كان أحد العوضني مثناً واآل

  . الوزنية ، لئال ينسد باب السلم يف املوزونات 
يقتضي وجوب التقابض يف اجلنسني من مايل الربا ، إذا بيع أحدمها باآلخر ، وال نزاع . يداً بيد : وقول اخلرقي 

  . ، ملا تقدم من حديثي عبادة ، وأيب سعيد عندنا فيما نعلمه يف ذلك ، إن كانت العلة واحدة 
الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء ، والشعري ( قال رسول اللَّه : وعن عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه قال  ١٨٤٧

كذا فهمه عمر رضي . إال هاك وهات : متفق عليه أي ) بالشعري ربا إال هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء 
  . عنه  اللَّه

فدعاين طلحة : أنه التمس صرفاً مبائة دينار ، قال : قال مالك بن أوس بن احلدثان النصري : ففي املوطأ  ١٨٤٨
حىت يأتيين خازين من الغابة ، : بن عبيد اللَّه ، فتراوضنا حىت اصطرف مين ، وأخذ الذهب يقلبها يف يده ، مث قال 



وذكر احلديث ، وهذا . قال رسول اللَّه : تفارقه حىت تأخذ منه ، مث قال  واللَّه ال: وعمر بن اخلطاب يسمع ، فقال 
  . أي ال يكون نسيئة انتهى ) يداً بيد ( مينع تأويل من ادعى أن 

أما إن اختلفت العلة فظاهر إطالق اخلرقي وجوب التقابض أيضاً ، وصرح بذلك ابن عبدوس على رواية منع 
خلرقي ، وهو ظاهر حديث عبادة املتقدم ، واملعروف عند كثري من املتأخرين حىت النساء اليت هي أيضاً ظاهر كالم ا

إنه رواية واحدة جواز التفرقة قبل القبض ، وإن منعنا النساء ، وحيث أوجبنا التقابض فتفرقا : أن أبا اخلطاب قال 
  . قبله بطل العقد 

أهنا تقال ) إحدامها ( غات هذه إحداهن ، وفيها لغتان باملد ، وفتح اهلمزة ، وفيه أربع ل) هاء وهاء ) : ( تنبيه ( 
هاءآ ( ولالثنني ) هات ( وللمؤنث ) ها ( تلحق هبا العالمات املفرقة ، فللمذكر ) وثانيتهما ( بلفظ واحد مطلقاً ، 

خف ( لى وزن بالقصر واهلمزة الساكنة ع) هأ ( يف األربع ) اللغة الثانية ) ( هاؤم ( كاحلال يف ) هاؤا ( وللجميع ) 
) هاآ ( كخايف ، ولالثنني ) هائي ( كخف وللمؤنث ) هأ ( وفيها اللغتان املتقدمتان ، فعلى التفريق للمذكر ) 

بلفظ واحد مطلقاً ، غري أهنم [ باملد ، وكسر اهلمزة ، ) هاء ) ( اللغة الثالثة ( كخافوا ) هاؤا ( كخافا ، وللجمع 
، حكاها بعض اللغويني ، وأنكرها أكثرهم ] بالقصر وترك اهلمزة ) الرابعة . ( ئي ها: زادوا ياء مع املؤنث ، فقالوا 

يداً : خذ وهات يف احلال ، كما قيل ) : هاء وهاء ( ، حىت أن اخلطايب خطأ من روى من احملدثني كذلك ، ومعىن 
  . جتارينا ، واللَّه أعلم ) وتراوضنا . ( بيد 
  . ن فجائز التفاضل فيه يداً بيد ، وال جيوز نسيئه وما كان مما ال يكال وال يوز: قال 
قد علم من ترمجة هذه املسألة أن وضع املسألة السابقعة فيما كان مكيالً أو موزوناً ، وهذا واللَّه أعلم الذي : ش 

  . أحوج اخلرقي إىل فصل املسألتني ، ليفصل مسألة الوفاق من مسألة اخلالف ، وإال فحكم املسألتني عنده واحد 
إذا عرف هذا فقد اختلفت الرواية عن أمحد رمحه اللَّه فيما إذا انتفت علة ربا الفضل ، هل جيوز النساء ؟ على أربع 

  . وهي اختيار القاضي وأيب اخلطاب ، وابن عبدوس ، وأيب حممد ، وغريهم جيوز ) إحداهن ( روايات 
ه أمره أن جيهز جيشاً ، فنفذت اإلبل ، فأمره أن يأخذ ملا روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، أن رسول اللَّ ١٨٤٩

على قالئص الصدقة ، فكان يأخذ البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة ، رواه أمحد ، وأبو داود ، والدارقطين وصححه 
 .  

طئه ، وعن علي رضي اللَّه عنه أنه باع مجالً له يسمى عصيفريا بعشرين بعرياً إىل أجل ، رواه مالك يف مو ١٨٥٠
  . والشافعي يف مسنده 

واختارها ابن أيب موسى ، ) والثانية . ( وعن ابن عمر ، ورافع بن خديج حنوه ، ذكر ذلك البخاري وغريه  ١٨٥١
  . وأبو بكر ، واخلرقي فيما قاله القاضي ، وأبو اخلطاب وغريمها ال جيوز 

  . يوان نيسئة ، رواه اخلمسة وصححه الترمذي ملا روى احلسن عن مسرة أن النيب هنى عن بيع احليوان باحل ١٨٥٢
وقد روي من حديث جابر بن مسرة رواه عبد اللَّه بن أمحد ، ومن رواية ابن عباس ، رواه البزار ، ومن  ١٨٥٣

رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهم مجيعاً وهو يشمل بعمومه اجلنس واجلنسني ، وال يضر التكلم يف بعضها ، إذ احلجية 
وعها ، لتقوي بعضها ببعض ، مع أن الترمذي قد صحح األول ، وأمحد احتج به يف رواية ابن إبراهيم ، حتصل مبجم

وحديث عبد اللَّه بن عمرو قضية عني ، فلعل ذلك كان يف بدء اإلسالم ، قبل نزول حترمي الربا ، أو كانت املعاملة 
  . مع أهل احلرب ، مجعاً بني األدلة 
ليس فيها حديث يعتمد عليه ، : الصحابة ، وطعن يف األحاديث بأن أمحد قال  ومن نصر األول رجحه بفعل



إهنما مرسالن ، وإن احلسن ال يصح مساعه من مسرة ، : ويعجبين أن يتوقاه ، وقال يف حدث ابن عمر وابن عباس 
لعامة يف مثل هذا وال خيفى أن مثل هذا الطعن ال يسقط احلجية ، ملا تقرر من أن املرسل حجة عندنا ، بل وعند ا

املوطن العتضاده حبديث آخر ، ومبرسل آخر ، فعلى هذه الرواية لو باع عرضاً بعرض ، ومع أحدمها دراهم ، 
العروض نقداً ، والدراهم نسيئة جاز ، إذ ال نساء بني الثمن واملثمن ، ولو كانت الدراهم نقداً ، والعرضان أو 

) والرواية الثالثة ( ة يف العروض ، نص عليه أمحد ، وقاله القاضي وغريه أحدمها نسيئة مل جيز ، حذاراً من النسيئ
حيرم يف اجلنس الواحد ، وال حيرم يف اجلنسني ألن اجلنس أحد وصفي علة ربا الفضل ، فمنع النساء كالكيل 
أو  والوزن ، وحيمل حديث مسرة بن جندب وحنوه على ذلك ، وهو مردود بأن اجلنس شرط اجلريان ربا الفضل

حيرم يف اجلنس الواحد متفاضالً ال ) والرابعة ( حمل يف ذلك ، ال وصف يف العلة ، واحلمل على ما ذكر فيه تعسف 
  . متماثالً ، وال يف اجلنسني 

ال يصلح احليوان باحليوان اثنان بواحد نسيئة ، وال بأس ( ملا روى جابر رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه قال  ١٨٥٤
رواه الترمذي وحسنه ، ومفهومه جواز الواحد بالواحد ، لكنه من رواية احلجاج بن أرطاة ، وقد قال ) به يداً بيد 

وحيتمل أن : قال أبو حممد ) نساء ( وليث ابن سعد مسعه من أيب الزبري ، ال يذكر فيه ) نساء ( زاد فيه : أمحد 
وما كان مما ال يكال وال يوزن ، فجائز التفاضل : وعلى هذا يكون تقدير الكالم : اخلرقي أراد هذه الرواية ، قلت 

: فيه يداً بيد ، إذا كان جنساً واحداً ، وال جيوز نسيئة ، وعلى ما قال اجلماعة أنه اختيار اخلرقي التقدير يف الثاين 
وز التفاضل وال جي: أي وال جيوز بيعه نسيئة ، وحيتمل كالم اخلرقي منع النساء مع التفاضل مطلقاً ، والتقدير إذاً 

  . فيه نيسئة ، وهذا يرجحه أن يف اللفظ ما يدل عليه وهو ذكر التفاضل ، ويبعده ما تقدم يف صدر املسألة 
  . ، واللَّه أعلم ) والراحلة ( مجع قلوص ، وقد تقدم يف أول الكتاب ، ) القالئص ) : ( تنبيه ( 

   .وال يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إال العرايا : قال 
األلف والالم يف الرطب ملعهود ذهين ، وهو رطب جيري فيه الربا ، كالرطب والعنب ، فال يباع األول بالتمر : ش 

  . ، وال الثاين بالزبيب ، متماثالً وال متفاضالً 
ر هنى رسول اللَّه أن يبيع الرجل متر حائطه إن كان خنالً بتم: ملا روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٨٥٥

كيالً ، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيالً ، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ، هنى عن ذلك كله ، متفق عليه 
 .  

مسعت النيب يسأل عن اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال ملن حوله : وعن سعد بن أيب وقاص رضي اللَّه عنه قال  ١٨٥٦
ى عن ذلك ، رواه اخلمسة ، وصححه الترمذي ، وهذا السؤال فنه. نعم : قالوا ) أينقص الرطب إذا يبس ؟ ( 

إرشاد للعلة ، وهي النقص يف ثاين احلال ، أو انفراد أحدمها بالنقص ، سؤال تقرير وتنبيه ، ال استفهام حقيقي ، 
  . لعلمه بذلك 

طب ، ويأيت أيضاً إن شاء واستثىن اخلرقي العرايا ، وسيأيت ذلك إن شاء اللَّه ، ومفهوم كالمه جواز بيع الرطب بالر
  . اللَّه تعاىل ، واللَّه أعلم 

  . وال يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً ، وال ما أصله الوزن كيالً : قال 
املساواة املعتربة فيما حيرم فيه التفاضل هي املساواة يف معياره الشرعي ، وهو الكيل يف املكيل ، والوزن يف : ش 

الشرعي [ ع املكيل جبنسه ، إال كيالً ، وال املوزون جبنسه إال وزناً ، إال إذا علم مساواته يف معياره املوزون ، فال يبا
 . [  



الذهب بالذهب وزناً بوزن ، مثالً مبثل ، والفضة ( قال رسول اللَّه : ملا روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال  ١٨٥٧
  . رواه مسلم ) استزاد فهو ربا  بالفضة ، وزناً بوزن ، مثالً مبثل ، فمن زاد أو

الذهب بالذهب تربها وعينها ، والفضة بالفضة : ( ويف حديث عبادة يف رواية أيب داود أن رسول اللَّه قال  ١٨٥٨
تربها وعينها ، والرب بالرب مدي مبدي ، والشعري بالشعري مدي مبدي ، والتمر بالتمر مدي مبدي ، وامللح بامللح مدي 

فاعترب يف املوزون الوزن ، ويف املكيل الكيل ، فمن خالف ذلك خرج عن ) أو ازداد فقد أرىب  مبدي ، فمن زاد
  . املشروع املأمور به 

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ردإل نعم ال يعترب كيل جرت العادة به ، بل : ( وإذاً يدخل حتت قوله  ١٨٥٩
  . ما جيوز بالوضع يف كفيت امليزان ، ذكره يف التلخيص جيوز التعديل بإناء مل جتر العادة بالكيل به ، ك

فإذا اختلفت هذه ( ومفهوم كالم اخلرقي جواز بيع املكيل مبكيل من غري جنسه كيالً ، وهو كذلك حلديث عبادة 
  ) . األصناف فبيعوا كيف شئتم 

ذهب كيف شئنا ، ونشتري وأمرنا أن نشتري الفضة بال: ويف الصحيح من حديث أيب بكرة رضي اللَّه عنه  ١٨٦٠
الذهب بالفضة كيف شئنا ، متفق عليه ، ومن مث اختار الشيخان وابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، وغريهم جواز 

بيع املكيل باملكيل جزافاً ، وبيع املوزون باملوزون جزافاً ، ومنع ذلك ابن أيب موسى ، والقاضي يف اجملرد ، 
  . رواية احلسن بن ثواب وغريه والشريف ، وغريهم ونص عليه أمحد يف 

  . لنهيه عن بيع الطعام بالطعام جمازفة ، وهو حممول على اجلنس الواحد ، مجعاً بني األدلة  ١٨٦١
  . املرجع يف الكيل إىل مكيال أهل املدينة ، ويف الوزن إىل ميزان أهل مكة ، يف زمن النيب ) : تنبيه ( 

رواه النسائي ) الوزن وزن أهل مكة ، واملكيال مكيال أهل املدينة : ( ل ملا روى ابن عمر أن رسول اللَّه قا ١٨٦٢
 .  

وهو أليب داود من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وما ال عرف له هبما فهل يعترب عرفه يف موضعه ،  ١٨٦٣
بعده ، وما ال أصل له أو يرد إىل أقرب األشياء شبهاً به باحلجاز ؟ فيه احتماالن حكامها القاضي يف التعليق ومن 

باحلجاز يف كيل وال وزن ، وال له شبهه مبا جرى فيه العرف ، كالثياب ، واحليوان ، واملعدود من اجلوز ، والبيض 
، والكمثري ، واخلوخ وحنو ذلك ، فإذا ] والسفرجل [ ، والرمان ، والقثاء ، واخليار ، واخلضروات ، والبقول ، 

  . وزن ، ألنه أضبط ، قاله أبو حممد ، وكذلك ذكر القاضي يف الفواكه الرطبة اعترب التماثل فيه اعترب بال
وكذلك سائر احلبوب ، واألبازير ، واألشنان ، : قال أبو حممد [ إذا عرف هذا فالرب والشعري مكيالن بالنص 

نب ، واملشمش ، ، وسائر ما جتب فيه الزكاة كالزبيب ، والفستق ، والبندق ، والع] واجلص ، والنورة وحنوها 
  . والبطم ، والزيتون ، واللوز 

وكذلك ما أشبههما من جواهر األرض : مكيل بالنص ، والذهب والفضة موزونان ، قال أبو حممد [ وامللح 
، وكذلك اإلبرسيم ، والقطن والصوف والكتان ، ] كاحلديد ، والرصاص ، والصفر والنحاس ، والزجاج والزئبق 

وكذلك الزعفران ، ] بز واللحم ، والشحم ، والزبد ، واجلنب ، وكذا الشمع وما أشبهه وكذلك اخل[ وغري ذلك 
  . والعصفر ، والورس 

والدقيق ، والسويق مكيالن عند أيب حممد ، نظراً ألصلهما ، وجوز القاضي بيعهما بالوزن كاخلبز ، أما املائعات 
الظاهر أهنا مكيلة ، وكذا قال : دبس ، فقال أبو حممد كاللنب ، واألدهان ، من الزيت ، والشريج ، والعسل ، وال

يصح السلم فيه كيالً ، وعن أمحد أنه سئل عن السلف يف اللنب ، : القاضي يف األدهان أهنا مكيلة ، وقال يف اللنب 



  . واللَّه أعلم . نعم كيالً أو وزناً : فقال 
  . والتمور كلها جنس واحد ، وإن اختلفت أنواعها : قال 
بأشخاصها ، واملراد هنا ] بأنواعها ، والنوع هو الشامل ألشياء خمتلفة [ اجلنس هو الشامل ألشياء خمتلفة  :ش 

إىل ما فوقه ، [ اجلنس األخص ، والنوع األخص ، إذ قد يكون الشيء جنساً بالنسبة إىل ما حتته ، ونوعاً بالنسبة 
إىل احليوان ، واملعترب هنا ] غري ذلك ، ونوعاً بالنسبة وكاإلنسان فإنه جنس بالنسبة إىل الزجني ، والتركي ، و

اإلتفاق يف االسم اخلاص من أصل اخللقة ، كاحلنطة والتمر وغريمها ، ألن النيب اعترب التمر بالتمر ، والرب بالرب 
  . وأطلق ، بل ومنع من بيع اجلنيب باجلمع متفاضالً كما تقدم 

فدقيق احلنطة والشعري والفول أجناس ، كما أن أصوهلا [ ختالف أصوهلا ، إذا عرف هذا فاألدقة واألدهان ختتلف با
كذلك ، والزيت ، والشريج ، ودهن بزر الكتان ، ودهن السمك ، وحنو ذلك أجناس كأصوهلن ، ودهن الورد ] 

أن  )وعنه ( ، ودهن البنفسج وحنومها جنس ، إن كان أصلهما واحداً ، واخللول أجناس من املذهب كأصوهلا ، 
خل العنب والتمر يف حكم اجلنس الواحد ، ويف التلخيص وجه أن اخللول كلها جنس واحد وال معول عليهما ، 
أما على املذهب فيجوز بيع خل العنب خبل التمر متماثالً ومتفاضالً ، وخل التمر خبل التمر متماثالً ال متفاضالً ، 

ة ، أما خل العنب خبل الزيت فاملنصوص وقاله القاضي وغريه ويغتفر ما فيهما من املاء ، ألنه غري مقصود للمصلح
  . منع بيع أحدمها باآلخر مطلقاً ، النفراد أحدمها باملاء ، فأشبها مترين يف أحدمها نواه ، واآلخر نزع منه واللَّه أعلم 

  . والرب والشعري جنسان : قال 
) اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم فإذا ( هذا على املذهب املنصوص بال ريب ، حلديث عبادة : ش 

ما يدل ) وعنه ( وأمرنا أن نبيع الرب بالشعري ، والشعري بالرب ، يداً بيد ، كيف شئنا ؛ : وللنسائي وأيب داود فيه 
يكره أن يبيع احلنطة بالشعري اثنني بواحد : احلنطة والشعري والسلت صنف ، وقال : على أهنما جنس واحد ، قال 

أي . أخاف أن يضارع : دم عن معمر بن عبد اللَّه ، وهو حممول على التورع ، كما أشار هو إليه فقال ؛ ملا تق
  . يشابه ، مث مع النص السابق ال يعرج على غريه ، واللَّه أعلم 

  . وسائر اللحمان جنس واحد : قال 
الف أصوهلا ، اختارها أبو بكر ، والقاضي أهنا أجناس باخت) والثانية ( هذا إحدى الروايات عن أمحد رمحه اللَّه : ش 

يف تعليقه ، وأبو احلسني ، وأبو اخلطاب يف خالفه ، وابن عقيل ، وأبو حممد ومبنامها واللَّه أعلم على أن اإلعتبار 
هل هو حبال جريان الربا فيه ، وهو إذاً يشمله اسم واحد ، ويرجحه هنيه عن بيع الطعام بالطعام إال مثالً مبثل ، 

ي كلها طعام ، أو باعتبار أصوله ، وأصوله خمتلفة ، وينقض األول بعسل النحل ، وعسل القصب ، واحلديث وه
أهنا أربعة أجناس ، حلم األنعام جنس ، وحلم الوحش ) والثالثة ( حممول على ما إذا اتفق اجلنس ، بدليل ما تقدم 

القاضي يف روايتيه ، ومحل كالم اخلرقي على جنس ، وحلم الطري جنس ، وحلم دواب املاء جنس ، وهي اختيار 
ذلك ، ألن حلم هذه احليوانات ختتلف املنفعة هبا ، والقصد إليها ، فجعل كل واحد جنساً ، نظراً لذلك ، فعلى 

الثانية حلم اإلبل كله جنس واحد ، وكذلك البقر ، وكذلك الغنم على املشهور ، وأليب حممد احتمال بأهنما جنسان 
وكل ما له اسم ) } من الضأن اثنني ، ومن املعز اثنني { (  ١٩: ز ، لتفريقه سبحانه بينهما حيث قال ، ضأن ومع

  . خيصه من الوحش والطري جنس 
اللنب ، والشحم ، واألكبدة ، واألطلحة ، والرئات ، واجللود ، واألصواف ، والعظام ، ) أحدها ) ( تنبيهات ( 

ا اشتمل عليه اللحم ، فجريي فيهن ما جيري فيه من اخلالف ، وكذلك مقلو والرؤوس ، واألكارع ، وحنو ذلك مم



  . البيض ، لصريورته موزوناً ، أما قبل ذلك فهو معدود ، فال جيري فيه الربا على املذهب 
بيع أحدمها باآلخر متماثالً ومتفاضالً ، وعن القاضي [ اللحم والشحم جنسان على املشهور ، فيخرج ) الثاين ( 
  . بيع أحدمها باآلخر مطلقاً ]  منع
اللحم األبيض كسمني الظهر واألمحر جنس واحد على األشهر ، قاله القاضي ، وابن البنا ، وغريمها ، ) الثالث ( 

ولو مل يكن هذا : إن اللحم ال خيلو من شحم ، قال : إن ظاهر كالم اخلرقي أهنما جنسان ، لقوله : وقال أبو حممد 
م بشحم ، وفرع على قوله أن كل أبيض يف احليوان يصري دهناً جنس واحد ، واختار ذلك يف شحماً مل خيتلط حل

املغين ، وبىن على ذلك أن األلية والشحم جنس ، واملشهور عند األصحاب أهنما جنسان ، وهو الذي قاله يف املقنع 
 .  
  . ه ؟ فيه وجهان هل حلم رأس شيء جنس برأسه كالقلب وحنوه ، أو نوع من حلم جنس) الرابع ( 
هل جيوز بيع اللنب باللبأ ؟ فيه وجهان ، حكامها ابن البنا ، وعن القاضي أنه خصهما مبا إذا مست النار ) اخلامس ( 

أحدمها ، وعند أيب حممد والسامري أهنما جنس واحد ، جيوز بيع أحدمها ، وعلى ما إذا مست النار أحدمها محل 
  . لَّه أعلم السامري وجه منع ابن البنا ، وال

  . وال جيوز بيع بعضه ببعض رطباً ، وجيوز إذا تناهى جفافه مثالً مبثل : قال 
ال إشكال يف جواز بيع ما كان رطباً ، عند تناهي جفافه ، من التمر ، واللحوم ، وغريمها مبثله ، واختلف يف : ش 

واختاره أبو حفص العكربي ، ومحل كالم بيع كل رطب مبثله رطباً ، فعنه املنع مطلقاً ، حكاه ابن الزاغوين ، 
اخلرقي عليه ، لنصه عليه يف اللحم ، ألن النيب هنى عن بيع الرطب بالتمر ، مشرياً للتعليل بالنقص ، وهذا موجود 

  . يف الرطبني ، ألهنما ينقصان ، حيققه أن اجلهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل يف باب الربا 
من التمر ال يعلم كيلها بالكيل املسمى من التمر ، رواه مسلم ، وهنا جيهل  بدليل هنيه عن بيع الصربة ١٨٦٤

التساوي يف ثاين احلال ، وذهب مجهور األصحاب القاضي ، وأبو اخلطاب ، والشيخان وغريهم ، وهو مقتضى 
الطعام إال مثالً مفهوم كالم اخلرقي السابق ، ونص عليه أمحد يف الرطب بالرطب إىل اجلواز ، لنهيه عن بيع الطعام ب

مبثل ، والرطبان إذا بيعا مثالً مبثل قد استويا يف املثلية ، فدخال يف عموم املستثىن ، وألهنما استويا يف احلال ، على 
وجه ال ينفرد أحدمها بالنقص ، فأشبها اللنب باللنب ، وخرج بيع الرطب بالتمر ، النفراد أحدمها بالنقص واشتراط 

ال نسلمه ، بل املشترط عدمه يف احلال ، فكان مناط املسألة واللَّه أعلم ] يف ثاين احلال  [عدم اجلهل بالتساوي 
التساوي ، هل يشترط يف احلال وال يضر اجلهل به يف ثاين احلال ، أو يشترط حاالً ومآالً ؟ على قولني ، إال أنه 

، فإنه جيوز بيعه مبثله قبل جفافه ، نظراً إىل  استثىن على الثاين بيع رطب ال جييء منه متر ، وعنب ال جييء منه زبيب
  . أن كمال ذلك يف حال رطوبته ، وفساده يف حال جفافه ، قاله يف التلخيص 

اشترط القاضي واألكثرون يف بيع اللحم مبثله نزع العظم ، لتتحقق املساواة املعتربة شرعاً ، وكالعسل ) : تنبيه ( 
ومال أبو حممد إىل عدم اشتراط ذلك ، وذكر أنه ظاهر كالم اإلمام ، وعلله  بالعسل ، ال يباع إال بعد التصفية ،

  . بأن العظم تابع من أصل اخللقة ، فأشبه النوى يف التمر ، وخرج الشمع يف العسل ، ألنه من فعل النحل 
  . وال جيوز بيع اللحم باحليوان : قال 
  . وان من جنسه ، كبيع حلم بقر ببقر ، وحنو ذلك ال نزاع عندنا فيما نعلمه أنه ال جيوز بيع حلم حبي: ش 

ملا روي عن سعيد بن املسيب رضي اللَّه عنه ، أن النيب هنى عن بيع اللحم باحليوان ، رواه مالك يف املوطأ  ١٨٦٥
  . ، وأبو داود يف املراسيل 



بو داود يف املراسيل أيضاً ، احتج به أمحد ، ورواه أ. وعنه أيضاً أن رسول اللَّه هنى عن بيع احلي بامليت  ١٨٦٦
وناهيك مبراسيل سعيد ، مع أن األول قد أسند من حديث ثابت بن زهري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النيب إال 

  . أن ثابتاً منكر احلديث ، قاله أبو حامت الرازي 
ربوي ، بيع مبا فيه من وألنه مال . كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم باحليوان (  ١٦: وقال أبو الزناد  ١٨٦٧

  ] . وحنو ذلك ) [ جنسه ، مع جهالة املقدار ، أشبه السمسم بالشريج ، والزيتون بالزيت 
واختلف يف بيع اللحم حبيوان من غري جنسه ، كلحم بقر بإبل ، وظاهر كالم أمحد واخلرقي ، وأيب بكر ، وابن أيب 

خلطاب يف خالفه الصغري ، وغريهم ، أنه ال جيوز ، نظراً موسى ، والقاضي يف تعليقه ، وجامعه الصغري ، وأيب ا
  . إلطالق ما تقدم 

. وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن جزوراً حنرت ، فجاء رجل بعناق ، فقال أعطوين جزءاً هبذا العناق  ١٨٦٨
  . يب بكر يف ذلك ال أعلم خمالفاً أل: رواه الشافعي ، وقال . ال يصلح هذا : فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه 

واختار القاضي فيما حكاه عنه أبو حممد اجلواز ، ألنه مال ربوي بيع بغري أصله وال جنسه فجاز ، كما لو باعه 
بذهب أو فضة ، وبعض املتأخرين بىن القولني على اخلالف يف اللحم ، هل هو جنس من أجناس ، ؟ وصرح أبو 

جناس ، وهو الصواب ، وهلذا اختلف يف بيع اللحم حبيوان ال يؤكل ، اخلطاب يف االنتصار بأهنما على القول بأنه أ
واجلواز صرح به يف خالفه الصغري . وال رواية يف ذلك ، فيحتمل وجهني : كعبد ومحار وحنومها ، قال أبو اخلطاب 

واملنع أورده ، وكذا شيخه يف التعليق ، وابن الزاغوين ، وهو ظاهر كالم أيب جعفر ، وشيخه يف اجلامع الصغري ، 
ابن عقيل يف التذكرة مذهباً ، وهو احتمال له يف الفصول ، والصحيح عنده فيه كقول األكثرين ، ومل يطلع أبو 

  . واللَّه أعلم . ظاهر كالم األصحاب اجلواز : حممد على املسألة صرحياً ، فقال 
باً فله اخليار بني أن يرد أو يقبل ، ويأخذ وإذا اشترى ذهباً بورق عيناً بعني ، فوجد أحدمها فيما اشترى عي: قال 

  . قدر ما نقص بالعيب ، إذا كان بصرف يومه ، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غري جنسه 
بعتك هذه : ملا فرغ اخلرقي رمحه اللَّه من بيان الربا ، شرع يتكلم يف الصرف ، ومعىن العني بالعني أن يقول : ش 

) إحدامها ( و ذلك ، فإذا وقع العقد كذلك ، فوجد أحدمها مبا اشتراه عيباً فله حالتان ، الدراهم هبذه الدنانري ، وحن
أن يكون من غري جنس املعقود عليه ، كالرصاص يف الفضة ، وحنو ذلك ، فهنا يبطل العقد على املذهب ، كما 

كالسواد يف الفضة ، وحنو ذلك ،  أن يكون العيب من جنس املعقود عليه ،) الثانية ( سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل ، 
ال : وهذا الذي ذكره اخلرقي هنا ، وال بد من بنائه على أصل ، وهو أن النقود هل تتعني بالتعيني أم ال ؟ فإن قلنا 

تتعني وهو املذهب ، وعليه : تتعني ، فحكم ذلك حكم التصارف يف الذمة كما سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل ، وإن قلنا 
كالمه فلواجد العيب واحلال ما تقدم اخليار بني الرد واإلمساك بال خالف نعلمه ، كغري الذهب والفضة بىن اخلرقي 

من املبيعات ، فإن اختار الرد بطل العقد ، ومل يكن له أخذ البدل ، كما لو كان املبيع عرضاً ، ألن البيع تعلق بعينه 
نعلمه أيضاً ، وله مع ذلك أخذ ما نقص املبيع بالعيب يف  ، فيفوت بفواته ، وإن اختار اإلمساك فله ذلك بال نزاع

اجلملة ، وعلى املذهب اجملزوم به عند الشيخني ، وصاحب التلخيص ، والسامري ، وهو جار على قاعدة املذهب 
  . يف سائر املبيعات ، من جواز أخذ األرش مع القدرة على الرد 

أحد نسخ اخلرقي أنه ال جيوز أخذ األرض مطلقاً ، ألن ذلك زيادة وظاهر ما أورده أبو اخلطاب يف اهلداية مذهباً و
على ما وقع عليه العقد ، وهذا قد يتوجه من جهة الدليل ، وهو قياس الرواية الضعيفة يف سائر املبيعات ، ألنه ال 

حذاراً من  أرش مع القدرة على الرد ، فعلى األول ال جيوز أخذ األرض يف اجلنس الواحد مطلقاً ، كفضة بفضة ،



  . فوات املماثلة املشترطة 
وعن القاضي أنه خرج وجهاً باجلواز يف اجمللس ، نظراً أن الزيادة طرأت بعد العقد ، وأبو اخلطاب يف اهلداية خيرج 
قوالً جبواز أخذ األرش ، ويطلق ، ويدخل يف كالمه اجلنس واجلنسان ، ويف اجمللس وبعده ، وابن عقيل حيكي ذلك 

ورة تلف أحد العوضني ، ووجهه جعل الصنعة مقومة فإنه ال جيوز أخذ عوضها مع احتاد اجلنس بال ريب رواية يف ص
، بل مينع على هذا القول من بيع الصحاح باملكسرة وحنو ذلك ، وأما قول القاضي فقد رده أبو حممد بأن األرش 

ليس جبيد ، كما . إن األرش من العوض : له من العوض ، بدليل أنه خيرب به يف املراحبة ، ويأخذ به الشفيع ، وقو
سيأيت ، مع أن هذا القول ال وجه له ، ألن األرش يف املعيب عوض عن جزء من مقابله ، وهو الصحيح ، إذ الثمن 

يتقسم على املثمن ، فالعيب مل يقابله شيء فريجع بقسطه ، فلو جاز أخذ األرش يف اجلنس الواحد لكان صاحب 
معيباً ، وإنه عني ] إال جزءاً وهو األرض الذي أخذه يف مقابلة العيب وأخذ ديناراً [ ع ديناراً الدينار الصحيح دف

  . الربا ، انتهى 
وجيوز يف اجلنسني مطلقاً ، أعين قبل اجمللس وبعده ، على ظاهر إطالق اخلرقي ، وصاحب التلخيص ، وأيب الربكات 

ذهب غريه ، ملا تقدم من أن األرض عوض عن اجلزء الفائت ، والسامري ، وهو الصواب ، الذي ال ينبغي عل امل
] دراهم [ من الثمن ، فالدافع ألرض دينار ظهر معيباً بيع بعشرة دراهم ، إمنا يدفعه عوضاً عن جزء من العشرة 

  . ه هلا تبيناً عدم استحقاقه ، وإذاً فالعوضان يف الصرف قد قبضا بكماهلما ، ومع أحدمها زيادة تبيناً عدم استحقاق
إن كانا يف اجمللس جاز أخذ األرش ، إذ قصاراه تأخر قبض بعد عوض الصرف عن بعض ، : وفصل أبو حممد فقال 

وإنه جائز ما داما يف اجمللس ، وإن تفرقا مل جيز ، حذاراً من التفرق قبل قبض بعض الصرف ، إال أن جيعال أرش 
القبض لذلك ، وهذا منه يقتضي أن األرش عوض عن اجلزء  الفضة مثالً ثوباً ، حنو ذلك فيجوز ، لعدم اشتراط

فكأنه من مجلة العوض ، وهذا ليس بشيء على املذهب ، وإمنا هو بدل ما قابل اجلزء الفائت [ الفائت من املعيب ، 
عيب ويدل على ذلك قطعاً نسبة األرش إىل الثمن ، ولو كان عوض اجلزء الفائت من املبيع امل] [ من املبيع بالعيب 

لكان املأخوذ ما نقص بالعيب فقط ، من غري نسبة إىل مثن وال غريه ، نعم أظن أن هذا اختيار أيب العباس مث يلزم ] 
بالتفرق بطل العقد ، أو بطل يف قدر ما يقابل العيب ، حلصول التفرق قبل كمال الصرف ، : أبا حممد أن يقول 

اً ، وال أرش عيب الذهب فضة ، حذاراً من مسألة مد عجوة ، ويلزمه أيضاً أن ال جيوز أخذ أرش عيب الفضة ذهب
وهو مل يشترط ذلك ، بل هذا اإللزام وارد يف سائر املبيعات ، فإنا إذ أخذنا أرش ثوب بيع بعشرة دراهم درمهاً مثالً 

ن ال جيوز ، كان على مقتضى قوله قد بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ، مع أحدمها من غري جنسهما ، فكان ينبغي أ
  . ذلك ، والظاهر أن اإلمجاع على خالفه 

إذا حتققت هذا فشرط اخلرقي رمحه اللَّه للتخيري املتقدم أن يكون املردود بصرف يومه أي يوم الصرف ، فلو 
نقصت قيمته عن يوم الصرف كأن كان الدينار بعشرة ، فصار بتسعة زال التخيري وتعني األرش ، كذا فهم عنه ابن 

أبو حممد ، وهو ظاهر كالم أمحد على ما قال أبو حممد ، وقطع به السامري ، حذاراً من أن يرد املبيع مع عقيل ، و
تعيبه يف يده ، والصحيح عند أيب حممد أن التخيري حباله ، بناء على أن تغري السعر ليس بعيب ، بدليل عدم ضمانه 

ه اخلرقي كما سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل أن تعيب املبيع يف الغصب ، مث لو سلم أنه عيب فظاهر املذهب وهو الذي قال
فله اخليار : هذا شرح أيب حممد أو حنوه ، بناء على أحد نسخ اخلرقي ، ولفظها . عند املشتري ال مينع الرد ، انتهى 

ألرش بني أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه ، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غري جنسه ، وليس فيها ذكر ا
له اخليار بني أن يرد إذا : ، إال أنه جعل الشرط راجعاً للرد ، ويلزم على قوله أن يف الكالم تقدمياً وتأخرياً ، التقدير 



كان بصرف يومه ، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غري جنسه ، أو يقبل ، والظاهر جعل الشرط راجعاً للتخيري 
مث على هذه النسخة قد عطف على اشتراط كون . صل عدمه ، انتهى كما تقدم ، حذاراً من تقدمي وتأخري األ

املردود بصرف يومه ، كون العيب من جنس املعقود عليه ، فثبوت اخليار مشروط بشرطني ، كون املردود على 
صرف يومه ، وكون عيبه من جنسه ، فلو كان عيبه من غري جنسه زال التخيري ، وأما احلكم فيأيت ، وهو أن 

  . يكون فاسداً  الصرف
فله اخليار بني أن يرد ، أو يأخذ قدر ما نقص بالعيب ، وهذه واضحة : ويف بعض النسخ وعليها شرح ابن الزاغوين 

له اخليار بني أن يرد أو يقبل ، إذا كان بصرف يومه ، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غري جنسه : ، ويف أخرى 
هذه النسخة يكون يف الكالم أيضاً تقدمي وتأخري ، أي له اخليار بني أن يرد ، أو يأخذ أرش ما نقص بالعيب ، وعلى 

  . مبعىن الواو ) أو ( بشرط كذا وكذا ، وبني أن يقبل ويأخذ األرش ، ويكون 
له اخليار بني أن يرد أو يقبل ويأخذ األرش : وأما على النسخة اليت كتبناها فالظاهر رجوع الشرط إىل األرش ، أي 

بعشرة ، فصار ] ال على أزيد منه ، كما إذا كان الدينار يوم اصطرفا [ ونه على حساب يوم اصطرفا ، بشرط ك
باثين عشر ، وال على أنقص ، كما إذا صار بثمانية ، وما ذاك إال أن الثمن ينقسم على املثمن يوم العقد ، فالفائت 

بيع املعيب ، وقد صرحوا بأنه يقوم يوم العقد ، بالعيب فات على حساب يوم العقد ، وهذا فرع من مسألة تقومي امل
إال ما كان من ضمان البائع فتقوميه يوم القبض ، وعلى هذا يسلم من االعتراض السابق ، ومن دعوى تقدمي وتأخري 

، فلو كان من غري اجلنس مل ] عليه [ األصل عدمه ، بقي أنه عطف على ذلك كون العيب من جنس املعقود 
  . كما سيأيت  يتصور أخذ األرض

إذا حصل التصريح : ظاهر هذا أن العيب إذا كان من غري اجلنس امتنع األرش ، وله القبول ، قيل : فإن قيل 
  . خبالف ذلك فال عربة بالظاهر ، انتهى 

يشمل العيب يف اجلميع ويف البعض ، وهو كذلك ، إال أنه إذا . فوجد أحدمها فيما اشتراه عيباً : وقول اخلرقي 
  . ر إمساك الصحيح ورد العيب فهل له ذلك ؟ على قويل تفريق الصفقة ، واللَّه أعلم اختا
وإذا تبايعا ذلك بغري عينه ، فوجد أحدمها عيباً فله البدل ، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غري جنسه ، : قال 

  . كالوضوح يف الذهب ، والسواد يف الفضة 
بعتك ديناراً مغربياً ، بعشرة دراهم ناصرية ، وحنو ذلك ، وهو : الذمة ، ومثاله هذا هو املعرب عنه بالصرف يف : ش 

فمقتضاه جواز ما عدا ذلك ، بشرط القبض يف اجمللس ، ) وال تبيعوا منها غائباً بناجز ( جائز عندنا ، لظاهر قوله 
لذمة ، مث وجد أحدمها مبا قبضه عيباً وحنو ذلك ، إذا ثبت هذا فتصارفا عينا يف ا) يداً بيد ( بدليل الرواية األخرى 

ليس من غري جنس املعقود عليه ، بل من جنسه كما مثل اخلرقي رمحه اللَّه ، فال خيلو إما أن جيد ذلك قبل التفرق 
أو بعده ، فإن وجده قبل التفرق فله املطالبة بالبدل الذي وقع عليه العقد وهو صحيح ال عيب فيه ، وله اإلمساك ، 

ه الرضى بدون حقه ، وله أخذ األرض يف اجلنسني ، ال يف اجلنس على املذهب فيهما ، وإن وجده بعد إذا قصارا
التفرق واختار الرد فهل يبطل العقد برده ، وهو اختيار أيب بكر ، لوجود التفرق قبل القبض ، ألن البدل إمنا يأخذه 

رد ، فإن تفرقا قبله بطل العقد ، وهو اختيار اخلرقي عوضاً عما وقع عليه العقد ، أو ال يبطل وله البدل يف جملس ال
واخلالل ، والقاضي وأصحابه ، وغريهم ، ألن القبض وقع صحيحاً ، وإال لبطل العقد بالتفرقة مطلقاً ، وبدله يقوم 

  . مل يلتزمه أن البيع قد لزم ، وهي بعيدة ، ألنه يلزم منها إلزام العاقد مبا : مقامه ؟ فيه روايتان ، وحكى عنه ثالثة 
  . فعلى األوىل إن وجد البعض رديئاً فرده بطل فيه ، ويف البقية قوال تفريق الصفقة 



انتهى ، وإن اختار اإلمساك فله ذلك بال ريب ، لكن إن طلب مع . له بدل املردود يف جملس الرد : وعلى الثانية 
ال األوىل ، وأما على احملقق وقد تقدم فله ذلك  له ذلك على الثانية: ذلك األرش فقال أبو حممد بناء على ما تقدم 

يف اجلنسني على الروايتني ، إذ الذي يأخذه عوض عن جزء فات من الثمن ، وال جيوز يف اجلنس الواحد مطلقاً 
  . حذاراً مما تقدم ، واللَّه أعلم 

  . فأما إن كان عيب ذلك دخيالً عليه من غري جنسه ، كان الصرف فيه فاسداً : قال 
ملا فرغ اخلرقي رمحه اللَّه من بيان العيب إذا كان من اجلنس شرع يف بيانه إذا كان من غري اجلنس ، مث إنه :  ش

فصل بني ما إذا تصارفا بعني وبني ما إذا تصارفا يف الذمة ، وهنا أطلق فشمل كالمه املسألتني ، مث كالمه أيضاً 
ي مصرحاً به ، وزاعماً أن أمحد رمحه اللَّه نص عليه ، وذكره شامل ملا قبل التفرق وبعده ، وعلى ذلك جرى السامر

اخلرقي ، والظاهر أن مستنده من كالم أمحد إطالق ، كما هو يف كالم اخلرقي ، وكذلك تبعه أبو العباس ، حىت أنه 
س ومن وعنه أهنا ال تتعني فتبدل مع الغصب والعيب بكل حال ، لشمول كالمه للعيب من اجلن: وهم جده يف قوله 

غريه ، ويف توهيمه هبذا اإلطالق نظر ، ألنه قد تقدم له قبل ذلك بأسطر أن املتصارفني إذا تفرقا فوجد أحدمها مبا 
  . قبضه عيباً من غري اجلنس بطل الصرف ، فيحمل كالمه هنا على غري الصرف ، توفيقاً بني كالميه 

إذا تصارفا مثالً ذهباً : فاق من حمل اخلالف ، فنقول وإذا عرف هذا فال بد من التعرض للتفصيل ، وبيان حمل الو
بفضة عيناً بعني مث وجدا أو أحدمها عيباً من غري جنس املعقود عليه مثل أن ظهرت الدراهم أو بعضها رصاصاً ، أو 

فكما لو . تعني إن النقود تتعني بالتعيني ، أم ال ، فإن قلنا ، ال ت: الدنانري حناساً ، وحنو ذلك فال خيلو إما أن نقول 
تتعني وهو املذهب كما تقد فإنا نتبني فساد الصرف على املعروف : تصارفا يف الذمة على ما سيأيت ، وإن قلنا 

اجملزوم به لعامة األصحاب ، ألن البدل متعذر ، لتعلق البيع بالعني ، وكذلك الرضى باملوجود ، ألنه غري ما وقع 
يلزم العقد واحلال هذه : فإذا هي محار ، وحنو ذلك ، وقيل عنه . هذه البغلة بعتك : عليه العقد ، فهو كما لو قال 

، تغليباً لإلشارة ، وال معول عليه ، فعلى املذهب إن ظهر البعض معيباً بطل فيه ، وهل يبطل يف غريه ؟ قوالً تفريق 
لتفرق رد وأخذ بدله ، والصرف الصفقة ، وإن تصارفا يف الذمة مث وجدا أو أحدمها العيب السابق ، فإن كان قبل ا

صحيح ، وفاقاً البن عقيل ، والشريازي وصاحب التلخيص ، وأيب حممد ، وهو ظاهر كالم أيب اخلطاب ، إذ 
املقبوض تبني أنه غري الذي وقع عليه العقد ، وظاهر إطالق اخلرقي وهو الذي قاله السامري وأبو العباس فساده 

  . كما بعد التفرق 
تفرق وعليه عندي حيمل كالم اخلرقي ، نظراً للغالب فإنا نتبني فساد الصرف على املذهب احملقق ، وإن كان بعد ال

ألهنما تفرقا قبل قبض املعقود عليه فيما شرط له القبض ، وال قبض ما يصلح أن يكون عوضاً عنه ، وهبذا خرج إذا 
قبل التفرق وال بعده ملا قلناه من أن كان العيب من اجلنس ، لصالحية املقبوض للعوضية عن ذلك ، وال أرش 

املقبوض ال يصلح أن يكون عوضاً ، وأجرى أبو حممد يف الكايف وصاحب التلخيص فيه هنا واحلال هذه الروايتني 
اللتني فيما إذا كان العيب من اجلنس ، إحدامها أن العقد يبطل برده ، والثانية ال يبطل ، وبدله يف جملس الرد يقوم 

رد وجود العيب من غري اجلنس عندمها بعد التفرق ال يبطل قوالً واحداً ، عكس املذهب ، وليس مقامه ، فمج
بشيء ، فعلى ما اختاره أبو حممد وغريه إن وجد العيب يف البعض فقبل التفرق يبدل ، وبعده يبطل فيه ، ويف غري 

  . املعيب قوالً تفريق الصفقة 
يه اضطراب كثري ، وقد تقدم أن أبا العباس وهم جده فيها ، مع أن يف واعلم أن كالم األصحاب يف هذه املسألة ف

  . توهيمه ما فيه ، وناهيك هبما ، وقد بالغت يف حتريره على غاية الضعف وباللَّه املستعان 



أي ظهر ، فيخرج منه ما إذا علم حال العقد ، واحلكم فيه أن العيب إن كان من اجلنس . وجد : وقول اخلرقي 
  . زم وال كالم فالعقد ال

نعم إن كان الصرف يف جنس ، والعيب يف البعض ، فقد يبطله من مينع بيع النوعني بنوع منه ، وإن كان العيب من 
، وفيه روايتان ، املختار منهما اجلواز ، وأبو حممد ] املغشوشة [ غري اجلنس والصرف يف جنسني انبىن على إنفاق 

، واصطلح عليه ورواية املنع على ما خفي غشه ، ويقع يف اللبس ، وحنو ذلك حيمل رواية اجلواز على ما ظهر غشه 
  . قال ابن عقيل يف الفصول 

وإ كان الصرف يف جنسني ، فإن كان العيب يف أحد العوضني ، وخيل باملماثلة ، وال قيمة له ، مل جيز ، إلفضائه إىل 
ألة مد عجوة ، وإن كان العيب يف العوضني وتساوى عدم التماثل املشترط شرعاً ، وإن كان له قيمة خرج على مس

  . العيبان فقوالن ، أظهرمها عند أيب حممد اجلواز ، وقطع ابن عقيل يف الفصول ، والسامري باملنع 
أن النقود هل تتعني بالتعيني أم ال ؟ فنشري إىل بيان ذلك : مث اعلم أنا قد ذكرنا أصالً بنينا عليه ما تقدم ، وهو 

ملذهب املنصوص يف رواية اجلماعة ، واملعمول عليه عند األصحاب كافة ، أن النقود تتعني بالتعيني ا: فنقول 
كالعروض باإلتفاق ، ألن ذلك عوض مشار إليه يف العقد ، فوجب أن يتعني كالعروض ، وألن ما تعني يف الغصب 

بذلك لزمه تسليمه بعينه ، وال جيوز والوديعة تعني بالعقد كالعروض ، ومعىن تعني ذلك يف الغصب أنه لو طولب 
  . العدول عنه 

مسعت رسول اللَّه ينهى عن بيع : ومما استدل به على ذلك أيضاً حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه  ١٨٦٩
ء الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والرب بالرب ، والشعري بالشعري ، والتمر بالتمر ، وامللح بامللح ، إال سواء بسوا

ولو كان الذهب والفضة يف الذمة مل يكن عيناً بعني ، وإمنا يكون عيناً بعني إذا ملكت عني كل واحد . ، عيناً بعني 
منهما ، وفيه نظر ، إذ يلزم منه أن ال يباع الذهب مبثله إال عيناً بعني ، وقد حكي اإلمجاع على خالفه ، والذي 

ر الطرفني املصطرف عليهما ، كما حيكى عن مالك أو تعيينهما يظهر أن املراد من احلديث واللَّه أعلم حضو
بإقباضهما ، وحضورمها يف اجمللس ، وكوهنما حالني ، كما يقوله أصحابنا وغريهم ، بدليل أن يف رواية أخرى يف 

بيعوا منها وال ت( ويف وراية أخرى ) يداً بيد ( وكذا يف رواية أخرى ) عيناً بعني ( بدلك ) يداً بيد ( هذا احلديث 
أن ال ) يداً بيد ( وإن ) يداً بيد ، عيناً بعني ( إن رواية عبادة : وقول القاضي وأيب اخلطاب وغريمها ) غائباً بناجز 

تعينهما بالتعيني ، مل أرمها جمموعني يف روايته ، وال يف رواية غريه ، مع أنه معترض مبا ) وعيناً بعني ( يكون نسيئة 
  . تقدم ، انتهى 

يرد الدراهم : أبو داود عن أمحد وسأله عن عبد دفع إىل رجل ماالً ، وأمره أن يشتريه فاشتراه به فأعتقه قال  ونقل
فظاهر هذا أنه مل حيكم بتعيينه ، وإال لبطل العقد ، ومل تقع . على املوىل ، ويؤخذ املشتري بالثمن ، والعبد حر 
أي نقده يف مثنه ، واشترى يف ذمته ، توفيقاً بني . اشتراه به :  احلرية ، وتأول القاضي ذلك يف تعليقه على أن قوله

نصوصه ، وأىب ذلك أبو اخلطاب واجلمهور ، نظراً للظاهر ، ووجه ذلك أنه ال غرض يف أعيان الدارهم والدنانري ، 
رعها حنطة ، فإن وإمنا الغرض يف مقدارها ، فإذا عينت كان تعيينها كاملكيال وامليزان ، وكما لو استأجر أرضاً ليز

اآلية } وشروه بثمن خبس { احلنطة ال تتعني ، بل له أن يزرع ما هو مثلها ضرراً ، وألن الفراء قال يف قوله سبحانه 
فجعل من صفة الثمن ثبوته يف الذمة ، ومن قال بالتعيني مل جيعلها تثبت يف الذمة ، وهي . الثمن ما يثبت يف الذمة : 

بالغصوب والعواري ، فإهنا ال تبدل وإن ك ان املعىن واحداً ، ومبا إذا باع قفيزاً معيناً من مثن قطعاً ، ونقض األول 
صربة ، مل يكن للبائع إبداله مبثله من تلك الصربة ، وإن مل يتعلق به غرض ، على أنا مننع أن التعيني ال غرض فيه ، 



ال يقبل يف األحكام ، وإمنا يقبل يف ما طريقه  إذ قد يكون فيه غرض ، وهو اعتقاد حلها وحنو ذلك ، وقول الفراء
  . اللغة ، والتعيني وعدمه حكم شرعي 

وفائدة اخلالف على ما قال أبو اخلطاب يف االنتصار أن على املذهب ال جيوز للمشتري إبداهلا ، وإذا خرجت 
ض تلفت من مال البائع ، بناء مستحقة بطل العقد ، وإذا وجد البائع هبا عيباً كان له الفسخ ، وإذا تلفت قبل القب

  . على املذهب من أن املتعني ، ال يفتقر إىل قبض 
وعلى املرجوح للمشتري إبداهلا ، وال يبطل العقد بكوهنا مستحقة ، وال يفسخ البائع بالعيب فيها ، وجيب إبداهلا ، 

  . وإذا تلفت كانت من مال املشتري ، ما مل يقبض البائع 
الثمن إن عني تعني بالتعيني ، يف البيع وغريه من : ن التلخيص خبط املوفق املصري فيما أظن يف نسخة م) : تنبيه ( 

عقود املعاوضات ، يف أصح الروايتني ، وينفسخ العقد بتلفه قبل القبض يف كل معاوضة حمضة ، كاإلجارة ، 
أو من الناسخ ، ألنه إذا تعني تلف  والصلح مبعىن البيع ، وإن مل يتمحض مل ينفسخ بتلفه كاملهر ، وهذا سبق قلم منه

من مال البائع كما تقدم ، واستقر امللك فيه ، أما إن مل تعني فيتلف من مال املشتري ، وينفسخ العقد فيه ، واللَّه 
  . أعلم 
  . ومىت انصرف املتصارفان قبل التقابض فال بيع بينهما : قال 
قبض يف اجمللس شرط لصحة العقد ، نص عليه القاضي ، الصرف بيع األمثان بعضها ببعض كما تقدم ، وال: ش 

أمجع كل من أحفظ عنه من أهل : وابن عقيل ، والشيخان ، وغري واحد ، مع أن ابن املنذر قد حكاه إمجاعاً ، فقال 
الذهب ( العلم على أن املتصارفني إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ، وقد شهد لذلك النصوص السابقة 

وغري ذلك ، واجمللس هنا جملس اخليار يف البيع ، فال يضر طوله مع تالزمهما ، فلو مشيا ) لورق رباً إال هاء وهاء با
ولو يوماً وحنوه إىل منزل أحدمها مصطحبني صح ، وقبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله ، بشرط قبضه قبل مفارقة 

وإن قبض الوكيل يف اجمللس ، وموت أحد املتصارفني قبل  موكله اجمللس ، فإن فارق املوكل اجمللس فسد الصرف ،
القبض يفسد الصرف ، لعدم متام العقد ، فإن قبض البعض دون البعض فال بيع بينهما فيما مل يقبض ، وفيما قبض 

  . قوالً تفريق الصفقة 
 بطالنه ، وليس فإنه يوهم وجود عقد مث. بطل الصرف : واعلم أن عبارة اخلرقي هنا أجود من عبارة من قال 

  . كذلك ، إذ هنا القبض مبنزلة القبول ، ال يتم العقد إال به ، واللَّه سبحانه أعلم 
والعرايا اليت رخص رسول اللَّه فيها هو أن يوهب لإلنسان من النخل ما ليس فيه مخسة أوسق ، فيبيعها : قال 

  . خبرصها متراً ، ملن يأكلها رطباً 
[ إن رسول اللَّه رخص : ها رسول اللَّه هي ما قال زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه الرخصة اليت رخص: ش  ١٨٧٠

يف العرية ، يأخذها أهل البيت خبرصها يأكلوهنا ] رخص : لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها من التمر ، ويف رواية 
  . رطباً 

ه هنى عن املزابنة بيع الثمر بالتمر وعن سهل بن أيب حثمة ورافع بن خديج رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّ ١٨٧١
  . إال أصحاب العرايا فإنه أذن هلم 

  . وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه حنومها ، متفق عليهن  ١٨٧٢
إهنا نوع من العطية ، خصت باسم كالنحلة ، ال بيع ، قال : إذا عرف هذا فقد اختلف يف العرية لغة ، فقيل 

رجالً حمتاجاً ، فيجعل مترها له عاماً ، فعليه ، مبعىن مفعوله وأنشد لسويد بن العرية النخلة يعريها : اجلوهري 



  : الصامت 
  وليست بسنهاء وال رجبية 

  
  ولكن عرايا يف السنني اجلوائح 

  
. سألين فأسألته : إنه من عراه يعروه ، إذا أتاه يطلب منه عرية ، فأعراه أي أعطاه إياها ، كما يقال : وقال غريه 
وحنو . العرية اسم لكل ما أفرد عن مجلة ، سواء كان للهبة ، أو للبيع ، أو لألكل : األول ، وعن أيب عبيد  وهو حنو

  . مسيت بذلك هنا ألهنا معرية من البيع احملرم ، أي خمرجة منه : ذلك قال أبو بكر وغريه من أصحابنا ، قال بعضهم 
وقع الترخيص فيها شرعاً ، على حنو اختالف أهل اللغة ، واختلف الفقهاء من أصحابنا وغريهم يف العرية اليت 

الم أمحد ، قال أيضاً يف رواية ** فظاهر كالم اخلرقي وتبعه صاحب التلخيص ختصيصها باهلبة ، وهو ظاهر ك 
العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتني ، ما ال جيب فيه الزكاة ، : سندي ، وابن القاسم 

  . هوب له أن يبيعها خبرصها متراً للمرفق فللمو
شراء الرطب على رؤوس ] يف اجلملة [ وخمتار القاضي ومجهور األصحاب عدم اختصاصها باهلبة ، بل هي عندهم 

  . النخل ، سواء كان ذلك موهوباً أو غري موهوب 
حمتاجني من األنصار  ما عراياكم هذه ؟ فسمى رجاالً: قلت لزيد : وقد روي عن حممود بن لبيد قال  ١٨٧٣

شكوا إىل رسول اللَّه أن الرطب يأيت وال نقد بأيديهم يتبايعون به رطباً ، وعندهم فضول من التمر ، فرخص هلم أن 
  . يبتاعوا العرايا خبرصها من التمر الذي يف أيديهم ، يأكلونه رطباً ، وهذا بظاهره إن صح يدل ملا قاله اجلمهور 

العرية أن تباع خبرصها متراً ، يأكلها أهلها [ يح من حديث سهل أنه رخص يف بيع ويرشحه ما يف الصح ١٨٧٤
العرايا ، وليس يف احلديث بيان العرايا ما ] إنه ال دليل يف كليهما ، إذ فيهما أنه رخص يف بيع : رطباً ، وقد يقال 

  . هي 
العرية : ، أحد رواه احلديث ، فإنه قال ومما استدل به أيضاً لقول القاضي ومن وافقه تفسري حيىي بن سعد  ١٨٧٥

  . أن يشتري الرجل مثر النخالت ، لطعام أهله رطباً ، خبرصها متراً 
وعورض بتفسري ابن إسحاق ، فإنه فسرها باهلبة ، كذا نقل عنه أبو داود ، مع أن كليهما غري صحايب ،  ١٨٧٦

  . فال حجة يف تفسريمها 
كونه رطباً على رؤوس النخل ، ملا تقدم ، أما الرطب ) أحدها ( قولني شروط وباجلملة يشترط جلوازها على كال ال

على وجه األرض فال جيوز بتمر ، لنهيه عن بيع الرطب بالتمر ، خرج منه ما تقدم حبكم األخذ شيئاً فشيئاً ، حلاجة 
  . قى فيه على املنع التفكه كما دلت عليه قصة حممود بن لبيد ، وهذا املعىن مفقود يف الرطب اجملذوذ ، فيب

  . كوهنا فيما دون مخسة أوسق ) : الثاين ( 
أن رسول اللَّه رخص يف العرايا خبرصها ، فيما دون مخسة أوسق أو يف : ملا روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه  ١٨٧٧

فع متفق عليه ، شك داود بن احلصني ، أحد الرواة ، وهذا خيص ما تقدم من حديث زيد ، ورا. مخسة أوسق 
وسهل ، وغريهم ، ويقضي عليها ، فال جيوز فيما زاد على مخسة أوسق ، على املذهب املعروف ، اجملزوم به ، 

رواية واحدة ، وأغرب ابن الزاغوين يف وجيزه فلم يشترط األوسق أصالً فيما إذا كان : وبعض األصحاب يقول 
بستانه ، أو كره املوهوب له دخول بستان  املشتري هو الواهب ، بأن شق عليه دخول املوهوب له وخروجه يف



  . غريه ، وال نظري هلذا 
املختار منهما عند األصحاب املنع ، ألن النهي عن املزابنة مطلق ، خرج ) روايتان ( أما على املذهب ففي اخلمسة 

اجلواز ) والثانية  (منه ما دون اخلمسة بيقني ، ووقع الشك يف اخلمسة بيقني ، فيبقى على مقتضى األصل من املنع ، 
  . ، نظراً إىل عموم أحاديث الرخصة ، خرج منها ما زاد على اخلمسة بيقني ، فما عداه يبقى على مقتضى الترخيص 

كون ذلك خبرصة ال جزافاً ، ملا تقدم من األحاديث ، وأيضاً فالشارع أقام اخلرص للحاجة مقام الكيل ) : الثالث ( 
ال يعدل عن الكيل فيما يشترط فيه الكيل ، مث هل اخلرص على ما يؤول إليه عند ، فال جيوز العدول عنه ، كما 

اجلفاف ، وهو اختيار القاضي ، وأيب حممد ، وصاحب التلخيص ، ارتكاباً ألخف املفسدتني وهو اجلهل بالتساوي 
: ه ظاهر األحاديث وقيل دون أعظمهما وهو العلم بالتفاضل أو على ما هو عليه إذاً نظراً للتساوي يف احلال ، ولعل

  . إنه املنصوص هنا ؟ على روايتني 
كون البيع بتمر ، فال جيوز بيعها خبرصها رطباً ، ملا تقدم من حديثي زيد وسهل ، نعم ال إشكال يف ) : الرابع ( 

  . ال جزافاً  كيالً) أن يكون ( جواز البيع بنقد أو بعرض ، النتفاء املزابنة رأساً ، ويشترط يف التمر املشتري به 
أن تباع خبرصها كيالً ، وألن األصل [ ورخص يف العرايا : ألن يف البخاري عن ابن عمر عن زيد مرفوعاً  ١٨٧٨

كما تقدم اعتبار الكيل من اجلانبني ، سقط يف أحدمها ، وأقيم اخلرص مقامه للحاجة ، ففي اآلخر يبقى على مقتضى 
  . به اخلرص ، ال أزيد وال أنقص التمر مثل ما حصل ) وأن يكون ( األصل ، 
  . أن يبيعوها مبثل خرصها ] أذن ألهل العرايا : ألن يف الترمذي يف حديث زيد  ١٨٧٩

اشتراط احللول والقبض من الطرفني يف جملس العقد ، نص عليه ، ألن بيع متر بتمر ، فاعترب فيه مجيع ) السادس ( 
ما حبسبه ، ففي النخلة بالتخلية ، ويف التمر باكتياله ، فإن سلم شروطه ، عدا ما استثناه الشارع ، وقبض كل منه

اعتبار احلاجة ، ملا تقدم من قصة حممود بن لبيد ، وذكر الرخصة ) السابع . ( أحدمها مث مشى اآلخر فسلم جاز 
ر ، وهذا الذي تكون للمشتري ، بأن حيتاج إىل أكل الرطب ، وال مثن معه إال التم] تارة [ مث احلاجة . يؤذن بذلك 

، وال مثن ] التمر [ تكون للبائع ، بأن حيتاج إىل أكل ) وتارة ( يف قصة حممود بن لبيد ، وهو الذي قاله اخلرقي ، 
معه إال الرطب ، وهذه الصورة مل يذكرها اخلرقي وطائفة من األصحاب ، ونص عليها أبو بكر ، وأبو الربكات ، 

ألنه إذا جاز خمالفة األصل حلاجة التفكه فلحاجة اإلقتيات أوىل ، وهذا يعتمد وغريمها ، وجوازها بطريق التنبيه ، 
كمسألتنا ، وعن ابن عقيل أنه جعل ] العلة [ أصالً ، وهو جواز القياس على الرخصة ، وعليه املعّول ، إن فهمت 

أو يكره املوهوب من صور احلاجة إذا كانت موهوبة أن يشق على الواهب دخول املوهوب له بستانه وخروجه ، 
  . دخول بستان غريه ، فيجوز إذاً البيع ، انتهى 

ويكتفي باحلاجة املتقدمة من جهة البائع أو املشتري على املشهور ، واملختار أليب حممد وغريه ، وظاهر ما يف 
د عن التلخيص أنه يشترط مع حاجة املشتري املتقدمة أن يشق على املوهوب له القيام عليها ، وحكى أبو حمم

العرية أن يكون للرجل ) : التنبيه ( احلاجة من جانيب البائع واملشتري ، والذي يف [ القاضي ، وأيب بكر اشتراط 
، أو يكون إنسان حيتاج إىل الرطب وال ميكنه ] النخلة والنخلتان محلهما دون مخسة أوسق ، وهو حمتاج إىل التمر 

نعم اشتراط [ ، وهذا صريح يف االكتفاء باحلاجة من أحد اجلانبني ، شراؤه إال بالتمر ، فيتبايعان الرطب بالتمر 
  . هو املقدم عند ابن عقيل ] احلاجة من اجلانيب 

، فيهما ] من رجلني [ يتفرع على اشتراط احلاجة من اجلانبني أنه لو باع رجل عريتني ) أحدها ) : ( تنبيهات ( 
اجة من أحد اجلانبني فإنه ألغى جانب البائع ، ومل يعترب إال املشتري أكثر من مخسة أوسق مل جيز ، أما من اكتفى باحل



، فيجوز للبائع أن يبيع مائة وسق يف عقود متعددة ، بالشروط السابقة ، وال جيوز للمشتري أن يشتري أكثر من 
  . مخسة أوسق ، ولو يف صفقتني 

رقي ، واختيار ابن حامد ، وابن عقيل ، وأيب الرخصة بعرية النخل ، وهو ظاهر كالم اخل) هل ختتص ) ( الثاين ( 
  . حممد ، اقتصاراً على مورد النص ، إذ غريها ال يساويها يف احلاجة ، جلمعها بني املصلحتني ، التفكه واالقتيات 

 أن النيب هنى عن املزابنة التمر بالتمر ، إال أصحاب العرايا ، فإنه قد: مث يف الترمذي يف حديث رافع وسهل  ١٨٨٠
، فتجوز يف سائر الثمار وهو قول ) أو ال ختتص . ( أذن هلم ، وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل مثر خبرصة 

القاضي ، إحلاقاً لذلك بعرية النخل ، جبامع احلاجة ، أو يلحق العنب فقط ، وهو احتمال أليب حممد ، لقوة شبهه 
و العباس على ذلك بيع اخلبز باليابس يف برية احلجاز بالرطب يف االقتيات والتفكه على ثالثة أقوال ، وخرج أب

  . وحنوها ، وكذلك بيع الفضة اخلالصة باملغشوشة ، نظراً للحاجة 
املزابنة فسرها أبو سعيد اخلدري ، ورافع ، وسهل ، ببيع الثمر بالتمر ويف حديث سهل يف ) الثالث ( ١٨٨

  ) . ذلك الربا ، تلك املزابنة ( وقال  أن رسول اللَّه هنى عن بيع الثمر بالتمر ،: الصحيح 
وفسرها ابن عمر بأن يبيع مثر حائطه إن كان خنالً بتمر كيالً ، وإن كان كرماً بزبيب كيالً ، وإن كان  ١٨٨٢

  . وعن كل متر خبرصة : متفق عليه ، زاد مسلم . زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ، هنى عن ذلك كله 
بفتح الزاي ، وإسكان املوحدة ، والزبن يف اللغة الدفع الشديد ، ) الزبن ( ة من مفاعلة ، مأخوذ) : واملزابنة ( 

لشدة الدفع فيها ، ومسي الشرطي زبنياً ، ألنه يدفع الناس بعنف وشدة ، ومن [ ومنه وصفت احلرب بالزبون ، 
يعة يدفع اآلخر عن حقه مسيت وملا كان كل واحد من املتبايعني يف هذه املبا) الزبانية ( واللَّه أعلم ] ذلك أيضاً 

بكسر اخلاء اسم للمخروص ، وبفتحها املصدر ، والرواية بالكسر ، قاله القرطيب ، وقال ) واخلرص ( بذلك ، 
بفتح اخلاء وكسرها ، الفتح أشهر ، فمن فتح قال مصدر ، ومن كسر قال اسم للشيء ) خبرصها : ( النووي 

األول بثالث نقط ، والثاين ) وهنى عن بيع الثمر بالتمر ( قاله القرطيب املخروص ، وعلى هذا يترجح بل يتعني ما 
من النخل منسوبة إىل رجب ، مجع رجبة ، ) والرجبية ( باثنتني ، واملراد بذلك واللَّه أعلم بيع الرطب بالتمر ، 

كرمية علينا ، ولكن ليست هذه النخلة : ومعىن البيت : كركبة وركب ، قاله يف الصحاح ، وقال القزاز يف جامعه 
  . نعريها الزائر والضيف ، والترجيب التعظيم ، وإن فالناً ملرجب ، أي معظم ، واللَّه أعلم 

  . فإن تركها حىت تتمر بطل البيع : قال 
يرجع للمشتري ، وهذا هو املذهب من الروايتني ، إذ بتأخره علمنا عدم الشرط ، وهو ) تركها ( الضمري يف : ش 

أي حاهلا أن يأكلها أهلها رطباً ، فإذا مل يأكلها ) يأكلها أهلها رطباً ( إىل أكل الرطب ، وألن النيب قال عدم احلاجة 
ال ) والثانية ( أهلها رطباً انتفت صفتها اليت هي حكمة الرخصة ، وال فرق بني الترك لعذر أو غريه ، سداً للذريعة 

من اشترى مثرة قبل بدو صالحها مث تركها ، إن قصد ذلك يبطل ، الستكمال الشروط حال العقد ، وعن أمحد في
حال العقد بطل ، وإال مل يبطل ، فيخرج هنا كذلك ، والقول بالبطالن كما دل عليه كالم اخلرقي فيما إذا كانت 

  . م احلاجة يف الرطب للمشتري ، أما إن كان للبائع يف التمر فترك املشتري هلا حىت تتمر وعدمه سيان ، واللَّه أعل

  باب بيع األصول والثمار

  
  



مجع مثر ، كجبل وجبال ، وواحدة ) والثمار ( مجع أصل ، كفلس وفلوس واملراد هنا األشجار ) األصول : ( ش 
  . الثمر مثرة ، ومجع الثمار مثر ، ككتاب وكتب ، ومجع الثمر أمثار كعنق وأعناق ، واللَّه أعلم 

شقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة يف رؤوس النخل إىل اجلذاذ ، إال أن ومن باع خنالً مؤبًر وهو ما قد ت: قال 
  . يشترطها املبتاع 

  . من باع خنالً مؤبراً فإن مثرته تكون للبائع ، إال أن يشترطها املبتاع : ش 
قد  من باع خنالً: ( مسعت رسول اللَّه يقول : على نص حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ، قال  ١٨٨٣

متفق عليه وتكون للبائع متروكة يف النخل إىل اجلذاذ ، وال يلزمه ) أبرت فثمرهتا للبائع ، إال أن يشترطها املبتاع 
قطعها يف احلال ، إذ النقل والتفريغ جار على العرف ، كما لو باع داراً له فيها قماش وحنو ذلك ، فال يلزم بالنقل 

ل إمنا ينقله على املعتاد ، واملعتاد يف الثمرة أخذها عند جذاذها ، واملرجع يف ليالً ، وال مجع دواب البلد لذلك ، ب
ذلك إىل العادة ، فإن كان خنالً فحني تتناهى حالوة مثره ، إال أن جتري العادة بأخذه بسراً ، أو يكون بسره خرياً 

إدراكه ، وجيذ مثله ، ] تناهى ي[ من رطبه ، فإنه جيذه حني استحكام حالوة بسره ، وإن كان فاكهة فأخذه حني 
إن بقاءه خري له ، فلو أصابت الثمرة آفة ، حبيث مل يبق يف بقائها فائدة ، فهل جيب تفريغ األشجار منها : وإن قيل 

يف احلال ، لعدم الفائدة يف بقائها إذاً ؟ فيه احتماالن ، ولو خيف على األصول ضرر كثري كاجلفاف وحنوه فهل جيرب 
مرة على القطع حفظاً لألصول ، أو ال ، ألن رب األصول دخل على ذلك ؟ فيه وجهان أيضاً ، وإن أيضاً رب الث

احتاجت الثمرة مدة بقائها على األصول إىل سقي مل يلزم املشتري ، ألن البائع مل ميلكها من جهته ، لكنه ال ميلك 
العقد البقاء ، وكذلك إن احتاجت األصول  منع البائع منه إن احتاجت إليه الثمرة ، وإن أضر باألصل ، القتضاء

  . إىل سقي ، مل ميلك صاحب الثمرة منع رهبا ، وإن أضر بثمرته كذلك أيضاً 
  . ومفهوم كالم اخلرقي أن الثمرة إذا مل تؤبر فهي للمشتري بإطالق العقد ، وهو مفهوم احلديث أيضاً 

، أما إذا أبر بعضه فلم يتعرض له ، واحلكم أن النخلة واخلرقي رمحه اللَّه إمنا حكم على النخل إذا أبر مجيعه 
الواحدة ، ما مل يؤبر منها يتبع ما أبر ، فيكون اجلميع للبائع ، بال خالف نعلمه ، وكذلك احلكم يف النوع عند ابن 
لى حامد ، حذاراً من سوء املشاركة ، واختالف األيدي ، واملنصوص أن لكل حكم نفسه نظراً لظاهر احلديث ، فع

األول هل اجلنس كالنوع ، فيتبع النوع الذي مل يؤبر النوع الذي أبر مجيعه وبعضه ، ويكون اجلميع للبائع إذا بيع 
مجيع اجلنس ، أم لكل حكمه ؟ فيه قوالن ، أشهرمها الثاين ، أما احلائطان فال يتبع أحدمها اآلخر ، وهلذه املسألة 

  . يأيت الكالم عليها إن شاء اللَّه تعاىل مبا هو أمت من هذا التفات إىل مسألة بدو الصالح يف البعض ، و
أصل التأبري التلقيح ، وهو وضع الذكر يف األنثى ، واخلرقي رمحه اللَّه فسره بالتشقق ، ألن احلكم عنده ) : تنبيه ( 

لم يف احلديث بالتأبري منوط به ، وإن مل يلقح ، لصريورته يف حكم عني أخرى ، وعلى هذا فإمنا أنيط احلكم واللَّه أع
إنه ال اختالف فيه : ملالزمته للتشقق غالباً ، وهذا الذي قاله اخلرقي هو أشهر الروايتني ، وقد بالغ أبو حممد فقال 

  . بني العلماء 
ال بد من التلقيح بعد التشقق وإال يكون للمشتري ، عمالً بظاهر احلديث ، ومتسكاً باملقتضي اللغوي ) : والثانية ( 
  . واللَّه أعلم  ،

  . وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه مثر باد : قال 
أي ظاهر كالتني وحنوه ، واحلكم يف ذلك كاحلكم فيما تقدم أنه إن ظهر فهو للبائع ، واحلكم يف ذلك كاحلكم : ش 

فهو للمشتري ،  فيما تقدم أنه إن ظهر فهو للبائع ، ألنه قد صار كعني أخرى إال أن يشترطه املبتاع ، وإن مل يظهر



قياساً على ما تقدم ، ملساواته له يف املعىن ، واألصحاب قد قسموا الشجر على أضرب ليس هذا موضع بياهنا ، 
  . واللَّه أعلم 

  . وإذا اشترى الثمرة دون األصل ومل يبد صالحها على الترك مل جيز ، وإن اشتراها على القطع جاز : قال 
  . ا بدون أصلها له ثالثة أحوال بيع الثمرة قبل بدو صالحه: ش 
  . أن تباع بشرط التبقية ، فال يصح إمجاعاً ) أحدها ( 

ملا رواه عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها ، هنى  ١٨٨٤
  ) . ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه ( البائع واملبتاع ، ويف رواية قال 

حىت حتمر : ما زهوها ؟ قال : وعن أنس رضي اللَّه عنه أن النيب هنى عن بيع التمر حىت تزهو ، قلنا ألنس  ١٨٨٥
إن مل يثمرها : ( قال النيب : ويف رواية ) أرأيت إن منع اللَّه الثمرة مب يستحل أحدكم مال أخيه : ( قال . وتصفر 

  . متفق عليه ) اللَّه فبم تستحل مال أخيك 
  . وروي حنو ذلك من حديث جابر ، وأيب هريرة ، وابن عباس رضي اللَّه عنهم  ١٨٨٦

أن يشتريها بشرط القطع يف احلال ، فيجوز يف قول العامة ، ألمن املفسدة اليت علل هبا صاحب ) : والثاين ( 
فاالستحالل مبا أخذ يف  الشريعة ، وهو منع اللَّه الثمرة ، واستحالل مال أخيه بغري شيء ، وهنا األخذ يف احلال ،

  . احلال 
اشتراها وأطلق ، وهذا مل يتعرض اخلرقي رمحه اللَّه للحكم عليه بنفي وال إثبات ، وفيه قوالن للعلماء ، ) : الثالث ( 

مها روايتان عن إمامنا ، أشهرمها وفيه قوالن للعلماء ، مها روايتان عن إمامنا ، أشهرمها وبه جزم الشيخان 
يصح ، ألن اإلطالق يقتضي النقل على ما جرت به العادة ، والعادة يف الثمر كما تقدم قطعها إذا بدا  واألكثرون ال

  . صالحها ، فصار كأنه مشروط عدم القطع 
يصح إن قصد القطع ، ويلزم به يف احلال ، نص عليها يف رواية عبد اللَّه ، محالً على عرف الشرع ) : والثانية ( 

اً لكالم املكلف ما أمكن ، والشريازي حيكي رواية بالصحة من غري اشتراط قصد القطع ، واحلال هذه ، وتصحيح
وما حكاه السامري عن ابن عقيل يف التذكرة أنه ذكر يف هذه املسألة أربع روايات ليس جبيد ، إمنا حكى ذلك على 

وز إمجاعاً ، ألهنا إذاً تتبع األصل ، ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع مث ترك ، انتهى ، أما بيعها مع أصلها فيج
من باع خنالً قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشترطها ( فأشبهت احلمل مع أمه ، وأس احليط ، وأيضاً قول النيب 

  ) . املبتاع 
 وإن بيعت ملالك األصل كما إذا باع أصوهلا بعد أن أبرت ، ومل يشترطها املشتري ، مث باعها له ، وكذلك لو وصى

يصح ، وهو اختيار السامري ، وصاحب ) : أحدمها ( بنخل مؤبر مث باع الورثة الثمرة للموصى له فوجهان 
وهو ظاهر كالم ) : والثاين ( التلخيص فيه ، ألنه اجتمع األصل والثمرة للمشتري ، فأشبه ما لو اشترامها معاً 

وال : على هذا لو شرط القطع صح ، قال أبو حممد اخلرقي ال يصح ، لعموم احلديث ، وألنه ال متبوع وال تابع ، و
يلزم الوفاء بالشرط ، ألن األصل له ، ومقتضى هذا أن اشتراط القطع حق لآلدمي ، وفيه نظر ، بل هو حق للَّه 

  . تعاىل كما سيأيت 
  . الزرع قبل اشتداده كالثمرة قبل بدو صالحها ، جيري فيها ما تقدم ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

وملسلم وأيب داود ، والترمذي ، يف رواية يف حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النيب هنى عن بيع النخل  ١٨٨٧
  . حىت يزهو ، وعن السنبل حىت يبيض ويأمن العاهة ، هنى البائع املشتري 



ىت يشتد ، رواه وعن أنس رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه هنى عن بيع العنب حىت يسود ، وعن بيع احلب ح ١٨٨٨
  . أبو داود والترمذي 

زهى يزهو ، وأزهى يزهي ، حكامها أبو زيد ، : قد فسره أنس رضي اللَّه عنه ، وفيه لغتان ) الزهو ) : ( الثاين ( 
، ) يزهو ( يعين . هكذا روي احلديث : يزهي ، قال اخلطايب : وإمنا يقال . ال يقال النخل يزهو : قال األصمعي 
وهذا القول منه ليس عند كل أحد ، فإن اللغتني قد جاءتا عند : قال ابن األثري ) تزهي ( العربية والصواب يف 

. ( ظهر : مبعىن ) زهى يزهو ( ، انتهى وابن األعرايب فسر ) أزهى ( بعضهم ، وبعضهم ال يعرف يف النخل إال 
  . وته وصالبته ، واللَّه أعلم الطعام ، واشتداد احلب ق) واحلب ( إذا امحر أو اصفر ، ) وأزهى يزهي 

  . فإن تركها حىت يبدو صالحها بطل البيع : قال 
هذا هو املذهب املنصوص ، واملختار من الروايات لألصحاب اخلرقي ، وأيب بكر ، وابن أيب موسى ، والقاضي : ش 

، وفعله عقب العقد مبا  وأصحابه ، وغريهم ، لعموم هنيه عن بيع الثمرة حىت تزهو ، خرج منه صورة اشتراط القطع
[ هو كاإلمجاع فيبقى فيما عداه على مقتضى النهي ، وألنه أخر قبضاً مستحقاً للَّه تعاىل ، فأبطل العقد ، كتأخري 

  . رأس مال السلم والصرف ] قبض 
والذرائع  واملعتمد يف املسألة سد الذرائع ، فإنه قد يتخذ اشتراط القطع حيلة ، ليسلم له العقد ، وقصده الترك ،

معتربة عندنا يف األصول وقد عاقب اللَّه سبحانه وتعاىل أصحاب السبت مبا عاقبهم به ، ملا نصبوا الشباك يوم 
اجلمعة ، حيلة على الصيد هبا يوم السبت ، وعاقب أصحاب اجلنة مبا عاقبهم ، ملا قصدوا حرمان الفقراء ، والتحيل 

ه عن سب اآلهلة اليت تدعى من دون اللَّه ، لئال يكون ذلك ذريعة إىل على إسقاط حق اللَّه سبحانه ، وهنى سبحان
  . } وال تسبوا الذين يدعون من دون اللَّه ، فيسبوا اللَّه عدواً بغري علم { : سب اللَّه جل وعال ، بقوله 

  . إن حممداً يقتل أصحابه : وامتنع النيب من قتل املنافقني ، حذاراً من أن يقال  ١٨٨٩
نع سائق اهلدي أن يأكل منه هو أو أحد من رفقته إذا عطب دون حمله ، حذاراً من أن يقصر يف علفه وم ١٨٩٠

  . ويفرط فيه 
  . ومنع القاتل من اإلرث ، لئال يتخذ ذلك وسيلة إىل تعجيل املرياث  ١٨٩١
عمل إمامنا على  وأمر عمر بقتل اجلماعة بالواحد ، سداً للذريعة أيضاً ، وأدلة هذا اوصل كثرية ، وقد ١٨٩٢

ال يبطل البيع ، نظراً إىل أن املبيع حباله ، وغاية األمر أنه انضاف إليه ) والرواية الثانية . ( ذلك يف كثري من املسائل 
نقلها أبو ) : والثالثة ( غريه ، وذلك ال يقتضي البطالن ، بدليل ما لو اشترى حنطة فاختلطت بأخرى ومل تتميز ، 

فسد البيع ، ملقارنة النهي للعقد إذاً ، وإن مل يقصد احليلة مل يفسد ، خللو العقد عن النهي  طالب إن قصد احليلة
ظاهراً وباطناً ، وقد اختلف األصحاب يف هذه الرواية واليت قبلها ، فأثبتها ابن عقيل وغريه ، وتأول الثالثة شيخه 

وإال فهما يتفقان يف : يأمث ، وإن قصد احليلة أمث ، قال معناها ما إذا مل يقصد احليلة وهو أسهل ، يعين أنه ال : فقال 
فمحصول املذهب فيه روايتان ، : حكم الصحة والبطالن ، إذ ما يبطل العقد ال فرق فيه بني القصد وعدمه ، قال 

ف عنده وأبو حممد تأول الثانية على ما إذا مل يقصد احليلة ، ومع القصد يبطل البيع عنده رواية واحدة ، وحمل اخلال
بالفساد فإن املبيع ) وحيث قيل . ( مع عدم القصد ، وطريقته أخص الطرق ، كما أن عم الطرق طريقة ابن عقيل 

. ( بزيادته للبائع ، نص عليه أمحد ، ويرد الثمن ، ألنه قد تبني عدم الشرط املصحح للعقد ، فبطل من أصله 
زيادة ، حلدوثها عن ملكيهما ، أو يتصدقان هبا استحساناً بالصحة فهل يشترك البائع واملشتري يف ال) وحيث قيل 

لالختالف ؟ فيه روايتان منصوصتان ، ومحل القاضي يف روايتيه ويف تعليقه كال النصني على االستحباب ، وجعل 



كى الزيادة للمشتري ، هذا هو التحقيق يف النقل ، وفاقاً لنصوص اإلمام وللقاضي يف التعليق ، وأيب الربكات ، وح
ابن الزاغوين وأبو حممد وغريمها رواية أن البائع يتصدق بالزيادة على القول بالبطالن ، وكأهنم تبعوا القاضي يف 

روايتيه ، فإنه زعم أن حنبالً روى ذلك عن اإلمام ، وفيه نظر ، فإنه صرح يف التعليق بأن حنبالً وابن سعيد اتفقا 
يتصدقان ، ويف الكايف رواية بالشركة على : تركان ، وحنبالً قال يش] : قال [ على الصحة ، إال أن ابن سعيد 

ويتلخص من ذلك أن على القول . وقيل عنه : القول بالبطالن أيضاً ، وكأنه أخذها من قول ابن أيب موسى 
  . بالبطالن ثالثة أقوال ، كما ذلك على القول بالصحة 
قيمتها وقت العقد ، وكم قيمتها بعد الزيادة ، فما بينهما حمل  ومعىن التصدق بالزيادة أو االشتراك فيها أن ينظر كم

التردد ، فإذا قيل مثالً قيمتها وقت العقد مائة ، مث صارت قيمتها بعد الزيادة مائتني ، فالصدقة أو الشركة له باملال 
  . الزائد 

، أما على رواية الصحة فظاهر نص مث من املباشر للصدقة فيها ؟ قد تقدم أن على رواية البطالن يتصدق هبا البائع 
  . ال تدخل يف ملك واحد منهما ، ويتصدق هبا املشتري : اإلمام كما سيأيت أهنما يتصدقان هبا ، وقال ابن الزاغوين 

ترجم اخلرقي رمحه اللَّه املسألة إذا ترك حىت بدا الصالح ، وكذا القاضي ومجاعة ، وكذا وقعت نصوص ) : تنبيه ( 
إذا كربت وزادت ، قال يف : فيها بالبطالن ، أما نصاه اللذان حكم فيهما بالصحة ، فقال فيهما  أمحد الذي حكم
ال يشتري الرطبة إال جزة ، فإن تركها حىت تطول وتكرب كان البائع شريكاً للمبتاع يف الثمن ، : رواية ابن سعيد 

ستثن ابن عقيل من كون البائع يشارك املشتري إال أن يكون يسرياً ، قدر يوم أو يومني ، وكذلك النخل ، ومن مث ا
إذا باعه زرعاً على أن جيزه ، أو خنالً على أن يصرمه : الزمن اليسري ، تبعاً لنص اإلمام انتهى ، وقال يف رواية حنبل 

بدا  ، فتركه حىت زاد ، فالزيادة ال يستحقها واحد منهما ، ويتصدقان هبا ، فقد يقال بتقرير نصوصه ، فالبطالن إذا
  . الصالح ، والصحة إذا مل يبد ، واللَّه أعلم 

  . وإن اشتراها بعد أن يبدو صالحها على الترك إىل اجلذاذ جاز : قال 
  . اوصل يف ذلك ما تقدم من هنيه عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها ، وعن بيعها حىت تزهو ، وحنو ذلك : ش 

  . ار حىت تنجو من العاهة ، رواه مالك يف املوطأ وعن عمرة أن رسول اللَّه هنى عن بيع الثم ١٨٩٣
أنه غيا النهي بغاية ، فبوجودها يزول النهي ، ويبقى على أصل اإلذن ) : أحدمها ( وداللة هذه األحاديث من أوجه 

ا أن ما بعد الغاية واحلال هذه يعطى عكس حكم ما قبلها ، وإال فذكر الغاية إذاً وعدمه) الثاين ( يف جواز البيع 
أنه علل املنع بعلة ، ) : الثالث ( سيان ، وما قبلها ال جيوز إال بشرط القطع ، فما بعدها جيوز وإن شرط الترك ، 

وهي اخلوف من تلفها ، ووقوع العاهة هبا ، واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، وإذا بدا الصالح زالت العلة 
لَّه على ما إذا اشتراها بشرط القطع ، ليصرح مبخالفة اخلصم ، ويفهم غالباً ، فيزول املنع انتهى ، واخلرقي رمحه ال

  . منه بطريق التنبيه صورة الوفاق ، وهي ما إذا أطلق 
بدو الصالح يف شجرة صالحج جلميعها ، بال خالف أعلمه بني األصحاب ، وكثري منهم ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

لسائر ذلك النوع الذي يف القراح ؟ [ النوع ، هل يكون صالحاً رواية واحدة ، واختلف يف صالح بعض : يقول 
لقراح آخر ، وهذا اختيار أيب بكر ] ال يكون صالحاً له كما ال يكون صالحاً : فيه روايتان ، أشهرمها عن اإلمام 

قتضي الكل وهو ي: وقال ) حىت يبدو صالحه ( يف الشايف ، وابن شاقال يف تعاليقه ، واستدل له ابن شاقال بقوله 
وهي اختيار األكثرين ، ابن ) : والثانية ( فإنه يقتضي الكل ال البعض } كما بدأكم تعودون { : بداللة قوله تعاىل 

إذ سوء املشاركة [ أيب موسى ، وابن حامد ، والقاضي وأصحابه وغريهم يكون صالحاً كما يف النخلة الواحدة 



، وخرج بذلك قراح آخر ، واختلف القائلون هبذه ] الواحدة واالختالط موجود يف النوع ، كما يف النخلة 
الرواية يف النوع كالربين مثالً هل يكون صالحاً لسائر اجلنس الذي يف القراح ؟ فقال القاضي ، وابن عقيل ، وأبو 

  . يكون صالحاً ، وهو ظاهر النص اآليت : ال يكون صالحاً ، وقال أبو اخلطاب : حممد واألكثرون 
ع أن املذهب أن صالح اجلنس ال يكون صالحاً جلنس آخر ، وكذلك صالح نوع من بستان ، ال يكون وال نزا

  . صالحاً لنوع آخر من بستان آخر ، وعنه أن بدو الصالح يف شجرة من القراح صالح له وملا قاربه 
، وهذا يشمل النخلة إذا امحر بعضه وبعضه أخضر ، يباع الذي بلغ : نص أمحد يف الرواية األوىل ) الثاين ( 

جيب أن حيمل هذا على أنه ال يكون صالحاً لنخلة أخرى ، أما النخلة فيكون : والنخالت ، لكن القاضي قال 
بيع إذا كان األغلب عليه : صالحاً هلا رواية واحدة ، ونصه يف الثانية ، يف بستان بعضه بالغ ، وبعضه غري بالغ 

نية ، من قصر احلكم على الغلبة ، كالقاضي يف تعليقه ، وأيب حكيم النهرواين ، البلوغ ، فمن القائلني بالرواية الثا
وأيب الربكات ، تبعاً هلذا النص ، ومنهم من سوى بني القليل والكثري ، كابن أيب موسى مصرحاً به ، وأيب اخلطاب 

الفرق بني الغلبة ) الثالثة ( ايات ، وغري واحد ، تبعاً واللَّه أعلم للنص احملكي أخرياً ، ويتلخص يف املسألة ثالث رو
وغريها ، مث كال النصني اللذين حكم فيهما اإلمام بالصالح يشمالن النوع ، واجلنسني ، كما يقوله أبو اخلطاب ، 

  . عكس املشهور 
د ما مل يبد صالحه يف حكم ما بدا صالحه ، يف جواز بيعه مع ما بدا صالحه تبعاً له ، فلو أفر: واعلم أن معىن 

بالبيع فوجهان ، وحكامها القاضي يف اجملرد ، فيما مل يؤبر من النوع ، إذا أفرد بالبيع أن مثرته تكون للبائع ، إن قيل 
إن الثمرة واحلال هذه تكون للمشتري قوالً واحداً ، واللَّه : إن ما مل يؤبر تبع ملا أبر ، وخالفه ابن عقيل فقال : 

  . أعلم 
فبدو صالحها أن تظهر فيها احلمرة أو الصفرة ، وإن كانت مثرة كرم فصالحها أن تتموه  فإن كانت مثرة خنل: قال 

  . ، وصالح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضح 
ملا أناط اخلرقي رمحه اللَّه جواز البيع ببدو الصالح فسره وبينه ، بأنه ظهور احلمرة أو الصفرة يف مثرة النخل ، : ش 

  . حىت حتمر وتصفر : أنس رضي اللَّه عنه  وذلك ملا تقدم عن
حىت ( وما تشقح ؟ قال : وعن جابر رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه هنى أن تباع الثمرة حىت تشقح ، قيل  ١٨٩٤

  ) . حتمار وتصفار ويؤكل منها 
حىت يأكل منه أو هنى رسول اللَّه عن بيع النخل : وسأل سعيد بن فريوز ابن عباس عن بيع النخل ، فقال  ١٨٩٥

متفق عليهما ، وصالح مثرة الكرم . حىت حيزر : وما يوزن ؟ فقال رجل عنده : يؤمل ، وحىت يوزن ، قال فقلت 
أن تتموه ، أي جيري فيها املاء احللو وتلني ، وكذلك ما سوى مثرة النخيل والكرم ، صالحه أن يبدو فيه النضج 

يدخل يف معىن األحاديث السابقة ، وعلى هذا أيضاً ينبغي أن حيمل  لصالحيته ، وكذلك الذي قبله لألكل ، وإذاً
كالم اخلرقي يف مثرة النخل ، أنه ال بد مع امحرارها واصفرارها من صالحيتها لألكل ، وفاقاً حلديث جابر وابن 

حممد جعل  عباس ، وكذلك جعل أبو الربكات الضابط يف مجيع الثمار أن يطيب أكلها ، ويظهر فيها النضج ، وأبو
ما يتغري لونه عند صالحه ، كاإلجاص ، والعنب األسود ، صالحه تغري لونه كثمرة النخل ، والضابط الذي ذكره 

  . أبو الربكات أجود 
اختلف األصحاب فيما يؤكل صغاراً وكباراً ، كالقثاء واخليار ، وحنومها ، فقال القاضي ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

صالحه : وتوسط صاحب التلخيص فقال . أكله عادة : اهي عظمه ، وقال أبو حممد صالحه تن: وابن عقيل 



  . التقاطه عرفاً ، وإن طاب أكله قبل ذلك 
) حتزر ( وقد فسره جابر ، و ) أشقح ( بضم التاء وإسكان الشني ، وختفيف القاف ، مضارع ) تشقح ) ( الثاين ( 

  . إنه تصحيف ، واللَّه أعلم : األصول بتقدمي الراء ، قيل بتقدمي الزاي على الراء ، أي خترص ، ويف بعض 
  . وال جيوز بيع القثاء واخليار ، والباذجنان ، وما أشبهها إال لقطة لقطة : قال 
ال جيوز بيع اخليار ، والباذجنان ، وما أشبه ذلك كالقثاء والبطيخ إال لقطة لقطة ، ألن الزائد على ذلك غري : ش 

  . يعه ، لعدم العلم به معلوم ، فلم جيز ب
واعلم أن هذه األشياء عند مجهور األصحاب أصوهلا كالشجر النابت ، ومثرهتا كثمرته ، فتباع أصوهلا مطلقاً ، 

، أو ملالكها على وجه ، أو بشرط القطع ، أو مطلقاً بشرطه على رواية ، وبعد ] معها [ ومثرهتا قبل بدو صالحها 
واختار صاحب التلخيص املنع من بيع مثارها قبل بدو صالحها إال بشرط القطع ،  بدو الصالح يباع املوجود منها

وإن بيعت مع أصوهلا ، لتعرضها لآلفة مع األصول إال أن بيعت مع األرض ، أو ملالكها ، وقياس قوله أن أصوهلا ال 
  . ع ، واللَّه أعلم تباع صغرة إال إذا أمنت العاهة ، إال أن تباع مع األرض أو ملالكها ، أو بشرط القط

  . وكذلك الرطبة كل جزة : قال 
حكم الرطبة وما ثبت أصوله يف األرض ويؤخذ دفعة بعد دفعة كالنعنع ، واهلندباء ، وحنو ذلك حكم اخليار ، : ش 

رك والباذجنان ، ال يباع إال املوجود منه جزة جزة ، بشرط القطع يف احلال ، إذ ما مل يظهر معدوم ، واملوجود مىت ت
  . ومل يقطع اختلط بغريه ، وإذاً يفضي إىل مشاجرة ونزاع ، وذلك مما ال يرضاه الشارع 

حكم بيع اخليار وحنوه ، والرطبة وحنوها إذا بيع بشرط القطع ، مث ترك حىت طالت اجلزة ، أو حدثت ) : تنبيه ( 
قطع ، مث تركت حىت بدا صالحها مثرة أخرى ومل يتميزا حكم بيع الثمرة قبل بدو صالحها ، إذا بيعت بشرط ال

ونص أمحد وقع يف رواية ابن سعيد يف الرطبة إذا تركها حىت طالت بالصحة ، وأظن : على ما تقدم ، قال غري واحد 
  . أن ذلك وقع البن عقيل أيضاً 

زا اشتركا أما إن اشتريت مثرة بعد بدو صالحها ، فحدثت مثرة أخرى للبائع ، فإن متيزتا فال كالم ، وإن مل تتمي
بقدر ما لكل منهما ، فإن مل يعلم القدر وقف األمر حىت يصطلحا ، هذا رأي ابن عقيل ، وأيب حممد وهو الصواب ، 

خبالف الثمرة قبل بدو صالحها وحنوها ، الرتكاب النهي مث ، وسدا للذريعة ، لئال يتخذ ذلك حيلة ملا هو ممنوع 
إن كانت : ايتني اللتني يف الثمرة قبل بدو صالحها ، وقال القاضي منه شرعاً ، وأجرى أبو اخلطاب يف ذلك الرو

فإن فعل أجرب اآلخر على القبول ، وإن امتنعا . امسح بنصيبك : الثمرة للبائع ، فحدثت أخرى ، قيل لكل منهما 
ئع ذلك ، فسخ العقد ، وإن اشترى مثرة فحدثت أخرى مل يقل للمشتري امسح ، إذ الثمرة كل املبيع ، ويقال للبا

ولعل هذا القول لبعض أصحابنا ، فإين مل : فإن مسح أجرب املشتري على القبول ، وإال فسخ العقد ، قال ابن عقيل 
  . أجده معزياً إىل أمحد ، واللَّه أعلم 

  . واحلصاد على املشتري : قال 
ن اجلميع قطع ، وإمنا كان ذلك احلصاد قطع الزرع ، واخلرقي رمحه اللَّه كأنه استعمله يف مجيع ما تقدم ، أل: ش 

على املشتري ألنه لتفريغ ملكه عن ملك البائع ، وأنه عليه كنقل الطعام وحنوه ، وفارق الكيل والوزن والذرع 
  . والعدد ، فإهنن من متام التسليم ، وذلك على البائع ، والتسليم هنا حصل بالتخلية ، واللَّه أعلم 

  . البيع فإن شرطه على البائع بطل : قال 
اختلف األصحاب أوالً يف جواز هذا الشرط ، فذهب مجاعة منهم كأيب بكر ، وابن حامد ، والقاضي ومجاعة : ش 



من أصحابه وغريهم إىل جوازه ، ملا سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل من أن البيع ال يبطله شرط واحد ، وألن قصاراه أنه 
جمتمعني ، وذهب اخلرقي إىل منعه ، وهو الذي أورده ابن أيب موسى  بيع وإجارة ، وإهنما جائزان منفردين ، فجازا

مذهباً ، ألنه اشترط العمل يف املبيع قبل ملكه ، أشبه ما لو استأجره ليخيط له ثوب زيد إذا ملكه ، وأجيب بأن يف 
ى الثمن ، خبالف مسألتنا حصلت اإلجارة وامللك معاً ، ومثل ذلك ال مينع ، على املنصوص يف جواز رهن املبيع عل
  . ما تقدم ، وعلى هذا القول هل يبطل البيع لبطالن الشرط ؟ فيه روايتان حكامها ابن أيب موسى 

واخلرقي قطع بالبطالن ، فيحتمل أن مذهبه بطالن البيع بالشرط الفاسد ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار القاضي 
  . و املرجح عند أيب حممد وابن عقيل ، وحيتمل أن خيص البطالن هذا الشرط ، وه

خرج أبو اخلطاب ومجاعة من أتباعه من قول اخلرقي عدم صحة اشتراط منفعة البائع يف املبيع مطلقاً ، ) : تنبيه ( 
وأبو الربكات وصاحب التلخيص ذكرا ذلك رواية ، فيحتمل أن مستندمها ذلك ، وحيتمل أهنما اطلعا على نص ، 

األرجح عنده عدمه ، وقصر كالم اخلرقي على هذه املسألة وشبهها مما يفضي إىل وتردد أبو حممد يف التخريج ، و
التنازع ، فإن البائع يريد القطع من أسفل ، ليبقى له بقية ، واملشتري يريد االستقصاء ليزيد له ما يأخذه ، وإمنا 

تراط منفعة البائع يف املبيع ، يف صحة اش[ ترجح ذلك عنده ملا تقدم من إفضاء ذلك إىل التنازع ، وليوافق املذهب 
والبيع ال يبطله شرط واحد : ألن اخلرقي قال بعد ] إنه مل جيد مبا قال اخلرقي رواية يف املذهب : إذ القاضي قد قال 

 .  
ومجيع ذلك معترض ، أما اإلفضاء إىل التنازع فممنوع ، إذ القطع على ما جرت به العادة ، كما لو مل يشترطه عليه 

افقة املذهب فإن املذهب أياً عند األكثرين صحة هذا الشرط ، والقاضي إمنا كالمه فيه ، وأما قول اخلرقي ، وأما مو
  . فال بد من ختصيصه هبذا الشرط ، أو بشرط منفعة البائع يف املبيع 

ار لألكثرين ، مطلقاً ، وهو املخت) الصحة ( وباجلملة يتلخص يف صحة اشتراط منفعة البائع يف املبيع ثالثة أقوال ، 
  . واملنصوص عن اإلمام 

) واملنع ( حمتجاً بأن حممد بن مسلمة رضي اللَّه عنه اشترى من نبطي جزرة حطب ، وشارطه على محلها ،  ١٨٩٦
يف جز الرطبة وما يف معناها ، والصحة فيما عدا ذلك ، مث حمل اخلالف إذا كانت املنفعة معلومة ) واملنع ( مطلقاً ، 

  . لت هلما أو ألحدمها فإنه ال يصح اشتراطها بال نزاع نعلمه ، واللَّه أعلم ، أما إن جه
  . وإذا باع حائطاً واستثىن منه صاعاً مل جيز ، فإن استثىن خنلة أو شجرة بعينها جاز : قال 
ئطاً واستثىن ال نزاع فيما نعلمه يف جواز الثنيا كانت معلومة ، ومل تعد على املستثين جبهالة ، كما إذا باع حا: ش 

  . منه خنلة بعينها أو خنالت كذلك ، وحنو ذلك 
ملا روى جابر رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه هنى عن احملاقلة واملزابنة ، والثنيا إال أن تعلم ، رواه النسائي ،  ١٨٩٧

ائط مائة خنلة والترمذي وصححه ، وهذه الثنيا معلومة ، فصحت مبقتضى احلديث ، وألن مثال ذلك إذا كان يف احل
  . بعتك تسعاً وتسعني : مثالً ، واستثىن خنلة منه فقال 

إال خنلة ، أو إال جزءاً من الثمرة ، : وال إشكال أيضاً يف منع الثنيا إذا كانت جمهولة ، كما لو قال واحلال ما تقدم 
  . ومن شرط املبيع كونه معلوماً وحنو ذلك ، للحديث أيضاً ، وألن جهالة املستثين تفضي إىل جهالة املستثىن منه ، 

  . بدليل هنيه عن بيع الغرر ، وحنو ذلك  ١٨٩٨
واختلف فيما إذا باع حائطاً واستثىن منه صاعاً ، أو صربة ال يعلمان قفزاهنا واستثىن منها قفيزاً ، وحنو ذلك ، أو 

( و ذلك ، على ثالثة روايات ، باع حائطاً واستثىن ثلث مثرته أو ربعها ، أو صربة واستثىن سبعها أو مثنها وحن



إنه إمجاع أهل : الصحة يف اجلميع ، اعتماداً على احلديث ، إذ الثنيا واحلال هذه معلومة ، وقد قيل ) : إحدامها 
وهي اختيار أيب بكر ، وابن أيب موسى عدم الصحة يف اجلميع ، ألن الثنيا واحلال هذه تفضي ) : والثانية ( املدينة ، 

ملبيع ، وبيانه أن املبيع واحلالة هذه إمنا علم باملشاهدة ، وبعد إخراج املستثىن ختتل املشاهدة ، وإذاً يدعى إىل جهالة ا
إال ثلثها ، إال سبعها ، وحنو ذلك ، إذ معناه ، بعتك ثلثيها ، بعتك : يصح يف ) : والثالثة ( ختصيص احلديث لذلك 

اعاً ، إال قفيزاً ، وحنو ذلك ، ملا تقدم من أن املصحح للبيع إال ص: ستة أسباعها ، وهو معلوم ، وال يصح يف 
واحلال هذه الرؤية ، وبإخراج الصاع وحنوه ختتل ، وهذه الرواية اختيار القاضي ومجاعة من أصحابه ، وأيب حممد 

  . وغريهم 
الف ، وقطع القاضي واختلف األصحاب فيما إذا باع خنلة واستثىن منها صاعاً وحنو ذلك ، فأجرى أبو حممد فيه اخل

يف شرحه ، ويف جامعه الصغري بالصحة ، معلالً بأن اجلهالة هنا يسرية فتغتفر ، خبالف مث ، وكذا وقع نص أمحد يف 
رواية حنبل بالصحة ، وتردد القاضي يف التعليق فيه ، هل جيري على ظاهره ، ملا تقدم من قلة اجلهالة ، أو حيمل 

  . بالصحة  على الرواية اليت قال فيها مث
بعتك هذا احليوان إال ثلثه ، أو إال ربعه ، وحنو ذلك ، فأجازه أبو حممد ، وابن عقيل : واختلفوا أيضاً فيما إذا قال 

على قياس قول اإلمام يف الشحم ، ورد : إال ثلثها ، ومنع ذلك القاضي يف اجملرد ، قال : ، كما لو قال يف الصربة 
هنا ، ومحل ابن عقيل كالم شيخه على أنه استثىن ربع حلم الشاة ، ال ربعها مشاعاً بأن الشحم جمهول ، وال جهالة 

  . ، مث اختار الصحة يف ذلك أيضاً ، واللَّه أعلم 
  . وإذا اشترى الثمرة دون األصل فلحقتها جائحة من السماء رجع هبا إىل البائع : قال 
  . لة ال نزاع عندنا فيما نعلمه يف وضع اجلوائح يف اجلم: ش 

إن بعت من أخيك مثراً فأصابته جائحة ، فال حيل لك ( قال رسول اللَّه : ملا روى جابر رضي اللَّه عنه قال  ١٨٩٩
رواه مسلم ، . أن النيب أمر بوضع اجلوائح : ويف رواية ) أن تأخذ منه شيئاً ، مب تأخذ من مال أخيك بغري حق ؟ 

من باع مثراً فأصابته جائحة فال يأخذ من أخيه شيئاً ، عالم ( أخرى وأبو داود ، والنسائي ، وللنسائي يف رواية 
وألن الثمار على رؤوس األشجار جتري جمرى اإلجارة ، ألهنا تؤخذ شيئاً فشيئاً ) يأكل أحدكم مال أخيه املسلم 

املنافع قبل مضي  :كاملنافع ، مث املنافع إذا تلفت قبل مضي املدة كانت من ضمان املؤجر ، كذلك الثمار ، ال يقال 
كالمها يف حكم املقبوض من وجه ، وهلذا جاز : املدة غري مقبوضة ، خبالف الثمار فإهنا مقبوضة ، ألنا نقول 

التصرف يف كل منهما على املذهب ، مث ال نسلم أن الثمرة مقبوضة القبض التام ، بدليل أهنا لو تلفت بعطش 
فيها ، فإنا مننعه على رواية اختارها أبو بكر ، فيما حكاه عنه ابن كانت من ضمان البائع ، فال ترد صحة التصرف 

  . شاقال 
إنه قول زيد بن ثابت ، وإن سلمناه فاإلجارة ، جيوز التصرف فيها ، وإذا تلفت كانت من ضمان : وقال  ١٩٠٠
  . املؤجر 
مثار ابتاعها فكثر دينه وقد اعترض على هذا باحلديث الصحيح أن رجالً أصيب على عهد رسول اللَّه يف  ١٩٠١

خذوا ما ( فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول اللَّه : قال ) تصدقوا عليه ( فقال رسول اللَّه 
ولو كان الضمان على البائع لكانت املصيبة عليه ، وأجيب بأن هذا واقعة عني ، ) وجدمت ، وليس لكم إال ذلك 
  . وقبضها القبض التام  فيحتمل أنه أصيب بعد حرزها

ابتاع رجل مثرة حائط يف زمان رسول اللَّه ، فعاجله : واعترض أيضاً حبديث عمرة بنت عبد الرمحن ، قالت  ١٩٠٢



وقام فيه ، حىت تبني له النقصان ، فسأل رب احلائط أن يضع له أو يقيله ، فحلف أن ال يفعل ، فذهبت أم املشتري 
رواه أمحد ومالك يف املوطأ ) تأىل فالن أن ال يفعل خرياً ( له ، فقال رسول اللَّه  إىل رسول اللَّه ، فذكرت ذلك

وظاهره أن الوضع غري واجب على البائع ، وإال لطلب رسول اللَّه البائع ، وأمره بذلك ، وأنكر عليه حلفه ، 
ن عليه ، وحيتمل أنه علم أنه وامتناعه من الواجب ، وقد أجيب بأن اجلائحة هنا حيتمل أن تكون بفعل آدمي والضما

  . ينزجر بقوله ، وخيرج من احلق ، فلم حيتج إىل طلبه 
يا رسول اللَّه إن شئت الثمن كله ، وإن : ويشهد لذلك ما يف املسند أن الرجل بلغه ، فأتى النيب فقال  ١٩٠٣

  . شئت ما وضعوا ، فوضع عنهم ما وضعوا 
يا رسول اللَّه هو له وحيتمل أنه كان قبل : أتى رسول اللَّه فقال ويف املوطأ فسمع بذلك رب احلائط ، ف ١٩٠٤

األمر بوضع اجلوائح ، على أنه ليس يف احلديث أن الثمرة أصابتها جائحة ، مع أن احلديث مرسل ، مث يضعفه 
  . أنه وهم ] الظاهر [ فأذهبتها اجلائحة ، وأنه متفق عليه : اختالف ألفاظه ، وما يف املغين من أن املرأة قالت 

أرأيت إن مل يثمرها اللَّه مب : ( واعترض أيضاً باألحاديث الصحيحة من هنيه عن بيع الثمرة حىت تزهو ، وقوله 
  . ولو كان الضمان على البائع ملا استحل مال أخيه ، وهذا أقوى ما اعترض به ) تستحل مال أخيك ؟ 

، فهو إنكار على البائع يف أخذ الثمن ، نظريه قوله تعاىل  مب تستحل جواز األخذ: وقد أجاب عنه القاضي بأن معناه 
  . وال خيفى أن ظاهر اللفظ خالف هذا ) } وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض { (  ١٩: 

  . والذي يظهر يل عدم القول بوضع اجلوائح ، وأن ذلك كان أوالً ، حني كانوا يتبايعون الثمار قبل بدو الصالح 
كان الناس يف عهد رسول اللَّه يتبايعون الثمار ، فإذا جذ الناس : قال زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه  بدليل ما ١٩٠٥

إنه أصاب الثمر الدمان ، أصابه مراض ، أصابه قشام ، عاهات حيتجون هبا ، فقال : وحضر تقاضيهم ، قال املبتاع 
كاملشورة يشري هبا ، لكثرة ) يبدو صالح الثمر  إما ال فال تبايعوا حىت( رسول اللَّه ملا كثرت عنده اخلصومة 

يتبايعون الثمار قبل بدو صالحها ، وهذا بني يف أهنم كانوا : خصومتهم ، رواه البخاري ، وأبو داود ، وزاد 
قبل بدو صالحها ، وأن اجلوائح ما كانت توضع ، وإال مل يكن يف اخلصومة فائدة ، وأن رسول [ يتبايعون الثمار 

  . قبل بدو الصالح ] ع ذلك ، بأن منع البيع اللَّه قط
وال تفريع على هذا ، أما على املذهب ، فهل توضع اجلوائح مطلقاً ، عمالً بعموم احلديث ، وهو اختيار مجهور 

ال أقول يف عشر مترات ، وال عشرين مترة ، : األصحاب ، إال القدر اليسري الذي ال بد من تلفه غالباً ، قال أمحد 
ي ما الثلث ؟ أو ال يوضع إال أن أتلفت الثلث فصاعداً ، وهو اختيار اخلالل ، ألن اليسري مغتفر إذ ال بد وما أدر

  . من تلف ما غالباً ، وما دون الثلث يسري 
؟ على روايتني ، وقيدمها ابن عقيل وصاحب التلخيص مبا بعد ) الثلث والثلث كثري ( بدليل قول النيب  ١٩٠٦

عل يعترب الثلث بالقدر أو بالقيمة ؟ فيه قوالن : ن قبل التخلية الكل على البائع ، مث على الثانية التخلية ، وظاهره أ
 .  

ومعىن وضع اجلوائح أن الثمرة إذا تلفت أو بعضها قبل اجلذاذ كان ذلك من ضمان البائع على املذهب ، فريجع 
ى إن أتلفت دون الثلث فمن ضمان املشتري ، وعلى الرواية األخر. املشتري عليه بالثمن أو ببعضه حسب التالف 

وإن أتلفت الثلث فصاعداً فمن ضمان البائع ، وإن تعيبت الثمرة ومل تتلف خري املشتري بني اإلمضاء واألرش ، 
  . وبني الرد وأخذ الثمن كامالً 

وحنو ذلك ، أما ما كان  مث اجلائحة اليت هذا حكمها ما مل يكن بفعل آدمي ، كالريح ، واملطر ، واجلراد ، والربد ،



بفعل آدمي كاحلاصلة من قطاع الطريق ، وهنب اجليوش ، وحنو ذلك ، فإن املشتري خمري بني فسخ العقد ، ومطالبة 
البائع بالثمن ، وبني إمضائه ومطالبة املتلف بالبدل ، قاله القاضي وغري واحد ، واختار أبو اخلطاب يف االنتصار أن 

ر على املشتري ، فيلزم العقد يف حقه ، مث يرجع هو على املتلف ، ويف التلخيص وغريه الضمان واحلال هذه يستق
أن يف إحراق اللصوص ، وهنب احلرامية واجليوش وجهان ، يعين هل هو من اجلائحة أم ال ؟ وكأن مرادهم خالف 

  . أيب اخلطاب وشيخه انتهى 
اجلائز بيعها ، وذلك بعد بدو صالحها مطلقاً ، وقبله األلف والالم للعهد ، أي . اشترى الثمرة : وقول اخلرقي 

دون األصل ، خيرج به ما إذا اشتراها مع األصل ، فإن ضماهنا يستقر عليه ، حلصوهلا ) : وقوله ( بشرط القطع ، 
 خيرج به اجلائحة من آدمي ، وكذا. وحلقتها جائحة من السماء ) : وقوله . ( تابعة ملا ضمانه عليه ، وهو األرض 

هذا فيما قبل تناهي الثمرة ، أما . رجع هبا على البائع ) : وقوله . ( قال أبو الربكات ، وظاهره كقول أيب اخلطاب 
إن جذت فال نزاع يف استقرار العقد ، ولزوم الضمان للمشتري ، وكذلك إن حصل تناهياً ، ألن التفريط إذاً من 

فيما إذا بيعت قبل الصالح بشرط القطع ، قاله أبو الربكات ، املشتري ، وكذلك إن متكن من قطعها ومل يقطعها ، 
والقاضي فيما حكاه عنه أبو حممد ، وهو احتمال له يف التعليق ، ملا تقدم ، وزعم فيه أن ظاهر كالم اإلمام الوضع 

  . أيضاً ، اعتماداً على إطالقه ، ونظراً إىل أن القبض مل حيصل 
إمنا اجلوائح يف : شمل مثرة النخل وغريها ، وأمحد قال فيما حكاه عنه ابن عقيل ي. اشترى الثمرة : مث قول اخلرقي 

، واخلضروات إذ ال فرق ] الزرع [ إمنا أراد إخراج : النخل ، فظاهره إخراج مثرة الشجرة ، لكن قال القاضي 
  . يظهر بني الشجر ، والنخل 

اخلضراوات ، فال وضيعة يف ذلك ، بل ضمانه على وخيرج من قول اخلرقي وأمحد ما عدا الثمار ، من الزرع ، و
إنه ال يعرف الرواية يف ذلك ، وفرق بأن : إنه األشبه ، بعد أن قال : وقال : املشتري ، وهذا أحد احتمايل القاضي 

الزرع ال يباع من غري شرط القطع إال بعد تكامل صالحه ، فإذا تركه بعد فقد فرط ، والثمرة تباع بعد بدو 
وبه قطع أبو الربكات حكم ذلك حكم الثمرة ) : والثاين . ( ، وقبل تكاملها على الترك ، فال تفريط الصالح 

  . بالقياس عليها 
ليس من اجلائحة إذا استأجر أرضاً للزراعة فزرعها مث تلف الزرع بغرق أو حنوه ، نص ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

وال نعلم فيه خالفاً ، ألن املعقود عليه منفعة األرض ، وقد استوفيت  :عليه أمحد ، وقاله األصحاب ، قال أبو حممد 
  . بالزراعة ، والتلف حصل ملال املستأجر ، فهو كما لو استأجر هبيمة حلمل متاع ، فحملته فتلف أو سرق 

جاحهم الدهر  :يف اللغة واحدة اجلوائح ، وهي اآلفات اليت تصيب الثمار فتتلفها ، يقال ) اجلائحة ) : ( الثاين ( 
، ] وختفيف امليم [ بفتح الدال ، ) الدمان ( حلف ، و ) وتأىل ( جيوحهم ، واجتاحهم ، إذا أصاهبم مكروه عظيم ، 

إذا وقع يف ماله العاهة . أمرض الرجل : داء يقع يف الثمرة فتهلك ، يقال ) املراض ( عفن يصيب النخل فيسوده و 
فأدغمت النون يف امليم ، . أصله ، إن ما ال ) إما ال ( خل قبل أن يصري بلحا و هو أن ينتقص مثر الن) القشام ( ، و 

  . ومتال إمالة خفيفة ، واللَّه سبحانه أعلم . إن مل يفعل فليكن هذا : واملعىن 
وإذا وقع البيع على مكيل ، أو موزون ، أو معدود ، فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وما عداه فال : قال 
  . ج فيه إىل قبض ، فإذا تلف فهو من مال املشتري حيتا
مبهم تعلق به حق توفية ، كقفيز من ) أحدمها ( املبيع على ضربني ، متميز ، وغري متميز ، فغري املتميز قسمان : ش 

د هذه الصربة ، ورطل من هذه الزبرة ، وحنو ذلك ، فهذا يفتقر إىل القبض ، على املذهب املعروف ، املقطوع به عن



  . رواية واحدة : عامة األصحاب ، حىت أن بعضهم يقول 
مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا جمموعاً فهو من : ملا روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال  ١٩٠٧

مضت : ذكره البخاري من قول ابن عمر رضي اللَّه عنهما تعليقاً ، واحتج به أمحد ، وقول الصحايب . مال املبتاع 
ينصرف إىل سنة رسول اللَّه ، وهو يدل مبفهومه على أن املبيع من مال البائع ، ويف كالم أيب حممد ما . السنة 

  . يقتضي حكاية رواية بعدم افتقار ذلك إىل القبض ، وال يتابع عليها 
وحنو ذلك ، فاختلف مبهم مل يتعلق به حق توفيه ، كنصف العبد ، وربع اإلناء ، وسدس القربة ، ) : القسم الثاين ( 

وإمنا يفترقان يف أنه لو تلفت الصربة إال قفيزاً منها : كالم صاحب التلخيص فيه ، ففي البلغة أنه كالذي قبله ، قال 
. ويف التلخيص يف البيع ويف الرهن جعله من املتميزات ، فيه اخلالف اآليت . تعني أنه املبيع ، خبالف اجلزء املشاع 

ما تعلق به حق توفية ، كبعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم ، وهذا الثوب على أنه ) أحدمها (  واملتميز قسمان أيضاً
فاملشهور عند األصحاب وبه قطع أبو الربكات وغريه أنه كاملبهم الذي تعلق به حق توفية ، إناطة هبا . عشرة أذرع 

بناء على أن العلة مث اختالط املبيع  وخرج بعض األصحاب فيه وجهاً أنه كالعبد والثوب ،: ، قال يف التلخيص 
كل شيء ليس فيه كيل ، وال : وهذا ظاهر كالم أمحد يف رواية ابن منصور ، وذكر له قول الثوري : قلت . بغريه 

وزن ، وال عدد ، فخراجه ، ومحله ، ونقصه على املشتري ، وكل بيع فيه كيل ، أو وزن ، أو عدد ، فال بد للبائع 
  . أما العدد فال ، ولكن كل ما يكال ويوزن فال بد للبائع أن يوفيه ، ألن ملكه قائم فيه : أمحد فقال . أن يوفيه 

متميز مل يتعلق به حق توفية ، كالعبد ، والدار ، والصربة ، وحنو ذلك من اجلزافيات ، ففيه روايات ) القسم الثاين ( 
 .  
صحاب عدم افتقار ذلك إىل القبض ، ملنطوق ما تقدم وهي األشهر عن اإلمام ، واملختار جلمهور اَأل) إحداهن ( 

  . عن ابن عمر 
حاصل أو ثابت : رواه اخلمسة ، أي ) أن اخلراج بالضمان ( وعن عائشة رضي اللَّه عنها أن النيب قضى  ١٩٠٨

غلة : البائع  أن رجالً ابتاع غالماً فاستعمله ، مث وجد به عيباً ، فرده بالعيب ، فقال: بسبب الضمان ، ويف رواية 
رواه أمحد ، وأبو داود وظاهره أن املبيع املتعني من ضمان املشتري ، ألنه ) الغلة بالضمان : ( عبدي ؟ فقال النيب 

  . جعل خراجه له ، بسبب أن ضمانه عليه 
يف رواية افتقار ذلك إىل القبض ، حكاها مجاعة منهم أبو اخلطاب يف االنتصار ، وأخذها من قول أمحد ) والثانية ( 

وأظهر من هذا أخذها من رواية مهنا ، . وهي معينة كالعبد والثوب : قال . إن الصرب ال تباع حىت تنقل : األثرم 
إهنا : فيمن تزوج امرأة على غالم بعينه ، ففقئت عني الغالم ومل تقبضه فهو على الزوج ، وهذه قال يف التلخيص 

األوىل ، مث إنه حكى عن أيب بكر ما يقتضي تأويل الثانية ، واختار اختيار ابن عقيل ، والذي يف الفصول تصحيح 
هو أهنا على ظاهرها ، وأن عليها ال يكون الضمان على املشتري ، وهذا ليس منه اختياراً للرواية ، إمنا فيه إثباهتا ، 

  . نعم هو خيتار أنه ال جيوز التصرف يف ذلك قبل قبضه 
ابتعت زيتاً يف السوق ، فلما : ة مبا روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال وباجلملة استدل هلذه الرواي ١٩٠٩

استوجبته لقيين رجل فأعطاين به رحباً حسناً ، فأردت أن أضرب على يده ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت 
ى أن تباع السلع حيث ال تبعه حيث ابتعته حىت حتوزه إىل رحلك ، فإن رسول اللَّه هن: فإذا زيد بن ثابت ، فقال 

  . تبتاع ، حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم ، رواه أمحد ، وأبو داود 
يا رسول اللَّه إين أبتاع هذه البيوع ، فما حيل يل منها : قلت : وعن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه قال  ١٩١٠



  . رواه البيهقي يف سننه ) يا ابن أخي إذا اشتريت بيعاً فال تبعه حىت تقبضه ( وما حيرم علي ؟ قال 
أن املفتقر من ذلك إىل القبض هو الطعام ، وإن كان غري مكيل وال موزون ، على ظاهر ما ) : والرواية الثالثة ( 

يف هذا شيء إن خرج خمرج الطعام : نقله أمحد بن احلسني الترمذي ، وقد سأله عن بيع الفاكهة قبل القبض ، فقال 
هذا : قال . هنى عن ربح ما مل يضمن : ، وأصرح من هذا رواية األثرم ، وسأله عن قوله ، ألن احلديث يف الطعام 

يف الطعام وما أشبهه ، من مأكول ، أو مشروب ، فال تبعه حىت تقبضه ، وحنوه نقله املروذي ، وهذه الرواية قال 
ناطة احلكم هبا ، وعدم النظر إىل كون إهنا األصح عن إمامنا ، وإليها ميل أيب حممد بل ظاهر كالمه إ: ابن عبد الرب 

  . املبيع مبهماً أو مما تعلق به حق توفية ، أو غري ذلك 
من اشترى طعاماً فال يبعه حىت : ( وقد استدل هلا مبا روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه قال  ١٩١١

  . رسول اللَّه أن نبيعه حىت ننقله من مكانه  وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا: قال ) يستوفيه 
حىت : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه هنى أن يبيع الرجل طعاماً حىت يستوفيه ، ويف رواية  ١٩١٢
  . متفق عليهما . يكتاله 
مبنطوقها لكل  وهذه األحاديث شاملة. ويف مسلم حنومها من حديث جابر ، وأيب هريرة رضي اللَّه عنه  ١٩١٣

طعام ، ومفهومها أن غري الطعام ليس كذلك ، وهو يف معىن مفهوم الصفة ، ألٌّ هـ اسم مشتق ، ال اسم جامد 
املفتقر من ذلك إىل القبض هو املكيل واملوزون ، بشرط أن يكون مطعوماً ، قال يف ) : والرابعة ( كزيد وحنوه 
وهي ظاهر ) : واخلامسة ( كان يكال أو يوزن ، مما يؤكل أو يشرب  كل شيء يباع قبل قبضه ، إال ما: رواية مهنا 

أن الصرب : كالم أيب بكر يف التنبيه املفتقر من ذلك إىل القبض هو املكيل أو املوزون ، أخذاً من نصه يف رواية األثرم 
  . ال تباع حىت تنقل 

اهره خالف هذه األقوال ، فيكون قوالً سادساً ، واخلرقي رمحه اللَّه أناط احلكم باملكيل ، واملوزون واملعدود ، وظ
  . واللَّه أعلم . وحيتمل أنه أراد ما تعلق به حق توفية ، وهو أوىل ، وفاقاً للمذهب املنصوص 

واعلم أن أكثر هذه الروايات وأدلتها أخذت من املنع من البيع قبل القبض ، أو هو من كون الضمان على البائع ، 
له أكثر األصحاب ، من أن املنع من البيع ، ولزوم الضمان للبائع ، متالزمان كما سيأيت إن وهو مبين على ما يقو

  . واملذهب عند العامة أن الذي يفتقر إىل القبض هو ما تعلق به حق توفية دون غريه . شاء اللَّه تعاىل 
التصرف فيه كما سيأيت ، وما ال  إذا عرف هذا فاملفتقر إىل القبض يكون قبله من ضمان البائع ، وال جيوز ملشتريه

يفتقر إىل قبض من ضمان مشتريه ، وله التصرف فيه ، سواء قدر على القبض أو مل يقدر ، لكن مىت منعه البائع منه 
بعد املطالبة ، واتساع الوقت للتسليم ، ضمن ضمان غصب ، ال ضمان عقد ، وليس اللزوم من أحكام القبض ، 

إذا مت العقد بغري خيار ، أو خبيار : الضمان وعدمه مرتباً على اللزوم ، وقول السامري  على املذهب كما تقدم ، وال
إىل آخره ، يوهم ترتب الضمان على اللزوم وليس . وانقضت مدته من غري فسخ ، فإن كان املبيع غري متميز 

ملذهب كما تقدم ، نص بشيء ، وكذلك ليس امللك من أحكام القبض هنا ، بل حيصل امللك مبجرد العقد ، على ا
فقيل له [ عليه أمحد يف رواية حممد بن موسى ، يف من اشترى قفيزاً من طعام من مجلة أقفزة ، فهو من مال البائع ، 

انتهى ، وإذاً ما حصل من مناء يف يد البائع ] بلى ولكن هو من ضمان البائع : أليس قد ملكه املشتري ؟ فقال : 
  . إذ النماء تابع للملك  فهو أمانة يف يده للمشتري ،

ومعىن تضمني البائع ما تقدم أنه إن تلف بأمر مساوي بطل العقد فيه ، وكان من مال البائع ، فيلزمه رد الثمن إن 
على قياس قوله يف الثمرة إذا تلفت قبل أخذها بآفة مساوية : كان قد قبضه ، وإال فال شيء له ، قال القاضي وغريه 



ة آدمي ، فإن كان املشتري فقد استقر العقد ، وتلف من ماله ، وإن كان البائع أو أجنبياً ، وإن تلف بفعل من جه
خري املشتري بني فسخ العقد والرجوع بالثمن إذا كان قد دفعه ، وبني إمضائه ومطالبة متلفه بعوضه ، وأليب حممد 

  . يف الكايف احتمال بأن تلف البائع يبطل العقد 
ق اخلرقي بطالن العقد مطلقاً ، ونص أمحد يف رواية إمساعيل بن سعيد ، يف رجل باع ثوباً إن ظاهر إطال: وقد يقال 

من رجل ، مث باعه من آخر قبل التفرق ، وملا يسلمه لألول ، واستهلكه البائع ، أخذ خبالصه ، فإن مل يقدر أن 
ثل ، وظاهر هذا أن التلف إذا كان من خيلصه فعليه قيمته يوم استهلكه ، فإن كان ذلك مما يكال أو يوزن فعليه امل

جهة البائع ضمنه ، ومل يبطل العقد ، وال خيري املشتري ، ويتلخص من هذا أن يف تلف البائع ثالثة أقوال ، والقاضي 
جيب أن حيمل هذا النص على أنه اختار اإلمضاء ، أما إن اختار الفسخ فله ذلك ، كما إذا ظهر على عيب : قال 

وليس هذا نظري املسألة ، إمنا نظريها أن يظهر على ) : قلت . ( نه خيري بني اإلمضاء وبني الفسخ بعد القبض ، فإ
  . عيب بعد التلف ، وإذاً ال ختيري على املعروف ، انتهى 

والعوض مثله إن كان مثلياً ، أو قيمته إن مل يكن مثلياً ، كما نص عليه أمحد ، وقاله مجاعة ، ووقع أليب الربكات 
وكان شيخنا رمحه اللَّه . مرادهم كما تقدم ، وأرادوا بالقيمة البدل الشرعي : عة أن الواجب القيمة ، فقيل ومجا

ورضي عنه القاضي موفق الدين ينصر أن املراد القيمة على ظاهرها ، انتصاراً للمجد ، إذ هو يف كالمه أظهر منه 
أن امللك هنا استقر على املالية ، فلذلك وجبت القيمة ، : يف كالم غريه ، ونظراً إىل حتقيقه ، ويعلله مبا ملخصه 

  . واللَّه أعلم . واملثلية مل يستقر امللك عليها ، فلذلك مل جتب ، ونص ابن سعيد يقطع النزاع 
 إذا اختلط ما تقدم بغريه ومل يتميز ، فإنه يبىن على أن اخللط هل هو مبنزلة اإلتالف أم ال) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

؟ فيه وجهان ، وحمل ذلك كتاب الغصب ، ولو تلف بعض املبيع بآفة مساوية انفسخ يف قدره ، ويف الباقي قوالً 
والذي قطع به الشيخان عدم الفسخ يف الباقي ، لكن خيري املشتري ، لتفريق : تفريق الصفقة ، قال يف التلخيص 

كل املبيع ناقصاً وال شيء له ، وبني الفسخ والرجوع بكل  الصفقة عليه ، مث ظاهر كالم أيب حممد أنه خيري بني قبول
الثمن ، وظاهر كالم غريه أن التخيري يف الباقي ، وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن ، وإن كان تلف البعض بفعل 

ل الثمن املشتري كان ذلك مبنزلة قبضه له ، وإن كان بفعل البائع أو أجنيب ، خري املشتري بني الفسخ والرجوع بك
، وبني اإلمضاء والرجوع على املتلف بعوض ما أتلف ، أما إن تعيب ومل يتلف ، فإن كان بفعل البائع أو أجنيب ، 

فاملشتري باخليار بني الفسخ والرجوع بالثمن ، وبني اإلمضاء ومطالبة املتلف باألرش ، وإن كان بغري فعل آدمي ، 
الفسخ والرجوع بالثمن ، قاله أبو حممد ، وصاحب التلخيص ، فلو كان خري بني أخذه ناقصاً ، وال شيء له ، وبني 
إهنا من ضمان البائع ، على الرواية الضعيفة ، فهل ذلك مبنزلة العيب : املبيع داراً فتلف سقفها قبل القبض ، وقلنا 

  . ، كما لو تلفت يد العبد ، أو مبنزلة تلف البعض كأحد العبدين ؟ فيه وجهان 
يف معىن ما يتعلق به حق توفية وإن مل يكن هو املبيع برؤية أو صفة متقدمة ، فإنه من ضمان بائعه حىت : ) الثاين ( 

  . يقبضه املبتاع ، ذكره ابن أيب موسى وغريه ، واللَّه أعلم 
  . ومن اشترى ما حيتاج إىل قبضه مل جيز بيعه حىت يقبضه : قال 
ن البيع والضمان متالزمني ، وأن االفتقار إىل القبض علم عليهما ، قد تقدم أن مجهور األصحاب جعلوا املنع م: ش 

  . فكل ما افتقر إىل القبض فضمانه على بائعه ، ومشتريه ممنوع من بيعه قبل قبضه ، وما ال فال 
ألن النيب هنى عن ربح ما مل يضمن ، ومنع من بيع أشياء حىت تقبض ، والظاهر أن منعه من ذلك حذاراً من  ١٩١٤

يربح فيما مل يضمن ، وإذاً إمنا يبقى النظر يف املمنوع من بيعه قبل قبضه ، هل هو كل شيء ، كما يف حديثي زيد أن 



بن ثابت وحكيم بن حزام ، وأحاديث املنع من بيع الطعام بعض أفراد ذلك ، أو املمنوع من بيعه قبل قبضه هو 
أكثر ، أو املمنوع من بيعه قبل قبضه ما تعلق به حق توفية الطعام دون غريه ، إذ ال ريب أن أحاديثه أثبت ، ورواته 

، فقط ما دل عليه قول ابن عمر تضمنه أن املنع من البيع ، وتضمني البائع متالزمان ، وحيتمله حديث عائشة يف 
  . املتعني ؟ انتهى 

ا تعلق به حق توفية من وظاهر كالم ابن عقيل يف الفصول أن املنع من البيع غري مالزم للضمان ، ألنه حكى أن م
إذا ثبت أن املبيع املتعني من ضمان : ضمان البائع ، ويف غريه من املتعيان كالعبد والصربة وحنومها روايتان ، مث قال 

ونقل ابن القاسم ما يدل على . ال جيوز بيع الصربة قبل قبضها : مشتريه ، فهل يصح بيعه قبل قبضه ؟ نقل األثرم 
الف أيضاً يف املكيل واملوزون إذا مل يكن مطعوماً ، ويف املطعوم إذا مل يكن مكيالً ، وهذا أيضاً اجلواز ، مث حكى اخل

ظاهر ما حكى السامري عن القاضي ، فإنه حكى عنه يف الصربة هل هي من ضمان البائع أو من ضمان املشتري ؟ 
األقيس جواز التصرف ، : قال ] يتني وأنه هل جيوز للمشتري التصرف فيها قبل القبض ؟ على روا[ على روايتني 

ألنه مل يتعلق به حق توفية ، ولو تلف قبل القبض كان من مال املشتري ، فهو كالعبد ، وظاهر كالميهما أن اخلالف 
يف جواز التصرف على القول بالضمان ، والذي يظهر يل من جهة الدليل عدم التالزم ، وأن املتعينات من ضمان 

عائشة رضي اللَّه عنها وقول ابن عمر ، وغريها من ضمان البائع ، ملفهوم قول ابن عمر ، وأن  املبتاع لظاهر حديث
مجيع األشياء مينع من بيعها قبل قبضها ، حلديث زيد بن ثابت ، وحكيم بن حزام ، إذ الذي منع من بيعه قبل قبضه 

  . هو الطعام دون غريه انتهى 
حيث جوزنا ) : الثاين ( خلرقي املنع للبائع ولغريه ، وهو كذلك انتهى ، عموم كالم ا) : أحدها ) : ( تنبيهات ( 

البيع قبل القبض فباع قبل أن يقبض فاملشتري الثاين خمري بني أن يطالب به األول ، وبني أن يطالب به الثاين ، 
، فلنتكلم عليه مث ، واللَّه  بيان القبض يأيت إن شاء اللَّه تعاىل للخرقي يف الرهن) : الثالث ( والثاين يطالب األول 

  . أعلم 
  . والشركة فيه والتولية واحلوالة به كالبيع : قال 
أشركتك يف نصفه بنصف الثمن ، أو يف سدسه : الشركة يف املبيع بيع بعضه بقسطه من الثمن ، بأن يقول : ش 

أنواع البيع ، فما ثبت يف البيع بسدس الثمن ، وحنو ذلك ، والتولية فيه بيع مجيعه بكل الثمن ، ومها نوعان من 
رأس مايل : ثبت فيهما ، وقد ثبت املنع من البيع قبل القبض فيما تقدم ، فكذلك فيهما ، ومثلهما بيع املراحبة ، حنو 

والصلح مبعىن البيع ، . ووضيعة عشرة : فيه مائة ، بعتك هبا وربح عشرة ، واملواضعة ، كأن يقول واحلال هذه 
ة فيعطيه عنها عرضاً ، وحنو ذلك ، واهلبة بثواب ، ألن املغلب فيها حكم البيع ، على املذهب ، كأن يقر له مبائ

واإلجارة ، ألهنا بيع يف احلقيقة ، ويتصور يف ذلك يف األواين املوزونة ، ويف املبهم يف املوزون ، كرطل من صنجة 
ج كاإلجارة ، قاله يف التلخيص ، والقسمة حيث حديد ، ويف املعني على رواية اعتبار القبض فيه ، وعليها التزوي

قيل إهنا بيع ، واخلرقي رمحه اللَّه ذكر الشركة والتولية على سبيل التمثيل ، أما احلوالة فقد منع اخلرقي منها 
ألنه تصرف يف املبيع املفتقر إىل القبض قبل قبضه ، . إهنا عقد مستقل : فيحتمل ألهنا عنده بيع ، وحيتمل وإن قيل 

فلم جيز كالبيع ، ويكون اخلرقي قد نبه هبذه الصورة على بقية التصرفات ، وهذا أوفق لعبارة القاضي ، وأيب 
جيوز التصرف يف املبيع املتعني قبل قبضه ، وال جيوز فيما مل يتعني قبل قبضه ، إال أن : اخلطاب وغريمها ، لقوهلم 

العتق يريدان على القول بأن مجيع األشياء تفتقر إىل القبض ، القاضي وأبا اخلطاب وقع يف أثناء كالمهما استثناء 
وقد صرح باستثناء العتق أيضاً صاحب التلخيص وغريه ، وحكى صاحب التلخيص عن القاضي وابن عقيل أهنما 



ذكرا يف موضع أن رهن ما افتقر إىل القبض يصح بعد قبض الثمن ، ألن قبضه قد صار مستحقاً من غري خالف ، 
على ذلك اهلبة بغري ثواب ، ويف هذا التعليل نظر ، ألن مقتضاه جواز كل التصرفات يف املفتقر إىل  وخرج هو

  . القبض بعد قبض مثنه ، الستحقاق قبضه ، واللَّه أعلم 
  . اإلقالة بيع : وليس كذلك اإلقالة ، ألهنا فسخ ، وعن أيب عبد اللَّه رمحه اللَّه : قال 
لية والشركة وحنومها ، ملا علل به من أهنا فسخ ، واملمنوع منه إمنا هو البيع وما يف أي ليست اإلقالة كالتو: ش 

اإلقالة بيع ، أي يف معناه ، فتلحق بالتولية والشركة وحنومها ، وقد فهم من كالم اخلرقي ) والرواية الثانية ( معناه ، 
  . ا تقدم من قول القاضي وغريه وتعليله إناطة احلكم بالبيع وما يف معناه ، وإذاً ظاهره خمالف مل

املشهور من الروايتني وهو اختيار مجهور األصحاب ، القاضي ، وعامة أصحابه ، وأيب احلسني ، وأيب ) : تنبيه ( 
أي . أقالك اللَّه عثرتك : حممد ، وحكاه عن أيب بكر الذي قدمه اخلرقي ، ألن اإلقالة هي الرفع واإلزالة ، يقال 

  . أزاهلا 
رواه أبو داود ، والرفع واإلزالة غري البيع ، إذ هو عقد ، وهي ) من أقال نادماً أقاله اللَّه عثرته : ( ل قا ١٩١٥

رفع له فهما ضدان ، ومن مث ال حيصل أحدمها بلفظ اآلخر ، وجازت اإلقالة يف املسلم فيه ، مع االتفاق على أنه ال 
بكر يف التنبيه ، وعللها بأهنا إزالة ملك إىل مالك ، ويريد فيه  وهي اختيار أيب) والثانية ( جيوز بيعه قبل قبضه ، 

  . بعوض على وجه التراضي ، وإذاً هي يف معىن البيع ، فتلحق به 
أن على األول جيوز قبل القبض فيما يعترب له القبض ، وال حيتاج إىل كيل ثان ، وحكى ) منها ( وللخالف فوائد ، 

فيها من كيل ثان إقامة للفسخ مقام البيع ، والذي يف التنبيه إجياب الكيل على القول أبو حممد عن أيب بكر أنه ال بد 
بفعلها ) وال حينث ( هبا شفعة ، ) وال تستحق ( إال مبثل الثمن ، ) وال جتوز ( بأهنا بيع ، ال على القول بأهنا فسخ ، 

ضي يف اجلامع الصغري ، وعلى الثانية تنعكس هذه للبائع ، قاله القا) ويكون النماء ( فيما إذا حلف ال يبيع فأقال ، 
األحكام إال مبثل الثمن يف أحد الوجهني ، أما وجوب االسترباء على البائع إذا عادت إليه بإقالة فالذي قطع به أبو 

بكر يف التنبيه وجوبه على القول بأن اإلقالة بيع ، وكذلك الشريازي قطع بالوجوب وقاله وبىن املسألة على أن 
إلقالة بيع ، ومقتضى كالميهما عدم الوجوب إن مل يقل إهنا بيع ، واملنصوص عن أمحد يف رواية ابن القاسم وابن ا

خبتان وجوب االسترباء مطلقاً ، ولو قبل القبض ، وهو خمتار القاضي ومجاعة من أصحابه ، إناطة بامللك ، واحتياطاً 
بعد القبض والتصرف وجب االسترباء ، وإال مل جيب ،  لألبضاع ، ونص يف رواية أخرى أن اإلقالة إن كانت

وكذلك حكى الرواية القاضي ، وأبو حممد يف الكايف ، واملغين ، وكأن أمحد رمحه اللَّه مل ينظر يف هذه إىل انتقال 
  . امللك ، إمنا نظر إىل االحتياط 

اإلمام به ، لكنه قيد املسألة بقيد ال قبل التفرق ، مع جودته وتصريح : والعجب من أيب الربكات ، حيث مل يذكر 
فظاهر . ومل ينتقل امللك : بأس به ، وهو بناؤها على القول بانتقال امللك ، أما لو كانت اإلقالة يف بيع خيار وقلنا 

كالمه أن االسترباء ال جيب ، وإن وجد القبض ، ومل يعترب أبو الربكات أيضاً القبض فيما إذا كان املشتري هلا امرأة 
، بل حكى فيها الروايتني وأطلق ، وخالف أبا حممد يف تصرحيه بأن املرأة بعد التفرق كالرجل ، ونص أمحد الذي 

  . فرق فيه بني التفرق وعدمه وقع يف الرجل ، واللَّه أعلم 
  . وإذا اشترى صربة طعام مل يبعها حىت ينقلها : قال 
من اشترى طعاماً فال يبعه : ( ما وغريه أن رسول اللَّه قال وذلك ملا تقدم من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه: ش 

كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اللَّه أن نبيعه حىت ننقله (  ١٦: وقال ابن عمر ) حىت يستوفيه 



ىت توفية وغريه ، إنه استفيد مما تقدم ، بناء على أن مراد اخلرقي بالكيل ما تعلق به ح: وهذا يقال ) . من مكانه 
إنه من ضمان املشتري ، اتباعاً إلطالق : وهو ظاهر ما شرح عليه أبو حممد وغريه ، وقد يقال باملنع هنا وإن قيل 

  . النص 
ومسيت صربة إلفراغ بعضها على : قال . هي الكومة اجملموعة من الطعام : قال األزهري ) الصربة ) : ( تنبيه ( 

  . واللَّه أعلم . بعض 
  . ومن عرف مبلغ شيء مل يبعه صربة : ل قا

هذا منصوص أمحد رمحه اللَّه ، وعليه األصحاب ، حذاراً من تغرير املشتري وغشه ، إذ البائع ال يفعل ذلك : ش 
  . غالباً واحلال هذه إال لذلك ، والغش حرام 

  ) . من غشنا فليس منا ( قال  ١٩١٦
وهذا نص يف املسألة ، وعن ) شيء فال يبعه جزافاً حىت يبينه  من عرف مبلغ: ( وقد روي أن النيب قال  ١٩١٧

  . مل يزل أهل العلم ينهون عن ذلك : مالك رمحه اللَّه أنه قال 
وعن أمحد رمحه اللَّه ما يدل على كراهة ذلك وإساءة فاعله ، من غري حترمي ، إذ املشتري حيتاط لنفسه ، فال يشتري 

فالتفريط منسوب إليه ، وعلى هذه الرواية البيع صحيح الزم ، نص عليه ، أما ما جيهله ، وإذا اشترى مع اجلهل 
على األوىل فهل يفسد البيع ألجل النهي ، وبه قطع أبو بكر يف التنبيه ، وطائفة من األصحاب ، أو ال يفسد ، وهو 

ملصراة ؟ فيه وجهان ، قول القاضي ، وكثري من أصحابه ، إذ قصاراه أنه تدليس ، وهو غري مفسد ، بدليل حديث ا
مث على القول بالصحة إن علم املشتري بعلم البائع فال خيار له ، لدخوله على بصرية ، وإن مل يعلم فله اخليار 

كالتدليس ، ولو انفرد املشتري بالعلم دون البائع فحكمه حكم انفراد البائع بذلك ، يف أنه ينهى عن الشراء ، وإذا 
ف السابق ، أما مع علمهما فعموم كالم اخلرقي يقتضي املنع من ذلك أيضاً ، وقد اشترى ففي صحة شرائه اخلال

غاىل أبو بكر فجزم بالبطالن فيه ، وهو أحد الوجهني على القول بالبطالن مع علم أحدمها ، حكامها يف التلخيص ، 
. حديث ابن عمر وغريه وأما مع جهلهما فيصح البيع بال تردد ، كما فهم ذلك من كالم اخلرقي ، وقد دل عليه 

  . وال فرق عندنا بني عني األمثان واملثمنات 
وال يشترط معرفة باطن الصربة ، دفعاً للحرج واملشقة ، اعتماداً على تساوي أجزائها غالباً ، خبالف الثوب وحنوه 

ن يكون يسرياً يتغابن مبثله ، وشرط أبو بكر يف التنبيه جلواز بيع الصربة تساوي موضعها ، فإن مل يتساَو مل جيز ، إال أ
، وعامة األصحاب ال يشترطون ذلك ، وعندهم أنه إن ظهر حتتها ربوة أو فيها حجر وحنو ذلك مما يتغابن مبثله يف 
مثلها ، ومل يعلم به املشتري ، فله اخليار بني الرد واإلمساك ، كما لو وجد باطنها رديئاً ، نص عليه أمحد ، والبن 

رجع مبثل ما فات ، إذا أمكن حتقيق ذلك أو حزره ، وإن بان حتتها حفرة تأخذ العني املذكورة أو عقيل احتمال أنه ي
بان باطنها خرياً من ظاهرها ، فال خيار للمشتري ، وللبائع اخليار إن مل يعلم ، وأليب حممد احتمال أنه ال خيار له ، 

حصل يف االخنفاض ، حىت يتساوى وجه األرض ،  إذ الظاهر علمه بذلك ، والبن عقيل احتمال أنه يأخذ منها ما
واختار صاحب التلخيص أن حكم األوىل حكم ما لو باعه أرضاً على أهنا عشرة أذرع فبانت تسعة ، وحكم الثانية 

  . حكم ما لو باعه أرضاً على أهنا عشرة أذرع فبانت أحد عشر ، واللَّه أعلم 
  . بشيء معلوم جاز  وإذا اشترى صربة على أن كل مكيلة منها: قال 
  . ألن املبيع معلوم باملشاهدة ، وقدر ما يقابل كل جزء من املبيع من الثمن معلوم ، فصح للعلم بالعوض : ش 



، واللَّه أعلم ) أنه أجر نفسه كل دلو بتمرة ، وجاء إىل النيب بالتمر فأكل (  ١٦وعن علي رضي اللَّه عنه  ١٩١٨
 .  

  باب املصراة وغري ذلك

  
  
عىن التصرية عند الفقهاء أن جيمع اللنب يف ضرع البقرة أو الشاة وحنومها اليومني والثالثة ، حىت يعظم ، م: ش 

أي عظيم ، واحلفل . ضرع حافل : فيظن املشتري أن ذلك لكثرة اللنب ، وإذاً هي املصراة ، واحملفلة أيضاً ، يقال 
التصرية أن تربط أخالف الناقة أو الشاة ، : ه اللَّه تعاىل اجلمع العظيم ، واختلف يف معناها لغة فقال الشافعي رمح

: وقال أبو عبيد . ويترك حلبها اليومني والثالثة ، حىت جيتمع لبنها ، فيزيد املشتري يف مثنها ملا يرى من ذلك 
من الربط ولو كانت : قال . املصراة هي الناقة ، أو البقرة ، أو الشاة يصرى اللنب يف ضرعها ، أي جيمع وحيبس 

قول أيب عبيد حسن ، وقول : وقال اخلطايب . وإمنا جاءت مصراة وهذا هو املشهور . مصرورة : لقيل فيها 
العبد ال حيسن : الشافعي صحيح ، والعرب تصر احللوبات ، وتسمي ذلك الرباط صراراً ، واستشهد بقول العرب 

  . انتهى . الكر ، وإمنا حيسن احللب والصر 
من غشنا فليس : ( ، إذا قصد هبا التدليس على املشتري ملا سيأيت وألهنا غش وخديعة ، وقد قال  والتصرية حرام

  ) . منا 
  ) . بيع احملفالت خالبة ، وال حتل اخلالبة ملسلم : ( وقوله  ١٩١٩

الف أي مما إذا وجد باملبيع عيباً ، ألن ذلك يقع عن تدليس وعن غريه ، ومن اخت. وغري ذلك : وقول اخلرقي 
  . املتبايعني ، ومن بيوع منهى عنها ، وحنو ذلك مما ستقف عليه ، إن شاء اللَّه تعاىل ، واللَّه أعلم 

  . ومن اشترى مصراة وهو ال يعلم ، فهو باخليار بني أن يقبلها ، أو يردها وصاعاً من متر : قال 
ال تصروا ويف رواية ال تصر ( سول اللَّه قال ر: األصل يف هذا ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال : ش  ١٩٢٠

) اإلبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو خبري النظرين ، بعد أن حيلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعاً من متر 
  . متفق عليه 
 رواه البخاري ، والربقاين) من اشترى حمفلة فردها فلريد معها صاعاً ( وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه  ١٩٢١

  ) . من متر ( على شرطه وزاد 
  . وروي حنوه من حديث ابن عمر وأنس  ١٩٢٢

أن اللنب مثلي ، والتمر ليس مبثل له ، والقاعدة ضمان املثلي مبثله ) منها ( إن هذا خمالف لقواعد كلية ، : وال يقال 
والكثرة ، والقاعدة أن الضمان أن الصاع حمدود ، واللنب ليس مبحدود ، فإنه خيتلف بالقلة ) ومنها ( ال بغريه ، 

على قدر الذهاب ، مث ملا عدل عن املثل إىل غريه فقد جييء به حنو املتابعة ، فهو بيع الطعام بالطعام غري يد بيد ، فهو 
حديث املصراة أصل مستثىن من تلك القواعد ، ملعىن خيصه ، وبيانه أن اللنب احلادث بعد العقد : الربا ، ألنا نقول 

شتري ، فيختلط باللنب املوجود حال العقد ، وقد يتعذر الوقوف على قدره ، فاقتضت حكمة الشرع أن ملك للم
جعل ذلك مقدراً ، ال يزيد وال ينقص ، دفعاً للخصام ، وقطعاً للمنازعة ، وإمنا خص ذلك واللَّه أعلم بالطعام ألنه 

ال : ( ته إىل كلفة ، ومن مث واللَّه أعلم وصفه بقوله قوت كاللنب ، وجعل متراً ألنه غالب قوهتم ، وال حيتاج يف تقو



  . دفعاً للحرج يف تكلف السمراء ، لقلتها عندهم ، مث ال نظر للقياس مع وجود النص ) مسراء 
ونشأ له ذلك من جعله التمر يف مقابلة اللنب احلادث ) اخلراج بالضمان ( وقد عارض بعضهم حديث املصراة بقوله 

  . مقابلة املوجود حال العقد [ ممنوع ، وإمنا هو يف بعد العقد ، وهو 
من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن ( بدليل ما يف البخاري وأيب داود يف احلديث  ١٩٢٣

مقابلة احلادط وإنه لبعيد فهو عام ، وحديث املصراة ] على تقدير تسليم أنه يف ) سخطها ففي حلبتها صاع من متر 
  . ص ، وال معارضة بني العام واخلاص انتهى خا

يشمل بعمومه اآلدميات ، واألتان ، والفرس ، وهو أحد الوجهني ، واختيار ابن عقيل ، . مصراة : وقول اخلرقي 
ال يثبت ، وحيتمله كالم اخلرقي بعد ) : والثاين ( اعتماداً على عموم احلديث ، ونظراً إىل أن الثمن خيتلف بذلك ، 

القتصاره على ذلك ، وزعم ابن البنا تبعاً لشيخه أنه قياس . وسواء كان املشتري ناقة ، أو بقرة ، أو شاة : ه يف قول
املذهب ، بناء منهما على أن لنب اآلدمية ال جيوز بيعه ، وذلك ألن لنب ما ذكر ال يعتاض عنه عادة ، ولذلك ال جيب 

  . واخلرب ورد فيما يقصد عادة يف مقابلته شيء ، وال يقصد قصد هبيمة األنعام ، 
  . خيرج ما إذا علم التصرية ، فإنه ال خيار له ، وهو كذلك لعلمه بالعيب . وهو ال يعلم : وقوله 
مث كالمه يشمل قبل احللب ، . فهو باخليار ، أي إذا علم بالتصرية ، إذ ثبوت أمر لشخص يعتمد علمه به : وقوله 

بائع ، وإذاً له الرد عندنا وال شيء عليه ، بناء على ما تقدم من أن التمر يف ويعلم ذلك ببينة ، أو بإقرار من ال
  . مقابلة اللنب املوجود حال العقد ، وال وجوب للبدل مع وجود املبدل ، وهذه الصورة تستثين من كالم اخلرقي 

وه ، وهو الذي جعله أبو ويشمل أيضاً ما إذا حلب اللنب وأراد رده ، فإنه ال جيزئه إال التمر ، وهذا أحد الوج
جيزئه رده ، وال شيء عليه وإن تغري ، ملا تقدم ) والثاين ( اخلطاب وأبو الربكات مذهباً ، نظراً إلطالق احلديث ، 

وهو ) والثالث ( من أن البدل إحيابه منوط بعدم املبدل ، واملبدل موجود ، وإن حصل نقص فبتدليس البائع ، 
إن كان اللنب حباله مل يتغري فكالثاين ، ملا تقدم ، وإن تغري فكاألول ، دفعاً للضرر عن اختيار القاضي ، وأيب حممد 

  . البائع 
ويشمل أيضاً ما إذا صار لبنها عادة ، ومراده واللَّه أعلم باحلكم الذي حكم به صورة واحدة ، وهو ما إذا حلبها 

وال العيب الذي ألجله ثبت الرد ، وهذه الصورة أيضاً ومل يصر لبنها عادة ، أما إذا صار لبنها عادة فال خيار ، لز
  . مستثناة من كالم اخلرقي 

  . ظاهره وال أرش له ، وهو املشهور عند األحاب ، وظاهر احلديث . بني أن يقبلها ] : وقول اخلرقي [ 
] بعد أن حيلبها  [إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة ، أو شاة مصراة فهو خبري النظرين ( ويف رواية ملسلم  ١٩٢٤

إن شاء رجع عليه بقدر العيب ، وكذا : يف رواية ابن هاىنء ) وعن أمحد ) ( ، إما هي ، وإال فلريدها وصاعاً من متر 
  . ذكر أبو بكر يف التنبيه ، وتبعه الشريازي ، وصاحب التلخيص فيه قياساً على بقية العيوب 

صاعاً من ( ه ، وهو كذلك اتباعاً للنص ، وما ورد يف احلديث يقتضي أنه ال جيزئه غري. وصاعاً من متر : وقوله 
وما ورد يف حديث ابن عمر ) صاعاً من طعام ال مسراء ( فاملراد به واللَّه أعلم التمر ، إذ يف رواية أخرى ) طعام 

فه ، ويؤيد ضعفه أنه أشار البخاري إىل تضعي) فإن ردها رد معها مثل أو قال مثلي لبنها قمحاً ( وسيأيت إن شاء اللَّه 
  . الواجب أحد شيئني ، صاع من متر ، أو صاع من قمح : ال قائل به ، وقال الشريازي 

من اشترى ( ألن يف حديث رواه البيهقي ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن رجل ، عن النيب أنه قال  ١٩٢٥
) د معها صاعاً من طعام ، أو صاعاً من متر مصراة فهو خبري النظرين ، فإن حلبها ورضيها أمسكها ، وإن ردها ر



والطعام إذا أطلق غالباً يراد به الرب ، وجياب أنه بعد تسليم صحته حممول على أنه شك من الراوي ، توفيقاً بني 
  ) . صاعاً من طعام ال مسراء ( األحاديث ، ويعني ذلك قوله يف حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم 

التمر وإن زادت قيمته على قيمة الشاة ، وهو كذلك للخرب ، والواجب فيه ] جوب و[ وإطالق اخلرقي يقتضي 
  . أن يكون سليماً من العيب ، ألن اإلطالق يقتضي السالمة 

: مل يبني اخلرقي رمحه اللَّه مقدار اخليار ، وكذلك مجاعة ، وقال أبو اخلطاب يف اهلداية ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
وييتخرج من قوله قول آخر .  له التصرية ثبت له الرد ، قبل الثالث وبعدها ، إحلاقاً هلا بالعيوب عندي أنه إذا تبني

أن اخليار على الفور ، بناء على القول به مث ، وقدره ابن أيب موسى ، والقاضي ، وأبو الربكات ، وغريهم بثالثة 
  . أيام 

  ) . مصراة فهو باخليار ثالثة أيام من اشترى ( ألن يف احلديث يف رواية مسلم وغريه  ١٩٢٦
، فإن ردها ) من باع حمفلة فهو باخليار ثالثة أيام ( وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه قال [  ١٩٢٧

رواه أبو داود ، مث اختلف هؤالء فقال القاضي وزعم أبو حممد أنه ظاهر كالم ) رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً 
ثالثة أيام مضروبة لتتبني هبا التصرية ، إذ يف اليوم األول لبنها لنب التصرية ، ويف الثاين والثالث جيوز أن ال: أمحد 

يكون نقص الختالف العلف ، وتغري املكان ، فإذا مضت الثالثة حتققت التصرية غالباً ، فيثبت اخليار إذاً على الفور 
وهذا هو ظاهر . له اخليار يف الثالثة أيام إىل انقضائها : كات ، وقال ابن أيب موسى على ظاهر كالمه وأبو الرب

احلديث ، وعليه املعتمد ، وهو عكس قول القاضي ، مث إن أبا الربكات صرح بأن ابتداء املدة بتبني التصرية ، وهو 
مبا أومهه كالم  وال عربة. هو باخليار ثالثة أيام ، إن شاء ردها ، وإن شاء أمسكها : ظاهر قول ابن أيب موسى قال 

  . أيب حممد يف الكايف أن ابتداءها على قول ابن أيب موسى من حني البيع 
، بعدها واو ] املضمومة [ الرواية الصحيحة فيه ضم التاء ، وفتح الصاد ، وتشديد الراء ) تصروا ) : ( الثاين ( 

( زكاها يزكيها تزكية ، وأصل صراها يصريها تصرية ، ك: من ) } فال تزكوا أنفسكم { (  ١٩اجلمع ، حنو 
استثقلت الضمة على الياء ، فنقلت إىل ما قبلها ، ألن واو اجلمع ال يكون ما قبلها إال . تصريوا ) : تصروا 

نصب على ) واإلبل ( مضموماً ، فانقلبت الياء واواً ، فاجتمع ساكنان فحذفت الواو األوىل وبقيت واو اجلمع ، 
) والغنم . ( صريصر : بفتح التاء ، وضم الصاد ، من ) ال تصروا اإلبل ( اية أخرى أنه مفعول تصروا ، وفيه رو

بضم التاء بغري واو بعد الراء ، وبرفع اإلبل على ما مل ) ال تصر اإلبل ( على هذا أيضاً منصوبة امليم ، وروي ثالثة 
ري الشافعي ، واألوىل على تفسري أيب يسم فاعله ، من الصر أيضاً وهو الربط ، وهاتان الروايتان جييئان على تفس

السمراء احلنطة : حنطة الشام ، والبيضاء حنطة مصر ، وقيل ) والسمراء ( قد تقدم تفسريها ، ) واحملفلة ( عبيد 
بفتح الالم وكسرها وهو أفصح الناقة القريبة العهد بالوالدة ، بنحو ) واللقحة . ( مطلقاً ، والبيضاء الشعري 

  . ثة ، واللَّه أعلم الشهرين والثال
  . فإن مل يقدر على التمر فقيمته : قال 
من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إىل بدله ، وبدل املثلي عند إعوازه هو القيمة ، كما هو مقرر يف موضعه : ش 

  . ، وجتب قيمته يف املوضع الذي وقع عليه العقد ، واللَّه أعلم 
  . رة ، أو شاة وسواء كان املشتري ناقة ، أو بق: قال 
ال نزاع عندنا نعلمه يف ذلك ، لورود النص به يف اإلبل والغنم ، ولنب البقر أغزر ، فيثبت احلكم فيه بطريق : ش 

  . يشمل اجلميع ، واللَّه أعلم ) مصراة ( التنبيه ، مث عموم 



يردها ويأخذ الثمن كامالً ، ألن  وإذا اشترى أمة ثيباً فأصاهبا أو استغلها مث ظهر على عيب كان خمرياً بني أن: قال 
  . اخلراج بالضمان ، والوطء كاخلدمة ، وبني أن يأخذ ما بني الصحة والعيب 

  . هذا يبىن على قواعد ، فنشري إليها ، مث نتعرض للفظ املصنف : ش 
عيبه مث علم ذلك فإنه أن املذهب املشهور حىت أن أبا حممد مل يذكر فيه خالفاً أن من اشترى معيباً مل يعلم ) : منها ( 

  . خيري بني الرد ، وبني اإلمساك وأخذ األرش 
أما الرد فال نزاع فيه نعلمه ، دفعاً للضرر عن املشتري ، إذ إلزامه بالعقد واحلال هذه ضرر عليه ، والضرر منفي 

  . شرعاً 
مل يعلم به ، فاستغله ، مث علم وعن عائشة رضي اللَّه عنها أن رجالً اشترى غالماً يف زمن النيب ، وفيه عيب  ١٩٢٨

) الغلة بالضمان : ( يا رسول اللَّه إنه استغله منذ زمن ، فقال رسول اللَّه : العيب فرده ، فخاصمه إىل النيب ، فقال 
  . رواه أبو داود وغريه ، وهذا يدل على أن العيب سبب للرد 

هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوزة : ( للَّه كتب يل رسول ا: وعن العداء بن خالد رضي اللَّه عنه قال  ١٩٢٩
رواه الترمذي وابن ) من رسول اللَّه ، اشترى منه عبداً أو أمة ، ال داء ، وال غائلة وال خبثة ، بيع املسلم للمسلم 
  . ماجه وهذا يدل على أن بيع املسلم هذا حاله ، وأيضاً ما ثبت من أحاديث املصراة املتقدمة 

وأخذ األرش فألن البائع واملشتري تراضيا على أن العوض يف مقابلة املعوض ، فكل جزء من العوض وأما اإلمساك 
) وعن أمحد . ( يقابله جزء من املعوض ، ومع وجود العيب قد فات جزء من املعوض ، فريجع ببدله وهو األرش 

ذاراً من أن يلزم البائع ما مل يرض به ال أرش ملمسك له الرد ، ح: رواية أخرى اختارها أبو العباس وهي أصح نظراً 
، فإنه مل يرض بإخراج ملكه إال هبذا العوض ، فإلزامه باألرش إلزام له بشيء مل يلتزمه ، ويوضح هذا وحيققه املصراة 

  . ، فإن النيب مل جيعل فيها أرشاً ، ودعوى أن التصرية ليست عيباً ممنوع ، انتهى 
كما : ب منسوباً إىل الثمن ، وبيانه أن يقال مثالً فيما اشترى مبائة ومخسني واألرش ما بني قيمة الصحيح واملعي

فما بني القيمتني . تسعني : وكم يساوي وهو معيب ؟ فإذا قيل : قيل . مائة : يساوي هذا وهو صحيح ؟ فإذا قيل 
للمشتري ، ولو كان هو العشر ، فإذا نسبت ذلك إىل الثمن وجدته واحلال هذه مخسة عشر درمهاً ، فهو الواجب 

الثمن مخسني درمهاً لكان عشرة مخسة دراهم ، فهو الواجب له ، وإمنا نسب إىل الثمن ، ومل جيعل ما بني القيمتني 
كما لو اشترى شيئاً مبائة ، مث وجد به عيباً ، وكانت [ من غري نسبة ، لئال جيتمع للمشتري العوض واملعوض ، 

و معيب مائة ، فما بينهما مائة ، فلو أوجبت املائة للمشتري الجتمع له العوض قيمته وهو صحيح مائتني وقيمته وه
وعلى ما تقدم ال يلزم ذلك ، إذ جيب له واحلال هذه نصف الثمن ، وال فرق فيما تقدم بني علم البائع ] واملعوض 

  . بالعيب وعدمه 
. ( فيه احتماالن ذكرمها يف التلخيص  هل ميلك املشتري أخذ األرش من عني الثمن أو ال ميلكه ؟) : تنبيه ( 

أن املبيع املعيب تعيبه عند املشتري هل مينع من رده ؟ فيه نزاع يأيت إن شاء اللَّه تعاىل ، واختلف يف ) القاعدة الثانية 
وطء الثيب هل هو عيب ، ألنه نقص يف اجلملة ، أو ليس بعيب ، وهو اختيار العامة ، ألنه مل حيصل به نقص جزء 

صفة ، وكما لو كانت مزوجة فوطئها الزوج ؟ على روايتني ، وعلى األوىل فإن مل مينع العيب الرد فاألرش هنا  وال
  . هو مهر املثل 

أن املبيع إذا زاد وأراد املشتري رده بعيب وجده فهل يلزمه رد الزيادة ؟ ال خيلو إما أن تكون ) : القاعدة الثالثة ( 
منفصلة كالولد والكسب ، فإن كانت متصلة فال يتصور مع الرد إال ردها ،  متصلة كالسمن وتعلم صنعة ، أو



لكن هل يكون له قيمتها حلدوثها عن ملكه ، وتعذر فصلها ، أو ال قيمة هلا ، لئال يلزم البائع معاوضة مل يلتزمها ، 
قوهلم يف الصداق ، إذا  القياس أن له القيمة ، بناء على: وهو قول عامة األصحاب ؟ على قولني ، وعن ابن عقيل 

زاد زيادة متصلة ، مث وجد ما يقتضي سقوطه أو تنصفه ، فإن املرأة هلا أن متسك ذلك وترد القيمة أو نصفها ، 
ويف هذا القياس نظر ، وإمنا قياس الصداق أن املشتري ميسك ويرد قيمة العني ، نعم ما حيكى عن ابن عقيل : قلت 

  . رة سيأيت أنه رواية منصوصة أو ظاه
وإن كانت الزيادة منفصلة فال خيلو إما أن تكون حدثت من عني املبيع ، كالولد والثمرة ، أو مل تكن ، كاألجرة 

فيما نعلمه ال نزاع أن للمشتري إمساكه ، ورد املبيع دونه ، وال عربة مبا أومهه ) فالثاين ( واهلبة ، وحنو ذلك ، 
وهو ) األول ( الف اآليت ، فإنه يف املغين مل يذكر فيه عن أحد خالفاً ، أما كالم أيب حممد يف الكايف ، من أن فيه اخل

ما إذا كانت الزيادة من عني املبيع ، فاملنصوص ، واملعمول عليه عند اوصحاب حىت أن أبا حممد يف املغين جزم به 
  . أن احلكم كذلك ، الزيادة للمشتري فريد املبيع دوهنا 

قضى أن اخلراج : ويف رواية ) اخلراج بالضمان : ( قال رسول اللَّه : ه عنها قالت حلديث عائشة رضي اللَّ ١٩٣٠
رواه أبو داود وغريه ، وقد ورد يف املسند وسنن أيب داود ، وابن ماجه ، أن احلديث ورد على مثل هذا . بالضمان 

مل يعلم به ، فاستغله مث علم العيب ،  أن رجالً اشترى غالماً يف زمن النيب ، وبه عيب: ، فعن عائشة رضي اللَّه عنها 
وقضية السبب ) الغلة بالضمان ( يا رسول اللَّه إنه استغله منذ زمان ، فقال رسول اللَّه : فخاصمه إىل النيب ، فقال 

  . داخلة يف العموم قطعاً 
، أنه يلزم  وحكى القاضي ومجاعة من أصحابه ، والشريازي ، والشيخان ، وغري واحد ، عن أمحد رواية أخرى

البائع رد النماء مع األصل ، جعال للنماء كاجلزء من األصل ، ونظراً إىل أن الفسخ رفع للعقد من أصله حكماً ، 
إن القاضي وأصحابه أخذوها من نص أمحد يف رواية ابن : ويرد عليه الكسب وحنوه ، وهذه الرواية قال أبو العباس 

بان هبا داء ، فإن شاء املشتري حبسها ورجع بقدر الداء ، وإن شاء منصور ، فيمن اشترى سلعة فنمت عنده ، ف
وكذا صرح به ابن عقيل يف النظريات : ردها ورجع عليه بقدر النماء ، فجعلوا الراجع بقدر النماء هو البائع ، قال 

نده ، ظاهر يف منت ع: وهو غلط ، بل الراجع املشتري على البائع بقدر النماء ، فإن قوله : ، قال أبو العباس 
فتكون هذه : فلم يذكر أنه تلف بيد املشتري ، واألصل بقاؤه ، قال [ النماء املتصل ، ولو فرض أنه غري املتصل 

ال جيب على املشتري الرد هبا ، بل له إذا إراد رد العني أن يأخذ من البائع قيمة الزيادة ] الرواية أن الزيادة املتصلة 
  . انتهى . 

ذهب إذا كانت الزيادة ولد أمة ، فإنه يتعذر على املشتري الرد ، لتعذر التفرقة املمنوع منها شرعاً ويستثىن على امل
، هذا اختيار الشيخني ، وظاهر كالم أمحد يف رواية ابن منصور ، لكن إذا اختار ردمها معاً فهل يلزم البائع القبول 

له : طاب يف خالفيهما ، وشيخهما فيما أظن يف تعليقه ؟ حيتمل وجهني ، الظاهر اللزوم ، وقال الشريف ، وأبو اخل
  . إمساك الولد ورد األم ، ألنه موضع حاجة ، وهو ممنوع ، للتمكن من األرش 

حيترز عن البكر كما سيأيت ، وقوله . إذا اشترى أمة ثيباً : إذا عرف ذلك رجعنا إىل لفظ املصنف رمحه اللَّه ، فقوله 
مث ظهر على عيب ، خيرج ما إذا : نه إذا مل يصبها ومل يستغلها املبيع حباله وال كالم ، وقوله أل. فأصاهبا أو استغلها : 

إىل آخره ، مبين على . كان خمرياً : كان عاملاً حال العقد ، لدخوله على بصرية ، وإذاً ال رد له وال أرش ، وقوله 
امل بعيبه خيري بني الرد ، واإلمساك مع األرش ، وأن القواعد الثالث املتقدمة ، وهي أن مشتري املبيع املعيب غري ع

تعليل ألن الغلة . ألن اخلراج بالضمان : وطء الثيب ليس بعيب ، وأن الغلة للمشتري ، وال مينع الرد ، وقوله 



واأللف والالم يف الوطء ملعهود تقدم ، وهو . بيان ألن الوطء ليس بعيب . والوطء كاخلدمة : للمشتري ، وقوله 
  . ء الثيب ، واللَّه أعلم وط
  . فإن كانت بكراً فأراد ردها كان عليه ما نقصها : قال 
أي فأراد ردها بعدما أصاهبا ، وال إشكال أن وطء البكر يعيبها عرفاً ، وينقصها حساً ، ألنه يذهب جزءاً منها : ش 

) أشهرمها ( ؟ فيه روايتان مشهورتان ، ، وإذاً فقد تعيب املبيع عنده ، فهل مينعه ذلك من الرد إذا اطلع على عيب 
عن اإلمام وهو اختيار اخلرقي ، والقاضي أيب احلسني ، وأيب اخلطاب يف االنتصار ، وأيب حممد ، وغريهم ، قال يف 

أن ذلك ال مينع الرد ، ملا تقدم من حديث املصراة ، فإن النيب جعل : هي املشهورة ، وعليها األصحاب : التلخيص 
  . رد ، مع ذهاب جزء من املبيع وهو اللنب ، وجعل التمر بدله للمشتري ال

وروى اخلالل بسنده ، عن ابن سريين ، أن عثمان رضي اللَّه عنه قال يف رجل اشترى ثوباً ولبسه ، مث  ١٩٣١
  . فأجاز الرد مع النقصان ، وعليه اعتمد أمحد . يرده وما نقص : اطلع على عيب 

إن كانت ثيباً رد معها نصف العشر ، وإن كان بكراً رد : ه حنو ذلك أيضاً ، قال وعن عمر رضي اللَّه عن ١٩٣٢
لكنه ضعيف ، وهلذا مل يعتمده اإلمام ، وألن ثبوت الرد كان ثابتاً له قبل حدوث العيب عنده ، واألصل . العشر 

) والثانية . ( ث مل خيترب ملكه البقاء ما مل يأت دليل ، مث احلمل على البائع أوىل ، ألنه ما مدلس ، أو مفرط ، حي
[ واختارها أبو بكر ، وابن أيب موسى ، وأبو اخلطاب يف خالفه الصغري مينع ذلك الرد ، إذ الرد كان إلزالة الضرر 

  ] . عنه ، ومع وجود العيب يلحق الضرر بالبائع ، والضرر ال يزال بالضرر 
لزمته ، ويرد البائع ما بني : ئها فوجد هبا عيباً قال وعن علي رضي اللَّه عنه يف رجل اشترى جارية فوط ١٩٣٣

ال نعلمه يثبت عن : لكنه ضعيف أيضاً ومن مث قال الشافعي رمحه اللَّه . الصحة والداء ، وإن مل يكن وطئها ردها 
دث فعلى هذه الرواية يتعني للمشتري األرش ، وعلى األوىل على املشتري مع الرد أرش النقص احلا. عمر وال علي 

كم قيمتها بكراً معيبة بالعيب القدمي ؟ فإذا : عنده ، وهو ما نقص املبيع املعيب بالعيب ، مثاله أن يقال يف مسألتنا 
  . فما بينهما عشرون ، فهو الواجب ، وعلى هذا . مثانون : وثيباً ؟ فإذا قيل : فيقال . مائة : قيل 

  . واللَّه أعلم . البكر املهر ، مع أرش البكارة  وعن أمحد رمحه اللَّه رواية أخرى أن الواجب يف وطء
  . إال أن يكون البائع دلس العيب ، فيلزمه رد الثمن كامالً : قال 
هذا استثناء مما إذا تعيب املبيع عنده ، فإنه على رأيه يرده مع األرش ، واستثىن من ذلك إذا دلس البائع : ش 

بال أرش ، وإذاً يلزم البائع رد الثمن كامالً ، وهذا هو املذهب العيب ، أي كتمه وأخفاه ، فإن للمشتري الرد 
املنصوص املعروف ، وقد نص اإلمام على أن املبيع لو تلف عند املشتري واحلال هذه مث علم العيب رجع بالثمن 

عقر عليه ، له الرد قوالً واحداً ، وال : كله ، وال شيء عليه للتلف ، وبالغ ابن أيب موسى فقال يف صورة اخلرقي 
وذلك ألن البائع مع التدليس قد ورط املشتري وغره ، فاقتضى احلمل عليه ، وصاال كالغار حبرية أمة ، الضمان 

عليه بقضاء الصحابة ، فكذلك هنا ، ومال أبو حممد إىل وجوب األرش واحلال ما تقدم ، مستدالً حبديث املصراة ، 
واملشتري واحلال ) اخلراج بالضمان ( يسه وارتكابه النهي ، وحبديث فإن الشارع جعل لبائعها بدل اللنب ، مع تدل

هذه له اخلراج ، فيكون الضمان عليه لعموم احلديث ، وهذا هو الصواب ، وقد حكاه أبو الربكات رواية ، 
  . وكذلك صاحب التلخيص ، لكنه إمنا حكاها يف التلف ، إذ املشتري ال يرجع إال باألرش ، واللَّه أعلم 

  . وكذلك سائر املبيع : ل قا
وهي اللغة الفصحى ، كما تقدم ، أي باقي املبيع حكمه ) باقي ( هنا مبعىن ) سائر ( استعمل اخلرقي رمحه اللَّه : ش 



ويف أنه إذا استغله أو فعل [ حكم األمة فيما تقدم ، يف أنه إذا اطلع على عيب فيه ، خري بني الرد وبني األرش ، 
، ويف أنه إذا تعيب عنده له الرد ، مع رد النقص احلادث عنده ، إال ] ب ، مل مينع ذلك من رده فيه فعالً ليس بعي

  . مع التدليس فال أرش عليه 
واعلم أن مذهب أيب بكر يف التنبيه أن وطء األمة مينع الرد مطلقاً ، معلالً باحتمال أن حتمل منه ، وتعيب املبيع ال 

  . لَّه أعلم مينع الرد ، فهو قول ثالث ، وال
ولو باع املشتري بعضها مث ظهر على عيب ، كان خمرياً بني أن يرد ملكه منها مبقداره من الثمن ، أو يأخذ : قال 

  . أرش العيب بقدر ملكه فيه 
إذا مل يعلم املشتري بالعيب حىت باع بعض املبيع ، فله أرش الباقي يف ملكه بال نزاع نعلمه ، فإذا باع النصف : ش 
، كان له أخذ نصف األرش ، وإن باع الربع كان له ثالثة أرباع األرش ، وهل له أرش ما باعه ؟ فيه روايتان  مثالً

مبنيتان على ما إذا باع اجلميع مث علم بالعيب ، هل له األرش ، وهو اختيار القاضي ، وأيب حممد ، كما لو مل يبعه إذ 
عود إليه ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، لتوقع العود ، أو الستدراك األرض بدل اجلزء الفائت ، أو ال أرش له إال أن ي
من ملكه من املبيع ؟ فيه روايتان أيضاً ، بنامها القاضي ، وابن ظالمته بالبيع ؟ فيه روايتان ، وهل له رد ما بقي 

سواء كان املبيع عيناً واحدة أو عينني ، وابن : الزاغون ، وغريمها على تفريق الصفقة ، قال أبو حممد عن القاضي 
كالعبدين ، والثوبني  الزاغوين مثل بالعينني ، وخص أبو حممد اخلالف مبا إذا كان املبيع عينني ال ينقصهما التفريق ،

، أما إن كان عيناً واحدة ، أو عينني لكن ينقصهما التفريق ، كزوجي خف ، وحنو ذلك ، فيمتنع عليه الرد ، دفعاً 
للضرر عن البائع ، لنقص املبيع واحلال هذه بالتفريق ، إال أن يكون البائع دلس املبيع ، فإن للمشتري الرد مطلقاً ، 

  . مع التدليس ال أثر له ألن نقص املبيع عنده 
الضرر يندفع عن البائع برد أرش نقص التشقيص ، وقد صرح بذلك صاحب التلخيص وإذاً فما قاله غريه : قلت 
  . أوجه 

أن يرجع الضمري إىل بعض السلعة املبيعة ، وعلى هذا شرح ) حيتمل . ( ولو باع املشتري بعضها : وقول اخلرقي 
ختيار اخلرقي جواز رد الباقي ، وكذا حكى أبو حممد عنه ، وعلى هذا إن حصل ابن الزاغوين ، وإذاً يكون ا

أن يرجع إىل بعض السلعة ) وحيتمل ( بالتشقيص نقص رد أرشه من كالمه السابق ، إال مع التدليس كما تقدم 
  . املدلسة ، وعلى هذا ال يكون يف كالمه تعرض لرد الباقي ، فيما إذا كان املبيع غري مدلس 

اقتضى كالم اخلرقي أنه ليس له رد ما باعه ، وهو واضح ، نعم إذا عاد إليه ولو بعقد فله الرد إن مل يأخذ  وقد
  . أرشه ، ومل يعلم بعيبه حني بيعه ، واللَّه أعلم 

  . وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه هلا أو موهتا يف ملكه فله األرش : قال 
بيعة ، بعد أن تلفت تلفاً معنوياً كاإلعتاق ، وحنوه الوقف ، إذا ظهر املشتري على عيب يف السلعة امل: ش 

واالستيالد ، أو حسياً كاملوت فله األرش رواية واحدة ، ألنه كان له قبل ذلك ، واألصل البقاء ، وفارق البيع 
قيمة ؟ على رواية ، لعدم توقع العود ، وعدم استدراك الظالمة ، وهل له الفسخ ، والرجوع بالثمن ، وغرامة ال

عامة األصحاب على أنه ليس له ذلك ، وأليب اخلطاب ختريج جبواز ذلك ، كأنه من رواية تلف املبيع يف مدة اخليار 
  . ، وفرق صاحب التلخيص بأن هنا يعتمد الرد وال مردود ، ومث يعتمد الفسخ 

اب ، وهو إحدى الروايتني وظاهر كالم اخلرقي أن أرش العبد املعتق يكون للمشتري ، وال يلزمه صرفه يف الرق
جيب صرفه يف الرقاب ، ألنه خرج عن ) : والثانية ( وأصحهما ، إذ العتق إمنا صادف الرقبة ، ال اجلزء الفائت ، 



الرقبة للَّه تعاىل ، ظاناً سالمتها ، وذلك يقتضي خروجه عن هذا اجلزء ، وأبو حممد حيمل هذه الرواية على 
  . لى ما إذا كان العتق كان واجب ، أما إن كان تربعاً فاألرش له قوالً واحداً االستحباب ، والقاضي حيملها ع

ومفهوم كالم اخلرقي أنه لو حصل تصرف املشتري بالبيع ، أو العتق ، وحنومها ، بعد العلم بالعيب ، أنه ال أرش له 
قط من الرد بال نزاع ، ، وهو املشهور عند األصحاب ، ألنه قد رضي باملبيع ، فسقط حقه من األرش ، كما س

] إن هذا : عن بعض األصحاب أن األرش ال مينع التصرف مطلقاً ، وأبو حممد يقول [ وحكى صاحب التلخيص 
قياس املذهب ، كما لو اختار اإلمساك واملطالبة باألرش ، وألن األرش عوض اجلزء الفائت بالعيب ، وذلك موجود 

  . مع التصرف 
: فيما إذا باعها : العيب حىت خرجت السلعة املبيعة عن ملكه هببة ، فهل له األرش ؟ إن قلنا إذا مل يعلم ب) : تنبيه ( 

فهنا روايتان مبنيتان على تعليل عدم األرش يف البيع ، فإن علل . ال أرش له مث : فكذلك هنا ، وإن قلنا . له األرش 
عود مل جيب هنا لذلك ، وخمتار القاضي وأيب باستدراك الظالمة وجب هنا ، لعدم االستدراك ، وإن علل بتوقع ال

  . حممد الوجوب ، واللَّه أعلم 
  . وإن ظهر على عيب ميكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف املشتري ، وكان له الرد أو األرش : قال 
وحنو  إذا ظهر املشتري على عيب حيتمل حدوثه بعد الشراء وقبله ، كالسرقة ، واإلباق ، واخلرق يف الثوب ،: ش 

وهي اختيار اخلرقي القول قول املشتري مع ميينه ، إذ األصل عدم ) إحدامها ( ذلك ، ففيه روايتان مشهورتان ، 
وهي أصوهبما ) والثانية ( القبض يف اجلزء الفائت ، فكان القول قول من ينفيه ، كما لو اختلفا يف قبض املبيع ، 

 اهلداية القول قول البائع مع ميينه ، ألن األصل السالمة ، وعدم واختيار القاضي يف الروايتني ، وأيب اخلطاب يف
استحقاق الفسخ ، فكان القول قول من يدعي ذلك ، ولو مل حتتمل الدعوى إال قول املشتري كاإلصبع الزائدة ، 

إن مل حتتمل واجلراحة املندملة عقب العقد ، وحنو ذلك فإن القول قوله بال ميني ، للعلم بصدقه بال نزاع ، وكذلك 
  . إال قول البائع كاجلرح الطارىء الذي ال حيتمل كونه قدمياً ، وحنو ذلك فإن القول قوله بال ميني أيضاً ملا تقدم 

صفة ميني املشتري أن حيلف أنه اشتراه وبه هذا العيب ، أو أنه ما حدث عنده ، أما ميني البائع فعلى ) : تنبيه ( 
عيب مل يكن فيه حلف على ذلك ، وإن أجاب أنه ما يستحق علي ما يدعيه من حسب جوابه ، إن أجاب أن هذا ال

  . الرد حلف على ذلك ، وحيلف على البت ، على املشهور من الروايتني ، واللَّه أعلم 
وإذا اشترى ما مأكوله يف جوفه ، فكسره فوجده فاسداً ، فإن مل يكن له مكسوراً قيمة كبيض الدجاج رجع : قال 

ى البائع ، وإن كان له مكسوراً قيمة كجوز اهلند فهو خمري يف الرد ، ويأخذ الثمن ، وعليه أرش الكسر ، بالثمن عل
  . أو يأخذ ما بني صحيحه ومعيبه 

مناط هذه املسألة إذا اشترى ما ال يطلع على عيبه إال بكسره ، كالذي ذكره اخلرقي وحنوه ، فكسره فوجده : ش 
ال شيء له ما مل يشترط ) إحدامها ( شيء له ما مل يشترط سالمته ؟ فيه روايتان ، معيباً ، هل له شيء ، أو ال 

وهي املذهب بال ريب له شيء ، نظراً ) والثانية ( سالمته ، اعتماداً على العرف ، إذ الناس يف بياعاهتم على ذلك 
  ] . ك فاعتمد ذل[ إىل أن إطالق العقد يقتضي السالمة من عيب مل يطلع عليه املشتري ، 

هذا ما اشترى العداء ( كتب يل رسول اللَّه : ودليل هذا األصل ما روي عن العداء رضي اللَّه عنه ، قال  ١٩٣٤
بن خالد بن هوذة ، من حممد رسول اللَّه ، اشترى منه عبداً أو أمة شك عباد أحد الرواة ال داء ، وال غائلة وال 

  . ي ، وابن ماجه ، وهذا يدل على أن بيع املسلم هذا حاله رواه الترمذي ، والنسائ) خبثة ، بيع املسلم 
وعلى هذا ال خيلو إما أن يكون ملكسور ذلك قيمة ، أو ال قيمة له ، فإن مل يكن ملكسوره قيمة كبيض الدجاج ، 



يرجع  والبطيخ التالف فإنا نتبني فساد العقد ، النتفاء شرطه وهو املنفعة ، وإذاً: واجلوز اخلرب ، قال أبو حممد 
  . املشتري بالثمن كله 

وإن كان ملكسوره قيمة كجوز اهلند ، وبيض النعام فإن كسره كسراً ال ينتفع به معه فقد أتلفه ، فيتعني له األرش ، 
وإال إن كان الكسر بقدر استعالم املبيع فهل ذلك مبنزلة العيب احلادث عنده ؟ خيرج فيه روايتيه ، أو ليس بعيب ، 

، وهو اختيار القاضي ، ألنه ال ميكنه معرفة املبيع إال بذلك ، مع أن البائع سلطه عليه ، أو له الرد فريده بال أرش 
مع األرش ، وهو أعدل األقوال ، واختيار أيب حممد ، وصاحب التلخيص ، ويشهد له قصة املصراة ، فإن النيب 

، مع تدليس البائع وغروره ، فهنا أوىل ؟ على  جعل املشتري الرد ، مع رد بدل ما تلف بيده من املبيع ، وهو اللنب
  . ثالثة أقوال 

وإن كان كسراً ميكن استعالم املبيع بدونه ، فال ريب أنه على الرواتني املتقدمتني ، فيما إذا عاب عنده ، نعم على 
بيع ؟ حمل تردد ، قول القاضي يف الذي قبله ، إذا رد هل يلزمه أرش الكسر أوال يلزمه إال الزائد على استعالم امل

  . واللَّه أعلم 
وإذا باع عبداً وله مال قليالً كان املال أو كثرياً فماله للبائع ، إال أن يشترطه املبتاع ، إذا كان قصده العبد : قال 

  . ال املال 
  . إذا باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إال أن يشترط املبتاع ، فيكون له بشرطه : ش 

من ابتاع خنالً قد أبرت ، فثمرهتا : ( مسعت رسول اللَّه يقول : قال [ ن عمر رضي اللَّه عنه ملا روى اب ١٩٣٥
رواه مسلم ) ] للبائع ، إال أن يشترط املبتاع ، ومن ابتاع عبداً له مال ، فماله للذي باعه ، إال أن يشترط املبتاع 

  . وغريه 
  . ، رواه أبو داود وعن جابر رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه حنوه  ١٩٣٦
  . وعن علي رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه قضى بذلك  ١٩٣٧
  . وعن عبادة حنوه ، رواه البيهقي يف سننه  ١٩٣٨

وشرط اخلرقي لصحة اشتراط املبتاع مال العبد مطلقاً ، أن يكون قصده العبد ال املال ، ألن املال إذاً يدخل عن 
فباشتراطه يدل على أنه مقصود ، ألنا :  غري ذلك ، كأساسات احليطان ، ال يقال طريق التبع ، فال تضر جهالته وال

املقصود بالشرط واحلال هذه بقاء املال يف يد العبد ، من غري التفات إىل املال ، وحتقيق ذلك أال ترى أن : نقول 
كن ملا كان القصد منه الرفق الشارع جوز قرض الدراهم وغريها ، مع أنه مفض إىل بيع دراهم بدراهم إىل أجل ، ل

، ال بيع دراهم بدراهم نسيئة ، مل مينع منه ، أما إن كان قصده املال فإنه يشترط لصحة الشرط اشتراط شروط 
املبيع ، من العلم باملال ، وكونه مع العوض املبذول ال جيري الربا بينهما ، وغري ذلك ، كما يشترط ذلك يف العينني 

  . مبنزلتهما  املبعتني ، ألنه إذاً
واعلم أن من مذهب اخلرقي رمحه اللَّه أن العبد ال ميلك ، فكالمه خرج على ذلك ، وهو ظاهر كالم القاضي يف 

فصرح أبو الربكات بأنه يصح شرطه إن كان جمهوالً ، . العبد ميلك : التعليق ، وتبعهما أبو الربكات ، أما إن قلنا 
احلكم بالقصد وعدمه ، وزعم أن هذا منصوص أمحد واخلرقي ، ويف نسبة ذلك ومل يعترب أبو حممد امللك ، بل أناط 

إليهما نظر ، الحتمال بنائهما على امللك كما تقدم ، وهو أوفق لكالم اخلرقي ، وملشهور كالم اإلمام ، وحكى أبو 
اشترط ، . ال ميلك :  مل يشترط ، وإن قلنا. ميلك : حممد عن القاضي أنه رتب احلكم على امللك وعدمه ، فإن قلنا 

: وحكى صاحب التلخيص عن األصحاب أهنم رتبوا احلكم على القصد وعدمه ، كما يقوله أبو حممد ، مث قال 



وهذا على القول بأن العبد ميلك ، أما على القول بأنه ال ميلك ، فيسقط حكم التبعية ، ويصري كمن باع عبداً 
يلزم منه التفريع على الرواية الضعيفة ، ويتلخص يف املسألة أربع وماالً ، وهذا عكس طريق أيب الربكات ، مث 

  . طرائق ، واللَّه أعلم 
  . ومن باع حيواناً أو غريه بشرط الرباءة من كل عيب مل يربأ ، سواء علم به البائع أم مل يعلم : قال 
ب مل يربأ ، وكذلك إن مل بعتك وأنا بريء من كل عي: من باع شيئاً وشرط الرباءة من كل عيب بأن يقول : ش 

من عيب كذا إن كان فيه ، وال فرق يف ذلك بني علم البائع وعدمه ، على املنصوص : يعمم ومل يبني ، بأن قال 
واملختار لألصحاب من الروايات ، ألنه خيار ثبت شرعاً مبطلق العقد ، فلم يسقط بشرط اإلسقاط ، الدليل عليه 

  . نقطاع املسلم فيه يف احملل ، وألن يف ذلك خطراً وغرراً ، ومها منفيان شرعاً خيار الرؤية ، وخيار الفسخ عند ا
  . إن علم البائع بالعيب وكتمه مل يربأ ، ألنه إذاً مدلس مذموم ) : والرواية الثانية ( 

  ) . من غش فليس مين : ( وقال ) ليس منا من غش : ( قال  ١٩٣٩
وإن مل يعلم برىء ، لعدم ارتكابه ) سلم إن باع من أخيه بيعاً أن ال يبينه له املسلم أخو املسلم ، ال حيل مل: ( وقال 

  . الذم ، ومتهد عذره يف ذلك 
وهبذا قضى عثمان رضي اللَّه عنه ، ففي املوطأ أن ابن عمر باع غالماً له بثمامنائة درهم ، وباعه بالرباءة ،  ١٩٤١

باعين عبداً وبه داء : صما إىل عثمان رضي اللَّه عنه ، فقال الرجل بالغالم داء ومل يسمه ، فاخت: فقال الذي ابتاعه 
لقد باعه الغالم : بعته بالرباءة ، فقضى عثمان على ابن عمر باليمني ، أن حيلف له : فقال ابن عمر . ومل يبينه يل 

ذلك بألف ومخسمائة درهم ، فأيب عبد اللَّه أن حيلف له ، وارجتع العبد ، فباعه عبد اللَّه بعد . وما به داء يعلمه 
األمر اجملتمع عليه : ومثل هذا يشتهر ومل ينكر ، فينزل منزلة اإلمجاع ، مع أن مالكاً قد حكاه إمجاعاً هلم ، فقال 

عندنا يف من باع عبداً أو حيواناً بالرباءة ، فقد برىء من كل عيب ، إال أن يكون علم يف ذلك عيباً فكتمه ، فإن 
رضي اللَّه عنه صحة الرباءة من ) وعن أمحد ( تمه مل تنفعه تربئته ، وكان ما باع مردوداً عليه ، كان علم عيباً فك

اجملهول ، فخرج من ذلك أبو اخلطاب وأتباعه صحة هذا الشرط ، ألن أمحد رمحه اللَّه علل الرواية باجلهالة ويستدل 
  . وحنو ذلك ) املسلمون عند شروطهم ( هلذا التحرمي بعموم 

( وبدليل األصل ، وهو ما روي أن رجلني اختصما يف مواريث درست إىل رسول اللَّه ، فقال رسول اللَّه  ١٩٤٢
يلغو الشرط ، ويصح العقد ، وخرج ) فعلى املذهب . ( انتهى ) استهما وتوخيا احلق ، وليحلل كل منكما صاحبه 

شروط الفاسدة ، وفرق القاضي يف اجملرد بأن إطالق أبو اخلطاب أيضاً ومن تبعه قوالً ببطالهنما ، من الرواية يف ال
العقد يقتضي عدم الرد ، إذ األصل السالمة ، واشتراط عدم الرد شرط من مقتضى العقد ، وكأنه اشتراه بغري 

لو ادعى املشتري أن البائع علم ) وعلى الثانية . ( شرط الرباءة ، وقد أصاب به عيباً ، فيخري بني اإلمساك والرد 
  . يب ، وإمنا اشترط الرباءة تدليساً ، فالقول قول البائع مع ميينه ، وال تفريع على الثالثة بالع

  . ونص اخلرقي على احليوان لينبه على مذهب الغري 
بعتك على أن به عيب كذا ، وأنا بريء منه ، بل هنا يصح الشرط ، كما لو قال : ليس منصوص املسألة ) تنبيه ( 
  . أوقفه عليه ، واللَّه أعلم وبه هذا العيب ، و: 

  . ومن باع سلعة بنسيئة ، مل جيز أن يشتريها بأقل مما باعها به : قال 
  . أي نقداً ، بقرينة ذكر النسيئة أوالً : ش 

وذلك ملا روى الدارقطين بسنده إىل أيب إسحاق السبيعي ، عن امرأته ، أهنا دخلت على عائشة فدخلت  ١٩٤٣



يا أم املؤمنني إين بعت غالماً من زيد بثمامنائة درهم نسيئة ، وإين ابتعته منه : قم ، فقالت معها أم ولد زيد بن أر
بئس ما اشتريت ، وبئس ما شريت ، إن جهاده مع رسول اللَّه : بستمائة نقداً ، فقالت هلا عائشة رضي اللَّه عنها 

اً ، وأيضاً ما تقدم من سد الذرائع ، إذ ذلك وسيلة ومثل هذا ال يقال قياساً ، إمنا يقال توقيف. قد بطل إال أن يتوب 
  . إىل بيع مثامنائة بستمائة إىل أجل ، وإنه ال جيوز 

  . أرى مائة خبمسني بينهما حريرة : ومن مث يروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما يف مثل ذلك أنه قال  ١٩٤٤
إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذمت : ( اللَّه يقول مسعت رسول : وقد روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ١٩٤٥

رواه أبو داود ) أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم اجلهاد سلط اللَّه عليكم ذالً ال ينزعه حىت تراجعوا دينكم 
  . وقد فسر أبو عبيد اهلروي العينة مبا تقدم 

قبله مبثله أو أكثر ، وحنو ذلك ، وينبغي أن يقيد هذا باجلواز ، كما لو كان الشراء بعد قبض مثنه بدونه ، أو : وقيل 
إن كان هذا ثابتاً : مبا إذا مل يكن حيلة ، أما إن قصد احليلة ابتداء فإن العقدين يبطالن ، وقول الشافعي رمحه اللَّه 

 بعض أي ما روي عن عائشة فتكون عابت عليه بيعاً إىل العطاء ، ألنه أجل غري معلوم ، بناء منه على أن يف
أرأيت إن مل آخذ إال رأس مايل ؟ قالت : مردود بأن يف رواية أخرى قالت . إين بعته جارية إىل العطاء : الروايات 

وهذا دليل على أهنا رضي اللَّه عنها رأت ) } فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى { (  ١٩: عائشة رضي اللَّه عنها 
معترض بأنه مل . إن زيداً خالفها ، وإن القياس معه ، فقوله أوىل ) : وقوله أيضاً ( أن ذلك ربا ، وعابته لذلك ، 

ينقل أنه خالفها بعد إنكارها عليه ، والظاهر أنه مل يكن عنده علم باملسألة ، فاعتمد على األصل يف اإلذن يف البيع ، 
، بل القياس املنع ، اعتماداً  وإذاً فتوعد عائشة رضي اللَّه عنها على استمراره على ذلك ، وال نعلم أن القياس معه

خالف القياس ] قاعدة سد الذرائع ، مث ال نسلم أن موافقة القياس تقتضي ترجح قوله ، بل العكس ، إذ من [ على 
إن قول الصحايب إذا خالف القياس حجة ، خبالف ما إذا : الظاهر أن قوله عن توقيف ، ومن مث قال بعض العلماء 

  . انتهى . مل خيالفه 
بأن ( ومن باع سلعة إىل آخره ، اكتفاء باملعتاد يف ذلك ، ومتام ترمجتها : خلرقي رمحه اللَّه ترجم املسألة بقوله وا

) ( يشتري ما باعه نقداً ، هو أو وكيله ، من مشتريه ، بدون ما باعه به نسيئة ، قبل قبض مثنه ، مع بقاء صفته 
نقد ، أو بالعكس ، أو البيع بعرض والشراء بآخر ، فإنه جيوز إذ ال خيرج ما لو كان البيع بعرض والشراء ب) فنقداً 

خيرج ما لو كان املشتري أباه أو ابنه ، وحنو ذلك ، ) وهو أو وكيله ( ربا بني األمثان والعروض ، وال بني عرضني ، 
من غريه ، بعد انتقاله  خيرج ما لو اشتراه) من مشتريه ( فإنه جيوز ، وفيه تصريح بأن فعل الوكيل كفعل املوكل ، و 

خيرج ما إذا باعه مبثله أو أزيد ، فإنه جيوز ، وخيرج ما إذا باعه ) بدون ما باعه به ( إليه ، وحنو ذلك ، فإنه جيوز ، و 
جبنس كالدراهم مثالً واشتراه جبنس آخر ، كالدنانري ، فإنه جيوز على قول األصجاب ، كما لو اشتراه بعرض ، 

هو أحد شقي املسألة ، أن يبيع ) نسيئة ( نع ، ألن النقدين كاجلنس الواحد يف معىن الثمنية ، و وأبو حممد خيتار امل
) مع بقاء صفته ( خيرج ما إذا باعه بعد قبض الثمن ، فإنه جيوز ، و ) قبل قبض مثنه ( نقداً ويشتري نسيئة ، و 

اع به ، أما لو تغريت بزيادة فبطريق التنبيه ال جيوز خيرج ما إذا تغريت صفته مبا ينقصه ، فإنه جيوز شراؤه بأقل مما ب
  . ، ويفهم من تغري الصفة أنه ال أثر لتغري السعر 

عكس هذه املسألة إذا كان البيع حاالً ، والشراء بأكثر مما باعها به نسيئة ، ويف ذلك روايتان ، حكامها ) : تنبيه ( 
واز ما مل يكن حيلة ، نظراً ألصل حل البيع ، خرج منه الصورة ونص احتمال أليب حممد اجل) إحدامها ( أبو العباس 

  . املتقدمة ، وهذه ال تساويها ، لندرة وقوعها ، فتبقى على األصل ، واللَّه أعلم 



  . وإذا باع شيئاً مراحبة ، فعلم أنه زاد يف رأس املال ، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح : قال 
على أن أربح يف كل عشرة : أو . بعتك برأس مايل وربح عشرة : ال وربح معلوم ، حنو املراحبة البيع برأس امل: ش 

ويشترط للصحة يف الصورتني معرفة البائع واملشتري لرأس املال حال العقدين ، فلو ) ده يازده ( درمهاً ، وهو 
  . جهال أو أحدمها مل يصح 

ببينة أو إقرار أن البائع زاد يف رأس املال ، كأن كان  إذا عرف هذا ، وتبايعا كذلك ، مث علم املشتري بعد ذلك
رأس املال تسعني ، فأخرب أنه مائة فإن املشتري يرجع عليه بالزيادة ألن البائع التزم له البيع برأس املال حبظها من 

وربح : ال يف الربح ، ألن العشرة مثالً إذا سقطت يسقط ما يقابلها ، ألنه إمنا ثبت تبعاً هلا ، وأليب حممد احتم
  . انتهى . أن املشتري ال يرجع بشيء من الربح ، ألن البائع إمنا رضي بإخراجها عن ملكه هبذا الربح . عشرة 

وظاهر كالم اخلرقي أنه ال خيار للمشتري واحلال هذه ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار صاحب التلخيص فيه ، 
الحتمال أن له . له اخليار ) : والثانية ( الً ، يرضى بتسعة وتسعني ، ألنه ازداد خرياً ، إذ من رضي مبائة وعشرة مث

غرضاً يف الشراء بالثمن األول ، لتحلة قسم ، أو وفاء بعهد ، وحنو ذلك ، مث مع ظهور خيانة البائع يزول ائتمان 
  . املشتري له يف الثمن الثاين ، واللَّه أعلم 

  . للمشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به  وإن أخرب بنقصان من رأس ماله ، كان: قال 
إذا باع مراحبة مث أخرب بنقصان من رأس املال مثل أن خيرب أن رأس ماله مائة ، مث يدعي أن رأس ماله إمنا هو : ش 

وهو ظاهر قول اخلرقي ، ألن البائع ملا دخل معه يف ) القول قوله ( مائة وعشرة ، وأنه غلط فيما أخرب به أوالً فهل 
إال أن يكون معروفاً بالصدق ، لترجح قوله إذاً ، ) أو ال يقبل قوله ( حبة فقد ائتمنه ، والقول قول األمني ، املرا

، ألن جمرد قوله الثاين ) أو ال يقبل إال ببينة ( خبالف ما إذا مل يكن معروفاً بذلك ، فإن الظاهر كذبه ، فيلغى قوله ، 
ما إذا كان مع الثانية بينة ، فإنه يترجح هبا ، وهذا اختيار أيب حممد ، يعارضه قوله األول ، فيتساقطان ، خبالف 

فعلم أنه زاد يف رأس املال : ومحل كالم اخلرقي عليه ، مدعياً أن اخلرقي إمنا مل يذكر ذلك ألنه عطفه على قوله قبل 
  . لتكذيبه هلا ظاهراً ؟ أربع روايات وإن أتى ببينة ، ) أو ال يقبل قوله . ( والعلم يكون ببينة أو إقرار ، كذلك هنا . 

فعلى األوىل إن صدق املشتري البائع فال ميني عليه ، وإن كذبه فعليه اليمني ، كغريه من األمناء ، وهذه اليمني 
وصفة هذه اليمني كما قاله أبو . فلصاحبه عليه اليمني . القول قوله : وكل من قلنا : تستفاد من قول اخلرقي بعد 

ين غلطت ، وشراؤها علي كذا ، ألنه حيلف على فعل نفسه ، فيمينه على البت ، وكذلك احلكم على إ: اخلطاب 
الثانية إن كان معروفاً بالصدق ، وإال فدعواه ملغاة رأساً إن مل يكن له بينة ، وكذلك تلغى دعواه على الثالثة إن مل 

رد قوله ، فادعى أن املشتري يعلم غلطه ، فأنكر ، يكن له بينة ، وكذلك على الرابعة مطلقاً ، بقي إذا مل يقبل جم
فإن القول قوله ، إلنكاره ، وهل ذلك مع ميينه ، وهو رأي أيب حممد ، أو ال ميني عليه ، وهو رأي القاضي ألنه 

  . مدع ، واليمني على املدعى عليه ؟ على قولني ، ورد قول القاضي بأنه واحلال هذه مدعى عليه 
ثبت أنه أخرب بنقصان إما بتصديق املشتري له ، وإما بقوله ، أو ببينة ، وحنو ذلك فإن إذا عرف هذا فحيث 

املشتري خيري بني إعطاء البائع ما غلط به ، ألن بيعه كان برأس ماله ، ورأس ماله قد ثبت أنه كذلك ، فإن مل يعطه 
  . ترك الزيادة فال رد له كان له الفسخ ، وبني الرد ، ألنه مل يرض بالزائد ، نعم إن رضي البائع ب

ومل يذكر اخلرقي رمحه اللَّه أن البائع واحلال هذه يرجع على املشتري حبظ ما غلط به من الربح ، وكذا أبو اخلطاب 
: يرجع حبظ ذلك من الربح ، فإذا قال : يف اهلداية ، وصاحب التلخيص فيه ، وأبو الربكات ، وقال أبو حممد 

وكان ما أخرب . وربح عشرة : ع بدرهم ، إذا كان الغلط بعشرة ، وكذلك إن قال رج. وربح درهم يف كل عشرة 



  . به أوالً مائة ، وله احتمال يف هذه الصورة فقط ، أنه ال يرجع بشيء ، لرضاه يف السلعة بربح عشرة ، واللَّه أعلم 
  . وله أن حيلفه أنه وقت ما باعها مل يعلم أن شراءها أكثر من ذلك : قال 
يث ثبت أن البائع أخرب بنقصان إما بقوله ، أو ببينة ، وحنو ذلك فادعى عليه املشتري أنه وقت البيع كان ح: ش 

عاملاً أن شراءها أكثر مما أخرب به ، فإن دعواه تسمع ، ألن البائع لو أقر بذلك لزم البيع يف حقه مبا أخرب به ، أوالً ، 
عاملاً بعيبه ، مث إن أقر البائع بذلك لزم البيع مبا حصل اإلخبار به لرضاه به ، وتعاطي سببه ، فهو كمشتري املعيب 

وحنوه فللمشتري أن حيلفه على حسب جوابه ، فإن حلف . ما علمت ذلك : أوالً ، ملا تقدم ، وإن أنكر بأن قال 
  . فال كالم ، وإن نكل ، أو أقر قضي عليه ، واللَّه أعلم 

  . حتالفا  وإن باع شيئاً واختلفا يف مثنه: قال 
. إمنا اشتريته خبمسني : مثالً ، وقال املشتري . بعته مبائة : إذا اختلف املتبايعان يف مثن املبيع كأن قال البائع : ش 

  . وحنو ذلك فإن كانت ألحدمها بينة حكم هبا ، وإال حتالفا ، على املشهور ، واملختار لألصحاب من الروايات 
لو يعطى الناس بدعواهم ، الدعى ناس دماء رجال ( ه عنهما أن النيب قال ملا روى ابن عباس رضي اللَّ ١٩٤٦

  . متفق عليه واللفظ ملسلم ) وأمواهلم ، ولكن اليمني على املدعى عليه 
وكل من املتبايعني مدع ومنكر ، إذ البائع يف مثالنا ) البينة على املدعي ، واليمني على من أنكر ( وللبيهقي  ١٩٤٧

ن ، واملشتري ينكره ، واملشتري يدعي السلعة بأقل ، والبائع ينكره ، وإذاً حيلف كل واحد منهما يدعي فضل الثم
  . على ما أنكره ، عمالً بعموم احلديث 

إذا تبايع : أهل املدينة ، كانوا يقولون ] الفقهاء من [ وللبيهقي يف سننه عن ابن أيب الزناد ، عن أبيه ، عن  ١٩٤٨
لثمن حتالفا ، فأيهما نكل لزمه القضاء ، فإن حلفا فالقول قول البائع ، وخري املبتاع ، إن شاء الرجالن واختلفا يف ا

إذا اختلف ( أخذ بذلك الثمن ، وإن شاء ترك ، وقد زعم أبو حممد أن يف بعض ألفاظ حديث ابن مسعود اآليت 
البائع مع ميينه ، حكاها ابن أيب ] قول [ لقول ا) والثانية ) ( املتبايعان ، والسلعة قائمة ، وال بينة ألحدمها حتالفا 

  . ويترادان البيع : موسى ، وابن املنذر ، وزاد 
إذا اختلف املتبايعان ، وليس بينهما بينة ، : ( قال رسول اللَّه : ملا روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه ، قال  ١٩٤٩

أو يتتاركان ( د ، وأبو داود ، والنسائي ، ويف رواية رواه اإلمام أمح) فالقول ما يقول صاحب السلعة ، أو يترادان 
ويف أخرى ألمحد والنسائي عن أيب عبيدة ، وأتاه رجالن ) فالقول ما قال البائع ، واملبتاع باخليار ( ويف أخرى ) 

ه يف مثل أيت عبد اللَّ: فقال أبو عبيدة . بعت بكذا وكذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : تبايعا سلعة ، فقال هذا 
حضرت النيب يف مثل هذا ، فأمر بالبائع أن ُيسَْتْحلََف ، مث خيري املبتاع ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك : هذا ، فقال 

  ) . حتالفاً ( ومل أر يف شيء من ألفاظ احلديث . 
هذا احلديث : ل وهذه الرواية ، وإن كانت خفية مذهباً ، فهي ظاهرة دليالً ، اعتماداً على هذا احلديث ، ال يقا

ملا تعددت : ألنا نقول . إن فيه انقطاعاً : وغريه [ منقطع ، كما قال الشافعي رمحه اللَّه ، وكذا قال ابن عبد الرب 
هو حمفوظ ، مشهور ، أصل ] : طرقه ، تقوى بعضها ببعض ، ودل ذلك على أن له أصالً ، وقد قال ابن عبد الرب 

ل ، وبنوا عليه كثرياً من فروعه ، قد اشتهر عنهم باحلجاز ، والعراق ، شهرة عند مجاعة العلماء ، تلقوه بالقبو
  . يستغىن هبا عن اإلسناد 

  . انتهى ) ال وصية لوارث ( كما اشتهر حديث  ١٩٥٠
أن السلعة كانت للبائع ، واملشتري يدعي نقلها بعوض ، والبائع ينكره إال ) من جهة املعىن ( ويشهد لذلك أيضاً 



إذا اختلف املكاتب ) ومن جهة املذهب ( لذي عينه ، والقول قول املنكر ، وعدم الرضى إال بذلك ، بالعوض ا
  . على رواية مرجحة عند البعض . القول قول السيد : وسيده يف عوض الكتابة 

ائع هو املنكر الب: وما ذكر للرواية األوىل فغايته أنه عموم ، على أنه قد مينع أن كالً منهما ، منكر ، بل قد يقال 
للنقل بالعوض الذي ذكره املشتري ، أو املنكر هو املشتري ، ألن حقيقة ما يدعي عليه قدر رأس املال ، وهو ينكره 

 .  
إن كان قبل القبض حتالفا ، ملا تقدم أوالً ، وإن كان بعده فالقول : حكاها أبو اخلطاب يف اإلنتصار ) : والثالثة ( 

ئع واملشتري على حصول امللك له ، مث البائع يدعي عليه عوضاً ، واملشتري ينكر بعضه قول املشتري ، التفاق البا
  . ، والقول قول املنكر ، واللَّه أعلم 

  . فإن شاء املشتري أخذه بعد ذلك مبا قال البائع ، وإال انفسخ البيع بينهما : قال 
البيع بينهما بنفس التحالف ، وهو املنصوص ، هذا تفريع على املذهب من أهنما يتحالفان ، وإذاً هل ينفسخ : ش 

على ما زعم ابن الزاغوين ، ألن املقصود من التحالف رفع العقد ، فاعتمد ذلك أوْ ال ينفسخ بذلك ، وهو املشهور 
، واملعروف ، واملختار للخرقي ، وابن أيب موسى وأيب اخلطاب ، والشيخني وغري واحد ، ألنه عقد صحيح ، 

قتضي فسخه ، كما لو أقام كل منهما بينة ؟ على قولني ، وعلى الثاين إن شاء املشتري األخذ مبا قال فتنازعهما ال ي
  . البائع أخذ به وال فسخ ، ملا تقدم من حديث ابن مسعود ، وكذلك إن رضي البائع مبا حلف عليه املشتري 

رقي ، أو ال ينفسخ بذلك ، وهو وإن امتنعا من ذلك فهل ينفسخ البيع مبجرد إبائهما ، وهو ظاهر كالم اخل
هل يفتقر الفسخ إىل حاكم ؟ وهو احتمال أليب : املعروف عند الشيخني وغريمها ؟ على قولني ، وعلى الثاين 

اخلطاب يف اهلداية ، وقطع به ابن الزاغوين ، لوقوع اخلالف يف ذلك ، أو ال يفتقر إىل ذلك ، بل لكل منهما الفسخ 
أو يترادان البيع ، أو يتتاركان البيع ، مث خيري ( ريمها ، ملا تقدم من حديث ابن مسعود ، وهو خمتار الشيخني وغ

ويف احلديث أن األشعث بن قيس قال لعبد اللَّه بن مسعود وكانا اختلفا يف ) املبتاع ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك 
  . فإين تارك لك البيع ؟ على قولني ، واللَّه أعلم : مثن مبيع 

  . واملبتدي باليمني البائع : قال 
إن املبتدىء هبا : فال بد من أن أحدمها يبدأ باليمني ، فقال . إن البائع واملشتري يتحالفان : ملا قال رمحه اللَّه : ش 

هو البائع ، وذلك لتساويهما من حيث اإلنكار ، وترجح البائع لكون العني ترجع إليه بعد التحالف ، ومن نكل 
  . ، أو عن بعضها قضي عليه  منهما عن اليمني

ما بعته : صفة اليمني أن كال منهما حيلف مييناً واحدة ، جيمع فيها بني النفي واإلثبات ، فيحلف البائع ) تنبيه ( 
ما : أو . ما اشتريته بكذا ، وإمنا اشتريته بكذا : مث حيلف املشتري . بكذا ، وإمنا بعته بكذا ، أو ما بعته إال بكذا 

ال بكذا ، ألن كال منهما مدع ومدعى عليه ، فاإلثبات لدعواه ، والنفي ملا ادعي عليه ، مث هل يبدأ بالنفي اشتريته إ
  . ، وهو املشهور ، لدفع قول اخلصم ، أو باإلثبات ، إلثبات دعواه ابتداء ؟ على وجهني ، واللَّه أعلم 

  . وإن كانت السلعة تالفة حتالفاً : قال 
) والثانية ( بني أن تكون السلعة قائمة أو تالفة ، أهنما يتحالفان ، وهذا إحدى الروايتني ، يعين أنه ال فرق : ش 

إن كانت السلعة باقية حتالفاً ، وإن كانت تالفة فالقول قول املشتري مع ميينه : وهي أنصهما ، واختيار أيب الربكات 
 .  

) والسلعة كما هي ( ويف رواية ألمحد ) ئم بعينه والبيع قا( ألن يف حديث ابن مسعود يف رواية ابن ماجه  ١٩٥١



ومفهومه أن السلعة إذا تلفت ال يكون القول قول البائع ، وإذاً يكون قول املشتري ، ألن حقيقة ما يدعى عليه 
إذا اختلف ( قدر رأس املال ، وهو ينكر بعضه ، والقول قول املنكر ، وقد صرح بذلك الدارقطين يف رواية فقال 

  . وهذا نص ) فالقول قول البائع ، فإذا استهلك فالقول ما قال املشتري  البيعان
والرواية األوىل اختيار اخلرقي واألكثرين ، ألن املشهور والصحيح من الرواية يف احلديث ما تقدم ، وهذه الرواية 

احلسن بن عمارة ،  قد ضعفت ، من قبل أن راويها حممد بن أيب ليلى ، وهو سيء احلظ ، ورواية الدارقطين فيها
  . وهو متروك 

إذا اختلف البيعان ، واملبيع : ( مث يعارضه ما روى الدارقطين أيضاً يف احلديث عن عبد اللَّه عن النيب قال  ١٩٥٢
  . لكنه من رواية عبد اللَّه بن عصمة ، وهو ضعيف ، انتهى ) مستهلك ، فالقول قول البائع 

د أخذها القاضي يف روايتيه من إطالق أمحد أن املتبايعني إذا اختلفا حتالفاً ، ومل واعلم أن هذه الرواية املنصورة ، وق
يفرق ، وعلى هذا من خيص عام كالم إمام خباصه تكون املسألة عنده رواية واحدة ، يف أن القول مع التلف قول 

ينبغي أن قيمة السلعة إذا : مث اعلم أن أبا حممد ينصر الرواية املنصورة عند األصحاب ، لكن يقول . املشتري 
كانت مساوية للثمن الذي ادعاه املشتري ، أن القول قول املشتري مع ميينه ، لعدم الفائدة يف ميني البائع ، وفسخ 

كاألول ، إذ ) : أحدمها ( البيع ، إذ حاصله يرجع إىل ما ادعاه املشتري ، وله فيما إذا كانت القيمة أقل احتماالن 
يشرع التحالف ، حلصول الفائدة للمشتري ، واللَّه ) والثاين (  الفسخ ، بل وفيه ضرر عليه ال فائدة للبائع يف

  . سبحانه أعلم 
  . قال ورجعا إىل قيمة مثلها ، إال أن يشاء املشتري أن يعطي الثمن على ما قاله البائع 

ما قال البائع ، وإال انفسخ البيع يعين إذا كانت السلعة تالفة وحتالفا فإن شاء املشتري أن يعطي الثمن عل : ش 
بينهما على ما قاله اخلرقي ، وإذاً يرجع كل منهما إىل ما خرج عنه ، والذي خرج عن املشتري هو الثمن ، فريجع 
فيه ، إن كان قد قبض ، والذي خرج عن البائع هو السلعة ، وقد تعذر الرجوع فيها ، فريجع يف بدهلا وهو القيمة 

انا من جنس واحد ، تقاصا وتساقطا ، وإال سقط األقل ، ومثله من األكثر ، هذا املشهور ، فإن تساويا ، وك
  . واملعروف 

: إن كالم أيب اخلطاب أن القيمة إن زادت على الثمن أن املشتري ال تلزمه الزيادة ، ألنه قال : ومثال ابن املنجا 
) : قلت ( فع القيمة ، وذلك ألن البائع ال يدعي الزيادة املشتري باخليار بني دفع الثمن الذي ادعاه البائع ، وبني د

وكالم أيب اخلطاب ككالم اخلرقي ، وليس فيه أن ذلك بعد الفسخ ، بل هذا التخيري مصرح به بأنه بعد التحالف ، 
وليس إذ ذاك فسخ ، وال شك أن املشتري واحلال هذه خمري على املشهور كما تقدم عند قيام السلعة ، فكذلك 

وجوب الزيادة : تلفها ، والذي قاله ابن املنجا كأنه حبث لصاحب النهاية ، فإنه حكى عنه بعد ذلك أنه قال  عند
  . أظهر ألن بالفسخ سقط اعتبار الثمن 
يتوجه أن ال جتب قيمته إال إذا كانت أقل من الثمن ، أما إن كانت أكثر : وقد حبث أبو العباس ذلك أيضاً فقال 

كما قلنا مثل هذا يف الصداق وال : ، فال يعطى زيادة ، التفاقهما على عدم استحقاقها ، قال  فهو قد رضي بالثمن
. فرق ، إال أن هنا انفسخ العقد الذي هو سبب استحقاق املسمى ، خبالف الصداق ، فإن املقتضي الستحقاقه قائم 

  . واللَّه أعلم 
  . نه يف الصفة فإن اختلفا يف صفتها فالقول قول املشتري مع ميي: قال 
أي إذا حتالفا ورجعا إىل قيمة السلعة ، فإن اتفقا على قيمتها فال كالم ، وإن اختلفا يف صفتها ، والصفة : ش 



ليست عيباً كالسمن والكتابة وحنومها فالقول قول املشتري مع ميينه ، بال نزاع نعلمه ، ألنه غارم ، والقول قول 
الذمة ، مث األصل عدمها ، وإن كانت عيباً ، كالربص ، واخلرق يف الثوب ، الغارم ، واعتماداً على أصل براءة 

وحنو ذلك ، فهل القول قول املشتري ، وهو املشهور ، وظاهر كالم اخلرقي ، ملا تقدم من أنه غارم ، أو قول البائع 
قوالن ، واللَّه أعلم يف نفي ذلك ، ألن األصل عدمها ؟ فيه وجهان ، وملخص األمر أنه قد تعارض أصالن ، فخرج 

 .  
  . وال جيوز بيع اآلبق : قال 
  . ألنه بيع غرر ، وإنه منهي عنه شرعاً ، والنهي يقتضي الفساد : ش 

  . ودليل النهي ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه هنى عن بيع الغرر  ١٩٥٣
هنى رسول اللَّه عن بيع ما يف بطون األنعام ، وعما : على أن يف املسند ، وسنن ابن ماجه ، عن أيب سعيد  ١٩٥٤

يف ضروعها إال بكيل ، وعن شراء الغنائم حىت تقسم ، وعن شراء الصدقات حىت تقبض ، وعن شراء العبد وهو 
[ هذا وإن مل يثبت فكله داخل يف بيع الغرر ، : إال أن فيه كالماً ، ومن مث قال البيهقي . آبق ، وعن ضربة الغائص 

ما تردد بني جائزين ، ليس هو يف ] وغريه [ على ما فسره القاضي من أصحابنا ] وهذا صحيح ، إذ الغرر  قلت
أحدمها أظهر ، واآلبق كذلك ، ألنه متردد بني احلصول والعدم ، وكالم اخلرقي شامل آلبق يعلم خربه أو ال يعلم ، 

  . وهو كذلك ، واللَّه أعلم 
  . وال الطائر قبل أن يصاد : قال 
ألن ذلك من الغرر املتقدم ، وقد دخل يف كالم اخلرقي اململوك وغري اململوك ، وما يألف العود أو ال يألفه ، : ش 

  . وهو كذلك 
بربج وحنوه ، ] يدخل فيه ما صيد . ما صيد : وهو واضح ، مث [ قبل أن يصاد ، خيرج منه ما إذا صيد : وقوله 

فأجازه أبو حممد ، بشرط كون الباب مغلوقاً ، إناطة بالقدرة على التسليم ، وقد اختلف يف بيع الطائر يف الربج ، 
وشرط القاضي مع ذلك إمكان أخذه بسهولة ، فإن مل ميكن أخذه إال بتعب ومشقة مل جيز ، ألن قدر ذلك غري 

  . معلوم ، واللَّه أعلم 
  . وال السمك يف اآلجام : قال 
  . ملا تقدم أيضاً : ش 

) ال تشتروا السمك يف املاء ، فإنه غرر ( قال رسول اللَّه : ن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال وقد روي ع ١٩٥٥
  . إن فيه انقطاعاً : رواه اإلمام أمحد ، لكن قال البيهقي 

خيرج منه ما إذا كان بيده وحنوه ذلك ، كأن كان يف بركة معّدة للصيد ، وعرف إما برؤيته . يف اآلجام : وقوله 
رؤي يف املاء لصغر الربكة ، وحنوها ، وأمكن أخذه ، صح بيعه ، النتفاء احملذور ، وهو عدم القدرة على كما إذا 

التسليم ، نعم إن كان يف أخذه كلفة ومشقة خرج فيه ما تقدم من اخلالف يف الطائر يف الربج ، وأبو حممد هنا 
ال جيوز بيعه ، للجهل بوقت إمكان التسليم ،  يسلم أن الربكة إذا كانت كبرية ، وتطاولت املدة يف أخذه ، أنه

  . واللَّه أعلم 
  . والوكيل إذا خالف فهو ضامن ، إال أن يرضى اآلمر فيلزمه : قال 
أما ضمان الوكيل إذاً فألنه خرج مبخالفته من حيز األمانة ، إىل حيز اخليانة ، وإذاً يضمن ، لتعديه وظلمه ، : ش 

  . مر فألن الضمان كان ملخالفته ، وبرضى اآلمر كأن املخالفة قد زالت وأما زوال الضمان عنه برضى اآل



هذا من حيث اجلملة ، أما من حيث التفصيل فمخالفة الوكيل تارة تكون يف أصل ما وكل فيه ، كأن يوكله يف 
يف ضمان ما شراء عبد ، فيشتري ثوباً ، أو يف بيع عبده زيد ، فيبيع عبده سعيداً ، وحنو ذلك ، فهذا ال إشكال 

فوته على املالك ، لعدم موافقته املأمور بوجه ، مث ينظر فإن كان البيع ألعيان مال املوكل ، أو الشراء بعني ماله ، مل 
  . يصح تصرفه ، على الصحيح املشهور من الروايتني ، الرتكابه النهي 

ال تبع ما ليس عندك ( ويف لفظ .  هناين رسول اللَّه أن أبيع ما ليس عندي: بدليل حديث حكيم بن حزام  ١٩٥٦
  . رواه البخاري وغريه ، أي ما ليس يف ملكك ) 

بدليل ما يف سنن البيهقي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اللَّه أرسل عتاب بن  ١٩٥٧
، وال بيع ما مل ] ف وال بيع وسل[ أن أبلغهم عن أربع خصال ، إنه ال يصلح شرطان يف بيع ، ( أسيد إىل أهل مكة 

  ) . ميلك ، وال ربح ما مل يضمن 
  . يقع التصرف موقوفاً على إجازة مالكه ، إن أجازه جاز ، وإن رده بطل ) والثانية ( 

حلديث عروة بن أيب اجلعد البارقي ، أن النيب أعطاه ديناراً ليشتري به شاة ، فاشترى له به شاتني ، فباع  ١٩٥٨
ه بدينار وشاة ، فدعا له بالربكة يف بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه ، رواه البخاري إحدامها بدينار ، وجاء

  . وغريه 
وإن كان الشراء يف الذمة فهل ذلك كما لو كان الشراء بالعني ، جتري فيه الروايتان ، وهو قول القاضي يف روايتيه 

هل من : ؟ على طريقتني لألصحاب ، وعلى الثاين ، أو يصح هذا يف اجلملة بال خالف ، وهو املعروف املشهور 
شرط الصحة أن ال يسمي املوكل يف العقد ، وهو رأي القاضي ، وأيب الربكات ، أو ال يشترط ذلك ، وهو رأي 

أيب حممد ؟ وفيه قوالن ، وحيث حكم بالصحة فإن رضي املوكل بذلك التصرف لزمه ، وزال الضمان عن الوكيل 
وحنو ذلك ، وإال لزم الوكيل ما اشتراه ، وعليه ضمان الثمن إن كان قد نقده ، وعلى هذه ، فيما دفعه من مال 

  . الصورة حيمل كالم اخلرقي ، انتهى 
وتارة خيالف الوكيل يف صفة ما وكل فيه ، فهذا إن شهد العرف أن خمالفته كال خمالفة مل تضر ، وذلك كأن يوكله 

ة ، أو بدرهم فيبيعه بدينار ، على أحد الوجهني ، حلصول املقصود بالدرهم يف بيع شيء مبائة ، فيبيعه مبائة وعشر
من الدينار من كل وجه ، خبالف العرض ، أو يأمره بالبيع نساء ، أو الشراء حاالً ، فيبيع حاالً ، أو يشتري نسيئة ، 

بالبيع بثمن يف سوق ،  وال ضرر على املوكل يف حفظ الثمن ، وعن القاضي أنه مل يشترط نفي الضرر ، أو يأمره
بعه لزيد ، فباعه لعمرو ، فإنه ال يصح لتعلق : فيبيع به يف آخر ، لعدم تعلق الغرض به غالباً ، خبالف ما لو قال 

  . عرضه بذلك غالباً ، انتهى 
و وإن مل يشهد العرف بذلك لكن ميكن تدارك ما حصل من الضرر عن املوكل ، مثل أن يوكله يف بيع شيء مبائة ، أ
شراء شيء خبمسني فيبيع خبمسني ويشتري مبائة ، وحنو ذلك ، فهذا هل يصح ويضمن الوكيل الزيادة والنقص ، 

لتفريطه ، وخمالفته ، وهو املنصوص ، لزوال الضرر عن املوكل ، وال يلزم من زوال الوصف زوال األصل ، أو ال 
إنه الذي تقتضيه أصول املذهب ، : يص ، وقال يصح ، وهو اختيار أيب حممد يف املغين ، وبه جزم صاحب التلخ

وحيكى رواية ، ألنه مع خمالفته خرج عن حيز األمانة ، فصار مبنزلة األجنيب ، أو يصح البيع وال يصح الشراء ، لئال 
يلزم العوض لغري من حصل له املعوض ، وهذا احملذور فائت يف البيع وهو الذي قطع به أبو حممد يف املقنع ؟ على 

  . ثة أقوال ، انتهى ثال
وإن مل يشهد العرف بذلك ، ومل ميكن التدارك ، كما تقدم فيما إذا أمره بالبيع لزيد فباع لعمرو ، وحنو ذلك ، فإنه 



  . ال يصح قوالً واحداً ، واللَّه أعلم 
  . وبيع املالمسة واملنابذة غري جائز : قال 
  . وإمنا مل يصحا للنهي عنهما ، املقتضي للفساد شرعاً املراد هنا باجلواز الصحة ، وبعدمه البطالن ، : ش 

ففي الصحيحني عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه هنى عن املالمسة واملنابذة ، ويف رواية ملسلم  ١٩٥٩
ه إىل أما املالمسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه ، بغري تأمل ، واملنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوب( 

  ) . اآلخر ، ومل ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه 
ويف الصحيحني عن أيب سعيد حنوه ، متناً وتفسرياً ، واملنع من ذلك كان الختالل شرط يف املبيع ، وهو  ١٩٦٠

أي ثوب ملسته فهو علي بكذا ، أو أي ثوب نبذته فهو علي بكذا ، وهنا : العلم به ، وقد فسر أيضاً بأن يقول 
  . ع مفسدان ، اجلهالة ، والتعليق على شرط ، واللَّه أعلم جيتم
  . وكذلك بيع احلمل يف البطن دون األم : قال 
  . أي غري جائز ، وقد حكى ابن املنذر وغريه اإلمجاع على ذلك : ش 

اً يتبايعه ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه هنى عن بيع حبل احلبلة ، وكان بيع ١٩٦١
  . أهل اجلاهلية ، يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة ، وتنتج اليت يف بطنها 

ال ربا يف احليوان ، وإن رسول اللَّه (  ١٦: وروى مالك عن ابن شهاب ، أن سعيد بن املسيب كان يقول  ١٩٦٢
امني ما يف بطون إناث اإلبل ، واملالقيح إمنا هنى يف بيع احليوان عن ثالث ، املضامني واملالقيح ، وحبل احلبلة ، فاملض

  . ، والنهي عن ذلك لعدم العلم باملبيع ، وانتفاء القدرة على التسليم ) ما يف ظهور اجلمال 
احترازاً مما إذا باعه مع أمه ، فإنه يصح ، تبعاً ألمه ، كأس احليط ، ويدل هذا من كالمه . دون األم : وقول اخلرقي 

وأنه يأخذ قسطاً من الثمن ، وهو التحقيق ، واختيار أيب حممد وغريه ، وعن القاضي أنه ال  على أن للحمل حكماً ،
  . حكم له وبيان ذلك ، وما يتفرع عليه له حمل آخر 

: بكسر الباء . حبلت املرأة : بفتح الباء فيهما على الصحيح رواية ولغة ، واحلبل مصدر ) حبل احلبلة ) : ( تنبيه ( 
، إذا محلت ، واحلبلة مجع حابل كظامل وظلمة ، وأصل احلبل يف بنات آدم ، واحلمل يف غريهن ، قاله بفتحها . حتبل 

حبل احلبلة محل الكرمة قبل أن تبلغ : أبو عبيد ، وقد فسر ابن عمر ذلك ، وإىل تفسريه صار الفقهاء ، وقال املربد 
: قد فسرمها سعيد بن املسيب ، قال الشافعي ) قيح واملضامني ، واملال( ، واحلبلة الكرمة ، بسكون الباء وفتحها 

  . وكذا فسره أبو عبيد وغريه ، واللَّه أعلم . املالقيح ما يف بطون اإلناث ، واملضامني ما يف ظهور اجلمال 
  . وبيع عسب الفحل غري جائز : قال 
  . عسب الفحل ضرابه ، وبيع ذلك وكذلك إجارته لذلك ال تصح ، للنهي عن ذلك : ش 

  . ففي البخاري عن ابن عمر أن النيب هنى عن عسب الفحل  ١٩٦٣
هنى النيب عن ضراب الفحل ، وألنه ال يتحقق تسليم ذلك ، ألنه معلق باختيار الفحل وشهوته : ويف مسلم  ١٩٦٤

 .  
راً جيوز إجارته لذلك ، ألهنا منفعة مقصودة ، والغالب حصول النزو ، فيكون ذلك مقدو: والبن عقيل احتمال 

  . عليه ، وجوز أبو حممد دفع األجرة دون أخذها ، الحتياج الدافع إىل ذلك 
  . وألن النيب أعطى احلجام  ١٩٦٥
وفيما قاله نظر ، ألنه إن سلم أن اخلبيث احملرم فاملراد بالكسب األجرة ، ) إن كسبه خبيث : ( وقال  ١٩٦٦



لى املعصية ، وهو ممتنع قطعاً ، وإمنا دفع إليه ما دفعه على والنيب مل يدفع إليه ذلك أجرة ، وإال يلزم أنه أعانه ع
  . سبيل الرب والصلة 

وقد بالغ إمامنا رمحه اللَّه ، فمنع أن يعطى صاحب الفحل شيئاً على سبيل اهلدية وحنوها ، وقوفاً على ما ورد ، 
إنه : قد قرر القاضي ذلك ، وقال مل يبلغنا أن النيب أعطى يف مثل هذا شيئاً ، كما بلغنا يف احلجام ، و: وقال 

مقتضى النظر ، لكن ترك يف احلجام للنص ، فيبقى فيما عداه على مقتضى املنع ، وأبو حممد محل كالم اإلمام أمحد 
  . على التورع ، وجوز الدفع إليه على سبيل اهلدية وحنوها 

للَّه عن عسب الفحل ، فنهاه عن ملا روي عن أنس رضي اللَّه عنه أن رجالً من بين كالب سأل رسول ا ١٩٦٧
وهذا احلديث ) : قلت ( يا رسول اللَّه إنا نطرق ونكرم ، فرخص يف الكرامة ، رواه الترمذي : ذلك ، فقال 

  . الظاهر أنه مل يثبت عند اإلمام ، واللَّه سبحانه أعلم 
  . والنجش منهي عنه : قال 
  . هذا مما ال ريب فيه : ش 

ال تتلقوا الركبان ، وال يبع بعضكم على بيع بعض : ( اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه قال  فعن أيب هريرة رضي ١٩٦٨
  ) . ، وال تناجشوا ، وال يبع حاضر لباد 

هنى رسول اللَّه عن النجش ، والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، قال  ١٩٦٩
  . دي بك غريك مثنها ، وليس يف نفسك شراؤها ، فيقت

  . ذكره البخاري تعليقاً . الناجش آكل ربا ، خائن ، وهو خداع باطل ال حيل : وقال ابن أيب أوىف  ١٩٧٠
غري : والنجش منهي عنه ، وقال فيما تقدم : وظاهر كالم اخلرقي رمحه اللَّه أن البيع مع النجش صحيح ، ألنه قال 

حلق آدمي معني ، وميكن تداركه ، فأشبه تلقي الركبان ، وبيع  جائز ، وهذا هو املذهب املشهور ، ألن النهي
: املدلس ، وحنو ذلك ، وقيل عن أمحد رواية أخرى ، أن البيع باطل تغليباً حلق اللَّه تعاىل يف النهي ، وقال أبو حممد 

  . أن النجش ال جيوز : إن هذا اختيار أيب بكر ، والذي يف التنبيه 
إن جنش البائع ، أو واطأ على ذلك بطل البيع ، وهذا القول خرجه : ححه ابن محدان ويف املذهب قول ثالث ، ص

صاحب التلخيص من قول أيب بكر ، يف إبطال البيع بتدليس العيب ، وهو يؤيد رد ما حكاه عنه أبو حممد من 
سد البيع ، خبالف األجنيب البطالن مطلقاً ، انتهى ، ووجه هذا القول أن البائع أحد ركين العقد ، فارتكابه النهي يف

 .  
وإذا صح البيع فحيث غر املشتري وذلك بأن كان جاهالً بالقيمة ، فغنب غبناً خيرج عن العادة ثبت له اخليار ، نص 

  . عليه ، دفعاً للضرر عنه املنفي شرعاً ، أما إن كان عارفاً بالقيمة فال خيار له ، ألنه الظامل لنفسه بتفريطه 
ه مل يتعرض للخيار ، فيحتمل أنه مل ير ذلك ، كما هو قول بعض أهل العلم ، ألنه فرط ، حيث واخلرقي رمحه اللَّ

  . اشترى ما ال يعرف قيمته ، واللَّه أعلم 
  . وهو أن يزيد يف السلعة ، وليس هو مشترياً هلا : قال 
عنهما ، وهو حرام وخداع ، كما هذا تفسري النجش ، وإذاً يغر املستام ، وهو حنو تفسري ابن عمر رضي اللَّه : ش 

وهو حسن ، ألن غري الغر وهو العارف . ليغر الغر : قال ابن أيب أوىف ، وقد زاد بعض أصحابنا يف تفسريه فقال 
اإلستثارة واالستخراج ، : بالقيم ال يغتر مبثل ذلك ، وإن اغتر فذلك لعجلته ، وعدم تأمله ، وأصل النجش قيل 

، الستخراجه الصيد من مكانه ، فالزائد يف السلعة كأنه استخرج من املستام يف مثن السلعة ومنه مسي الصائد ناجشاً 



أصل النجس مدح الشيء وإطراؤه ، والناجش يغر املشتري مبدحه ، ليزيد يف الثمن : ما ال يريد أن خيرجه ، وقيل 
وهو كاذب حكم جنشه ، واللَّه . ا أعطيت يف هذه السلعة كذ: ، انتهى ، وحكم زيادة املالك يف الثمن كأن يقول 

  . أعلم 
  . فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل : قال 
احلاضر املقيم يف املدن والقرى ، والبادي املقيم بالبادية ، واملراد هنا بالبادي على ما قال أبو حممد من يدخل : ش 

قيم يف البلد ، وال ريب أن النيب هنى عن البلدة من غري أهلها ، وإن كان من قرية أو من بلدة أخرى ، واحلاضر امل
  . بيع احلاضر للبادي 

ال بيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من ( قال رسول اللَّه : فعن جابر رضي اللَّه عنه ، قال  ١٩٧١
  . رواه مسلم والترمذي ، وأبو داود والنسائي ) بعض 
  . سول اللَّه أن يبيع حاضر لباد ، وإن كان أخاه ألبيه وأمه هنى ر: وعن أنس رضي اللَّه عنه ، قال  ١٩٧٢
متفق ) ال تلقوا الركبان ، وال يبع حاضر لباد ( قال رسول اللَّه : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ١٩٧٣
  . عليهما 
ذلك واللَّه أعلم وروي أيضاً ذلك من حديث ابن عمر ، وأيب هريرة ، وطلحة بن عبيد اللَّه وإمنا هنى عن  ١٩٧٤

ألنه مىت ترك القادم يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص ، وتوسع عليهم السعر ، خبالف ما إذا توىف احلاضر بيعها 
  . ، فإنه ال يبيعها غالباً إال بغالء ، وإذاً حيصل الضرر ألهل البلد ، وقد أشار النيب يف تعليله إىل ذلك 

ول اإلسالم أكثر ، ملا كان عليهم من الضيق ، اختلف العلماء يف بقاء النهي ، وعن وملا كان هذا املعىن وجوده يف أ
وهي املشهورة عنه ، ) والثانية . ( كان ذلك مرة : زواله ، وقال ) إحدامها ( إمامنا رمحه اللَّه يف ذلك روايتان 

 تفريع ، أما على املذهب فإذا باع وعليها األصحاب بقاؤه ، لعمومات النهي ، ووجود املعىن إذاً ، فعلى األوىل ال
احلاضر هلم ، فهل يبطل البيع بشرطه ، وبه قطع اخلرقي ، اعتماداً على النهي القتضائه فساد املنهي عنه ، وألن 

الضرر ال ميكن تداركه ألنه آلدمي غري معني ، خبالف تلقي اجللب ، أوال يبطل ، ألن النهي ملعىن يتعلق بعني املعقود 
و النظر ألهل البلد ، ملقصود التوسعة ، فهو كتلقي الركبان ، نظراً حلق اجلالبني ، لكن ثبت اخليار مث ، عليه ، وه

الختصاص الضرر بالعاقد ، وهنا غالء السعر عام ؟ على روايتني ، وجعل ابن املنجا الصحة على القول بزوال 
  . على القول بالبقاء  النهي ، والبطالن على القول ببقائه ليس بشيء ، إمنا الروايتان

ومقتضى كالم اخلرقي صحة الشراء للبادي ، وهو كذلك ، ألن النهي إمنا ورد عن البيع ، ملعىن خيتص به ، وهو 
الرفق بأهل احلضر ، وهذا غري موجود يف الشراء للبادي ، إذ ال يتضرر احلاضر إذا مل يغنب البادي ، واخللق يف نظر 

  . الشارع على السواء 
  . هل للحاضر أن يشري على البادي ، من غري أن يباشر العقد ؟ مال أبو حممد إىل جواز ذلك ) : ه تنبي( 

إن رسول اللَّه هنى أن يبيع حاضر لباد ، ولكن : اقتداء بطلحة بن عبيد اللَّه ، فإنه قال لباد سأله أن يبيع له  ١٩٧٥
  . وأهناك اذهب إىل السوق ، فإن جاءن من يبايعك فشاورين ، حىت آمرك 

ادعوا الناس : ( قال رسول اللَّه : وقد روى البيهقي يف سننه عن جابر رضي اللَّه عنه قال ) : قلت (  ١٩٧٦
  . وهذا نص إن صح ، واللَّه أعلم ) يرزق اللَّه بعضهم من بعض ، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه 

أنا بيع لك بكذا ، فنهى : عرفه السعر ، ويقول وهو أن خيرج احلضري إىل البادي وقد جلب السلع ، في: قال 
  ) . دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض ( رسول اللَّه عن ذلك ، وقال 



أن خيرج احلضري إىل ( أي بيع احلاضر للبادي الذي قد هنى عنه رسول اللَّه ، والذي هو باطل هو هذا ، وهو : ش 
البادي مل يكن للحاضر أثر يف الفعل ، وإذاً يصح البيع ، ويزول النهي  أي ليبيع له ، فإن كان القاصد هو) البادي 

البادي ) وأن يكون ( ، وعموم األحاديث وهو الذي فهمه طلحة ابن عبيد اللَّه يقتضي عدم اشتراط ذلك انتهى 
ذلك  ألن املنع كان ألجل التوسعة ، ومع قصد اخلزن وحنو[ جلب السلع ، أي للبيع ال للخزن وحنو ذلك ، 

البادي جاهالً بالسعر ، واحلاضر عارفاً به ، ليعرفه إياه ، ألنه إذا كان ) وأن يكون ] ( التوسعة يف ترغيبه يف البيع 
عارفاً بالسعر مل يزده احلاضر على ما عنده شيئاً ، وحكى ابن أيب موسى رواية بالبطالن وإن عرف البادي السعر ، 

  . ضر السعر ورواية بالبطالن أيضاً وإن جهل احلا
أن يريد البادي البيع بسعر اليوم ، فإن كان قصده البيع بسعر ) أحدمها ( وزاد القاضي وغريه شرطني آخرين 

أن يقصد البيع بسعر : معلوم ، كان املنع من البيع من جهته ، ال من جهة احلاضر ، وزاد بعضهم يف هذا الشرط 
كون بالناس حاجة إليها ، ألن مع عدم حاجتهم التوسعة مستغىن عنها ، أن ي) الشرط الثاين . ( اليوم حاالً ال نسيئة 

وهذه الشروط اخلمسة شروط للبطالن والنهي ، مىت فقد واحد منها صح البيع ، وزال النهي ، واللَّه سبحانه أعلم 
 .  

  . وهنى عن تلقي الركبان : قال 
  . عن تلقي السلع حىت يهبط هبا األسواق األصل يف ذلك ما روى ابن عمر أن رسول اللَّه هنى : ش  ١٩٧٧
  . متفق عليهما . هنى رسول اللَّه أن تتلقى الركبان ، وال يبيع حاضر لباد : وعن ابن عباس  ١٩٧٨
  . ويف الصحيح أيضاً حنو ذلك عن ابن مسعود ، وأيب هريرة  ١٩٧٩

أن رسول اللَّه هنى أن : ديث ابن عمر جيوز تلقي اجللب يف أعلى السوق ، قاله أبو حممد ، ألن يف ح) : تنبيه ( 
  . واللَّه أعلم . تتلقى السلع حىت يهبط هبا إىل السوق 

فإن تلقوا واشترى منهم فهم باخليار إذا دخلوا السوق ، وعرفوا أهنم قد غبنوا ، إن أحبوا أن يفسخوا البيع : قال 
  . فسخوا 

  . وهو املذهب املنصوص املقطوع به إذا تلقيت الركبان فاشترى منهم ، فهل يصح البيع ، : ش 
ال تلقوا اجللب ، فمن تلقاه فاشترى منه شيئاً ( قال رسول اللَّه : ملا روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال  ١٩٨٠

وألن احلق يف النهي آلدمي معني ، أمكن . روه مسلم ، وأبو داود والترمذي ) فصاحبه باخليار إذا جاء السوق 
رق احلاضر للبادي ، والبيع يف وقت النداء ، أو ال يصح ، اعتماداً على عامة األحاديث يف النهي تداركه ، وهبذا فا

  . املطلق ؟ على روايتني 
وعلى املذهب للركبان اخليار إذا هبطوا السوق ، ورأوا أهنم قد غبنوا ، على ظاهر احلديث ، وقول عامة 

م بالغنب ألن دخول السوق يف احلديث حيلة واللَّه أعلم األصحاب ، ومل يشترط ذلك بعض املتأخرين ، بل العل
  . مبعرفة الغنب ، فإذا عرف قبل ثبت له اخليار 

وشرط ثبوت اخليار بالغنب أن يكون فاحشاً ، خيرج عن العادة على املذهب ، وقدره بعض األصحاب بالسدس ، 
مبجرد الغنب ، وحيتمل أن يكون موافقاً  وبعضهم بالثلث ، واخلرقي رمحه اللَّه أطلق الغنب فيحتمل أنه اكتفى

  . لألصحاب ، إذ الغنب إذا مل خيرج عن العادة مل يطلق عليه يف العرف غنب 
  . وحكم البيع هلم حكم الشراء منهم ، إذ اخلديعة موجودة فيهما ، وإذاً اخلرقي إمنا ذكره الشراء ألنه الغالب 

لتلقي ، فلو خرج بغري قصد ، فوافقهم فاشترى منهم ، مل وقوة كالم اخلرقي يقتضي أن احلكم خمصوص بقصد ا



ال فرق بني القصد وعدمه يف امتناع الشراء منهم ، إذ : حيرم عليه ذلك ، وهو احتمال أليب حممد ، وقال القاضي 
  . النهي دفعاً للخديعة والغنب عنهم ، وهذا موجود وإن مل يقصد التلقي 

لقي واللَّه أعلم أن املتلقي غالباً إما أن يكذب يف سعر البلد ، وإذاً يكون غاّراً غاّشا املعىن يف النهي عن الت) : تنبيه ( 
، أو يسكت فيكون مدلساً خادعاً ، أما إن صدق يف سعر البلد ، فهل يثبت للركبان اخليار ، لعموم النهي أو ال 

  . يثبت النتفاء اخلديعة ؟ فيه احتماالن واللَّه أعلم 
  .  ممن يتخذه مخراً باطل وبيع العصري: قال 
هذا هو املذهب بال ريب ، ألنه وسيلة إىل احملرم ، والوسيلة إىل احملرم حمرمة بال ريب ، وإذاً يبطل البيع : ش 

  ) . } وتعاونوا على الرب والتقوى ، وال تعاونوا على اإلمث والعدوان { (  ١٩الرتكاب احملرم ، قال جل وعال 
لعن اخلمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، واحملمولة إليه ، وشارهبا ، وبائعها ،  ويف السنن أن النيب ١٩٨١

  . ومبتاعها ، وساقيها ، وأشار إىل كل معاون عليها ومساعد فيها 
يصح البيع مع التحرمي ، وشرط البطالن على البائع قصد املشتري ذلك ، إما بقوله ، أو : ويف املذهب قول آخر 

ى ذلك ، أما إن ظن ذلك ومل يتحققه فإن البيع يصح مع الكراهة ، قاله صاحب التلخيص ، وحكم بقرائن دلت عل
ما كان وسيلة إىل احملرم كذلك ، كبيع السالح للبغاة ، أو ألهل احلرب ، أو اجلارية للغناء ، أو األقداح واخلبز 

واحلرير ملن حيرم عليه ، وحنو ذلك ، أما  والفواكه واملشموم والشموع ملن يشرب عليها املسكر ، والبيض للقمار ،
  . بيع السالح من أهل العدل لقتال البغاة ، وقطاع الطريق ، فجائز ، واللَّه أعلم 

  . ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ، وال يبطله شرط واحد : قال 
  . يبطل البيع بشرطني يف اجلملة : ش 

ال حيل سلف وبيع ، وال شرطان يف : ( ، عن النيب أنه قال ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده  ١٩٨٢
  . رواه أبو داود والترمذي وصححه ، وال يبطل بشرط واحد ، ملفهوم ما تقدم ) بيع ، وال بيع ما ليس عندك 

  ) . من باع خنالً مؤبرة فثمرهتا للبائع ، إال أن يشترط املتباع ( وللحديث الصحيح  ١٩٨٣
وحديث جابر يدل على إباحة : إمنا هنى رسول اللَّه عن شرطني يف البيع ، قال : رمحه اللَّه  قال اإلمام أمحد ١٩٨٤

الشرط ، حني باعه مجلة ، واستثىن ظهره إىل املدينة ، ويستثىن من ذلك على رأي اخلرقي جز الرطبة فقط ، وما يف 
  . معناها على ما تقدم 

  . ال يفسد البيع به ، وهو إحدى الروايتني ، وقد تقدم ذلك أيضاً وعموم كالم اخلرقي يدخل فيه الشرط الفاسد ، ف
اختلف يف الشرطني املبطلني للعقد ، فعن القاضي يف اجملرد أهنما شرطان مطلقاً ، أي سواء كانا صحيحني ) : تنبيه ( 

على إطالق أو فاسدين ، من مصلحة العقد أو من غري مصلحته ، زاعماً أن هذا ظاهر كالم أمحد ، ومعتمداً 
احلديث ، وكذلك قال ابن عقيل يف التذكرة ، معلالً بأن اشتراط الشرطني يفضي إىل اشتراط الثالثة ، وما ال هناية 

له ، وعن أمحد أنه فسرمها بشرطني صحيحني ، ليسا من مصلحة العقد ، كأن يشتري حزمة حطب ، ويشترط على 
ه وتفصيله ، وحنو ذلك ، ال ما كان من مصلحته ، كالرهن ، البائع محلها وتكسريها ، أو ثوباً ويشترط خياطت

والضمني ، فإن اشتراط مثل ذلك ال يؤثر ، وإن كثر ، وال ما كان من مقتضاه بطريق األوىل ، وال الشرطني 
الفاسدين ، إذ الواحد كاف يف البطالن ، وهذا اختيار الشيخني ، وصاحب التلخيص ، والقاضي يف شرحيه ، 

إن ما كان من مقتضى العقد كاشتراط تسليم املبيع ، وحلول الثمن ، ال يؤثر فيه بال خالف : حممد فقال وغاىل أبو 
وعن اإلمام أنه فسرمها بشرطني فاسدين ، وكذلك بعض األصحاب ، وضعفه صاحب التلخيص ، بأن الواحد . 



، أما الشرطان فال خالف يف تأثريمها ،  يؤثر يف العقد ، فال حاجة إىل التعدد ، وجياب بأن الواحد يف تأثريه خالف
  . واللَّه أعلم 

أبيعك بكذا ، على أن آخذ منك الدينار بكذا ، مل ينعقد البيع ، وكذلك إن باعه بذهب ، على : وإذا قال : قال 
  . أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه 

أو : عن الدراهم بدنانري معلومة  إذا شرط عقداً يف عقد ، مثل أن باعه شيئاً بدراهم ، وشرط أن يصارفه: ش 
بذهب وشرط أن يأخذ دراهم ، أو باعه داره على أن يبيعه داره األخرى ، أو على أن يبيعه املشتري داره ، أو 

  . على أن يؤجرها له ، وحنو ذلك ، فاملذهب املشهور أن العقد يبطل 
:  يف بيعة ، رواه الترمذي وصححه ، قال إمامنا ملا روي أبو هريرة رضي اللَّه عنه ، أن النيب هنى عن بيعتني ١٩٨٥

ويف املذهب قول آخر ، حكاه أبو حممد ، ) ال حيل سلف وبيع ( وملا تقدم يف حديث عبد اللَّه بن عمرو . هذا معناه 
يصح العقد ، : خترجياً من الشروط املنافية ملقتضى العقد ، كأن ال يبيع ، وال يهب ، وأبو الربكات حكاه رواية 

  . ويبطل الشرط ، كما ثبت ذلك بالنص يف شرط الوالء 
إن البيع ال يبطله شرط واحد ، وقال هنا بالبطالن ، فيحتمل أن مذهبه أن : واعلم أن اخلرقي رمحه اللَّه قال قبل 

كل الشروط الفاسدة تبطل البيع ، ويكون ما تقدم مراداً به الشرط الصحيح ، وحيتمل أن خيص البطالن هبذا 
  . ط وما يف معناه من اشتراط عقد يف عقد الشر

للعلماء يف تأويل بيعتني يف بيعة تأويل آخر ، قاله مالك ، والشافعي وغريمها ، وهو أن يقول بعتك بعشرة ) : تنبيه ( 
نقداً ، أو بعشرين نسيئة ، أو بعتك بدينار ، أو بعشرة دراهم ، وحنو ذلك ، وهذا أيضاً ال يصلح على املذهب ، 

إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته : العلم باملبيع ، وخرج أبو اخلطاب يف اهلداية صحة ذلك ، من رواية  لعدم
غداً فلك نصف درهم ، وتردد أبو حممد يف التخريج ، وفرق على البيع بأن العقد مث متكن صحته ، لكونه جعالة ، 

يقع إال على إحدى الصفتني ، فتتعني األجرة املسماة  حتتمل فيها اجلهالة ، وبأن العمل الذي يستحق به األجرة ال
عوضاً ، فال تنازع ، خبالف هنا ، ويف كليهما نظر ، ألن العلم بالعوض يف اجلعالة شرط ، كما هو يف اإلجارة ، 

  . والبيع والقبول أيضاً يف البيع ال يقع إال على إحدى الصفتني فيتعني ما مسي هلا ، واللَّه أعلم 
من ويل ليتيم ماالً فليتجر به ، وال : ( ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب قال : ش  ١٩٨٦

  . رواه الترمذي ) يدعه حىت تأكله الصدقة 
  . وهو أصح من املرفوع : وروي حنوه عن عمر رضي اللَّه عنه ، قال علماء احلديث  ١٩٨٧
وألن ذلك . ت عائشة تزكي أموالنا وإهنا لتتجر هبا يف البحرين كان: وعن القاسم رضي اللَّه عنه ، قال  ١٩٨٨

أحظ لليتيم ، لكون نفقته تكون يف رحبه ، والويل يفعل األحظ ، ويشعر هذا التلعيل بأن شرط االجتار به كونه يف 
 حممد يف املواضع اآلمنة ، وال بد من ذلك ، وحكم األب واحلاكم ، وأمينه حكم الوصي بل أوىل ، وظاهر كالم أيب

املغين أو صرحيه أن ذلك على سبيل اجلواز والندبية ، ال على سبيل الوجوب ، إال ال جيب على الويل أن حيصل له 
نفعاً ، بل الواجب عليه أن ال يضره ، وأورد على هذا إذا وهب له من يعتق عليه ، وال تلزمه نفقة ، أنه جيب على 

، من غري ضرر ما ، خبالف ما تقدم ، فإن على الويل ضرراً يف تفويت  الويل القبول ، وجياب بأن هنا حمض مصلحة
  . واللَّه أعلم . منافعه 

  . وال ضمان عليه : قال 
أي إذا اجتر الوصي مبال اليتيم ، فخسر املال أو تلف ، فال ضمان عليه ، ألنه فعل ما أذن له فيه ، أشبه ما لو : ش 



  . واللَّه أعلم أحرزه يف حرز مثله فتلف ، وحنو ذلك ، 
  . والربح كله لليتيم : قال 
ألنه مناء ملكه ، فكان له ، كبقية أمالكه ، وليس للويل من ذلك شيء ، ألنه إمنا يكون له ذلك بعقد ، وليس : ش 

  . له أن يعقد مع نفسه ، لقوة التهمة عليه يف ذلك ، واللَّه أعلم 
  . ربح ما وافقه عليه الوصي فإن أعطاه ملن يضارب له به فللمضارب من ال: قال 
  . للوصي أن يدفع املال إىل من يتجر فيه ، كما لو أن يتجر فيه بنفسه : ش 

وقد روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه فعل ذلك وله أن جيعل للمدفوع إليه جزءاً من الربح ، ألن ذلك مما  ١٩٨٩
  . للَّه أعلم الويل منوط باملصلحة ، وا] تصرف [ و ] مصلحة [ يعد يف العرف 

وما استدان العبد فهو يف رقبته ، يفديه سيده ، أو يسلمه ، فإن جاوز ما استدان قيمته مل يكن على سيده : قال 
  . أكثر من قيمته ، إال أن يكون مأذوناً له يف التجارة ، فيلزم مواله مجيع ما استدان 

أذوناً له يف التجارة ، فهذا ما استدانه كبيع أو قرض أن يكون م) إحدامها ( للعبد يف استدانته وحنوها حالتان : ش 
؟ وهو املشهور من الروايات واختيار اخلرقي ، والقاضي ، وأيب اخلطاب ، وغريهم ألنه ) هل يلزم سيده ( وحنومها 

  . داينون : أغرى الناس مبعاملته ، بإذنه فيها ، أشبه ما لو قال 
من باع عبداً وله مال ، فله ماله وعليه : ( نه أن رسول اللَّه قال ولعموم ما روي عن جابر رضي اللَّه ع ١٩٩٠

أو . ( هذا إن صح فاملراد العبد املأذون له يف التجارة : رواه البيهقي يف سننه ، وقال ) دينه ، إال أن يشترط املبتاع 
ورقبة العبد ( إلذنه ، ) مة السيد أو بذ. ( ؟ ألنه القابض للمال ، املتصرف فيه ، أشبه غري املأذون له ) برقبة العبد 

لقبضه املال ؟ على ثالث روايات ، وبىن أبو العباس الروايتني األولتني على أن تصرفه مع اإلذن هل هو لسيده ) 
وحمل اخلالف فيما ثبت ببينة ، أو . انتهى . فيتعلق ما أدانه بذمته كوكيله ، أو لنفسه فيتعلق برقبته ؟ على روايتني 

  . يد ، أما ما أنكره السيد ، وال بينة به ، فإنه يتعلق بذمة العبد إن أقر به ، وإال فهو هدر بإقرار الس
وإن كان يف يده مال ، ويؤيد إرادة ذلك ما [ وعموم كالم اخلرقي وكثري من األصحاب يقتضي جريان اخلالف 

إن كان يف يده مال قضي : أهنما قاال عن مالك ، والشافعي رمحهما اللَّه ، ] حكاه أبو حممد ، بعد حكاية اخلالف 
فإن العهدة تتعلق . إنه كالوكيل : دينه منه ، وإال تعلق بذمته ، ومقتضى ذلك أنا خنالفهما يف ذلك ، مث إذا قلنا 

باملوكل الذي هو السيد هنا ، وإن كان له يف يد موكله مال ، وجعل ابن محدان حمل اخلالف فيما إذا عجز ما يف 
  .  يده عن الدين

حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن سيده حكم ما استدانه حيث أذن له يف التجارة ، قاله ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
قال ) : الثاين ( يف املغين ، وقطع يف التلخيص والبلغة بلزومه للسيد ، وكذا قال أبو العباس ، وهو ظاهر كالم اجملد 

أذن له فيه ، أو يف الذي مل يأذن له ] الذي [ الذي استدانه بني أن يكون يف  ال فرق يف: أبو حممد وتبعه ابن محدان 
  . فيه ، كأن يأذن له يف التجارة يف الرب مثالً ، فيتجر يف غريه ، إناطة بتغرير السيد ، وفيه نظر 

عني املال ، إما لنفسه أو أن يتصرف يف ) : إحدامها ( العبد غري املأذون له ، ولتصرفه حالتان أيضاً ) احلالة الثانية ( 
أن يتصرف يف الذمة ، فهل يصح ) الثانية ( للغري ، فهذا كالغاصب ، أو كالفضويل ، على ما هو مقرر يف موضعه 

تصرفه ، إحلاقاً له باملفلس ، إذ احلجر عليه حلق غريه وهو السيد ، أو ال يصح إحلاقاً له بالسفيه ، إذ أهليته ناقصة ، 
ا ؟ فيه قوالن ، حكامها أبو حممد ، وصاحب التلخيص وجهني ، وأبو الربكات روايتني ، فعلى وإذن السيد مكمل هل

األول ما اشتراه أو اقترضه ، إن وجد يف يده انتزع منه ، لتحقق إعساره ، قاله أبو حممد وصاحب التلخيص ، 



ه حبق ، أشبه ما لو وجد يف يده صيداً وغريمها ، وإن أخذه سيده مل ينتزع منه على املشهور ، ألنه وجده يف يد مملوك
وحنو ذلك ، واختار صاحب التلخيص جواز االنتزاع منه ، معلالً بأن امللك واقع للسيد ابتداء ، وإن تلف بيد 
السيد مل يضمنه ، مث هل يتعلق مثنه برقبة العبد ، أو بذمته ، على اخلالف اآليت ؟ وكذلك إن تلف بيد العبد ، 

لربكات أنه ال ينتزع ولو كان بيد العبد ، وأن الثمن يتعلق بذمته بال نزاع ، ويظهر قوله إن ومقتضى كالم أيب ا
علم البائع أو املقرض باحلال ، أما إذا مل يعلم فيتوجه قول األكثرين ، وعلى الثاين وهو بطالن التصرف يرجع مالك 

ا برقبته كجناياته ، وهو املشهور ، واختيار العني يف عينه حيث وجدها ، فإن تلفت يف يد العبد فهل تتعلق قيمته
  . اخلرقي ، وأيب بكر ، أو بذمته ، يتبع هبا إذا عتق ، حذاراً من تضرر السيد 

دين : كانوا يقولون : ولعموم ما روى ابن أيب الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء التابعني من أهل املدينة ، قال  ١٩٩١
 سننه ، أو إن علم رب العني بكونه عبداً فال شيء له ، ألنه املتلف ملاله ، نص رواه البيهقي يف. اململوك يف ذمته 

عليها يف رواية حنبل ، معلالً مبا تقدم ؟ على ثالث روايات ، وإن تلفت بيد السيد فكذلك ، على مقتضى كالم 
على العبد ، مث إن أبا يرجع إن شاء على السيد ، وإن شاء : اجملد وقال أبو حممد ، وصاحب التلخيص ، وغريمها 

  . حممد مال إىل رقبته ، ومال صاحب التلخيص وابن محدان إىل ذمته 
وحيث علق شيء من ذلك برقبة العبد ، فإن سيده خيري بني تسليمه أو فدائه ، فإن سلمه برىء ، وإن مل تف قيمته 

لسيده وهو اختيار أيب حممد ، أو باحلق ، أما إن سلم فبيع ، وفضلت من مثنه فضلة عن أرش جنايته ، فهل تكون 
للمجين عليه وهو ظاهر كالم اإلمام ، على ما قاله القاضي ؟ فيه قوالن ، وإن فداه وكذا إن أعتقه فهل يلزمه أرش 

اجلناية ، بالغة ما بلغت ، أو ال يلزمه إال األقل من قيمته ، أو أرش جنايته ، وهو املشهور ؟ على روايتني ، واللَّه 
  . أعلم 

  . وبيع الكلب باطل ، وإن كان معلماً : ال ق
ملا يف الصحيحني عن أيب مسعود األنصاري رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه هنى عن مثن الكلب ، : ش  ١٩٩٢

  . ومهر البغي وحلوان الكاهن 
  . رواه مسلم ) مثن الكلب خبيث ( وقال  ١٩٩٣
: ( قال رسول اللَّه : ه عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، قال وأصرح منها ما يف سنن البيهقي وقد جود إسناد ١٩٩٤

  ) . ال حيل مثن الكلب ، وال حلوان الكاهن ، وال مهر البغي 
ألن بعض العلماء أجاز بيع املعلم دون غريه ، وإليه ميل بعض املتأخرين من . وإن كان معلماً : وقول اخلرقي 

  . أصحابنا 
: وكذلك يف حديث جلابر ، لكنهما ضعيفان ، قال البيهقي ) إال كلب الصيد ( ألن يف رواية أليب هريرة  ١٩٩٥

  . الثابت عن النيب خال من هذا االستثناء واالقتناء ، وحنو ذلك قال الدارقطين وغريه ، واللَّه أعلم 
  . ومن قتله وهو معلم فقد أساء : قال 
ألنه حيوان يباح اقتناؤه ، واالنتفاع به ، فحرم إتالفه بالتحرمي ، وذلك ) أساء ( فسر أبو حممد رمحه اللَّه : ش 

  . كالشاة 
وكذلك حكم كل كلب يباح اقتناؤه ككلب املاشية والزرع ، ال حلفظ ) ال ضرر وال ضرار ( ولعموم  ١٩٩٦

م اخلرقي وحيتمله كال. ال يباح قتله : البيوت على األشهر ، أما ما ال يباح اقتناؤه ، وال أذى فيه ، فقال أبو حممد 
وله أن يقتل احلدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه ، أو آذاه ، وال : يف احملرم يف قوله 



  . فداء عليه 
أمرنا رسول اللَّه بقتل الكالب ، حىت أن املرأة تقدم من البادية بكلبها : ملا روى جابر رضي اللَّه عنه ، قال  ١٩٩٧

  . رواه مسلم ) عليكم باألسود البهيم ، ذي النقطتني ، فإنه شيطان : ( ى عن قتلها ، وقال ، فنقتله ، مث هن
وقوة كالم اخلرقي هنا يقتضي عدم التحرمي ، لتخصيصه احلكم باملعلم ، وبه قطع أبو الربكات ، مع القول بالكراهة 

و للكراهة ؟ على قولني ، أشهرمها األول ، ، أ] هل هو ملا قبل األمر . [ ، وقد ينبين ذلك على النهي بعد األمر 
  . ويستثىن على كل حال الكلب األسود البهيم ، فإنه يباح قتله للحديث ، وكذلك الكلب العقور 

مخس من الدواب كلهن فواسق ، يقتلن يف احلرم ، : ( أن رسول اللَّه قال : حلديث عائشة رضي اللَّه عنها  ١٩٩٨
ويقتالن وإن كانا معلمني ، ويلحق بالكلب العقور كل ) ، والفأرة ، والكلب العقور الغراب ، واحلدأة ، والعقرب 

ما آذى الناس وضرهم يف أنفسهم وأمواهلم ، فإنه يباح قتله ، وما ال أذى فيه ال يباح قتله على قول أيب حممد ، 
  . علم ويباح على قول اجملد ، وال غرم عليه عند اجملد ، لكن يكره تنزيهاً ، واللَّه أ

  . وال غرم عليه : قال 
  . إذا قتل الكلب قاتل غرم عليه ، وإن كان معلماً ألنه ال يقابل بالعوض شرعاً للنهي عنه وجعله خبيثاً : ش 

هنى رسول اللَّه عن مثن اخلمر ، ومهر البغي ، ومثن : وقد جاء يف حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، قال  ١٩٩٩
  . رواه أبو داود ) جاء يطلب مثن الكلب ، فامأل كفه تراباً إذا : ( الكلب ، وقال 

وما جاء عن عثمان رضي اللَّه عنه ، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أهنما غرما قاتل  ٢٠٠٠
  . واللَّه أعلم . الكلب ، فقد ضعفا 

  . وبيع الفهد والصقر املعلم جائز : قال 
كالشاهني ، والبازي ، وحنومها ، وهذا إحدى الروايتني ، واختيار أيب حممد ، ألنه حيوان وكذلك ما يف معنامها : ش 

) : والثانية ( إن قيل بعمومه } وأحل اللَّه البيع { ولعموم [ يباح نفعه واقتناؤه مطلقاً ، فأشبه البغل واحلمار ، 
لنجاستها ، إذ املنع منه معلل بذلك ، وخرج  واختارها أبو بكر ، وابن أيب موسى ال جيوز ، إحلاقاً هلا بالكلب ،

انتهى ، ومقتضى هذا . ، وإن قيل بنجاستهما باإلمجاع ، على أن ابن عقيل خرج فيهما قوال باملنع ] البغل واحلمار 
التعليل ختصيص حمل اخلالف ، وجعله على القول بنجاسة ذلك ، وكثري من األصحاب يطلق اخلالف ، وقد أكد 

  . ما قيل بطهارته منها صح بيعه ، وما ال فال : وقيل : دة اإلطالق ، فقال بعد ذكر الروايتني ابن محدان إرا
حيترز عن غري املعلم فإنه ال جيوز بيعه ، لعدم االنتفاع به ، نعم إن قبل التعليم جاز بيعه على . املعلم : وقول اخلرقي 

  . األشهر ، كاجلحش الصغري ، واللَّه أعلم 
  . بيع اهلر وكذلك : قال 
  . أي جيوز بيعه ، وهذا إحدى الروايتني ، واختيار أيب حممد ، ملا تقدم : ش 

) : والثانية ( وملا يف الصحيح أن امرأة دخلت النار يف هرة هلا حبستها ، واألصل يف الالم أهنا للملك  ٢٠٠١
  . ال جيوز : واختارها أبو بكر 

عن [ زجر رسول اللَّه : ، أنه سئل عن مثن الكلب والسنور ، فقال ملا يف مسلم عن جابر رضي اللَّه عنه  ٢٠٠٢
  . ذلك 
عن مثن اهلر ، رواه أبو داود ، ومحل على غري اململوك ، أو على ما ال نفع ] هنى رسول اللَّه : وعنه أيضاً  ٢٠٠٣

ه ، مث ملا حكم بطهارة سؤره فيه ، أو على اهلر املتوحش ، أو على أن ذلك كان يف االبتداء ، ملا كان حمكوماً بنجاست



  . حل مثنه ، وكلها حمامل ودعوى ال دليل عليها ، واللَّه أعلم 
  . وكل ما فيه املنفعة : قال 
أي جيوز بيعه ، وقد علم من هذا إناطة احلكم عنده مبا فيه منفعة ، وكذلك الثياب ، والعقار ، وهبيمة األنعام ، : ش 

بيع االنتفاع وشرط املنفعة أن تكون مباحة ، لتخرج آالت اللهو وحنوها ، وحنو ذلك ، ألن احلكمة يف جواز ال
ويستثىن من ذلك الوقف ، وأم الولد ، واملدبر ، والزيت النجس ، على خالف يف بعض ذلك ، وبسط ذلك حيتاج 

  . إىل طول ، واللَّه سبحانه أعلم 
  . واق ابن عمر أن رسول اللَّه هنى عن تلقي السلع حىت يهبط هبا األس

  . متفق عليهما . هنى رسول اللَّه أن تتلقى الركبان ، وال يبيع حاضر لباد : وعن ابن عباس  ١٩٧٨
  . ويف الصحيح أيضاً حنو ذلك عن ابن مسعود ، وأيب هريرة  ١٩٧٩

ى أن أن رسول اللَّه هن: جيوز تلقي اجللب يف أعلى السوق ، قاله أبو حممد ، ألن يف حديث ابن عمر ) : تنبيه ( 
  . واللَّه أعلم . تتلقى السلع حىت يهبط هبا إىل السوق 

فإن تلقوا واشترى منهم فهم باخليار إذا دخلوا السوق ، وعرفوا أهنم قد غبنوا ، إن أحبوا أن يفسخوا البيع : قال 
  . فسخوا 

   .إذا تلقيت الركبان فاشترى منهم ، فهل يصح البيع ، وهو املذهب املنصوص املقطوع به : ش 
ال تلقوا اجللب ، فمن تلقاه فاشترى منه شيئاً ( قال رسول اللَّه : ملا روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال  ١٩٨٠

وألن احلق يف النهي آلدمي معني ، أمكن . روه مسلم ، وأبو داود والترمذي ) فصاحبه باخليار إذا جاء السوق 
ت النداء ، أو ال يصح ، اعتماداً على عامة األحاديث يف النهي تداركه ، وهبذا فارق احلاضر للبادي ، والبيع يف وق

  . املطلق ؟ على روايتني 
وعلى املذهب للركبان اخليار إذا هبطوا السوق ، ورأوا أهنم قد غبنوا ، على ظاهر احلديث ، وقول عامة 

يث حيلة واللَّه أعلم األصحاب ، ومل يشترط ذلك بعض املتأخرين ، بل العلم بالغنب ألن دخول السوق يف احلد
  . مبعرفة الغنب ، فإذا عرف قبل ثبت له اخليار 

وشرط ثبوت اخليار بالغنب أن يكون فاحشاً ، خيرج عن العادة على املذهب ، وقدره بعض األصحاب بالسدس ، 
وافقاً وبعضهم بالثلث ، واخلرقي رمحه اللَّه أطلق الغنب فيحتمل أنه اكتفى مبجرد الغنب ، وحيتمل أن يكون م

  . لألصحاب ، إذ الغنب إذا مل خيرج عن العادة مل يطلق عليه يف العرف غنب 
  . وحكم البيع هلم حكم الشراء منهم ، إذ اخلديعة موجودة فيهما ، وإذاً اخلرقي إمنا ذكره الشراء ألنه الغالب 

قهم فاشترى منهم ، مل وقوة كالم اخلرقي يقتضي أن احلكم خمصوص بقصد التلقي ، فلو خرج بغري قصد ، فواف
ال فرق بني القصد وعدمه يف امتناع الشراء منهم ، إذ : حيرم عليه ذلك ، وهو احتمال أليب حممد ، وقال القاضي 

  . النهي دفعاً للخديعة والغنب عنهم ، وهذا موجود وإن مل يقصد التلقي 
باً إما أن يكذب يف سعر البلد ، وإذاً يكون غاّراً غاّشا املعىن يف النهي عن التلقي واللَّه أعلم أن املتلقي غال) : تنبيه ( 

، أو يسكت فيكون مدلساً خادعاً ، أما إن صدق يف سعر البلد ، فهل يثبت للركبان اخليار ، لعموم النهي أو ال 
  . يثبت النتفاء اخلديعة ؟ فيه احتماالن واللَّه أعلم 

  . وبيع العصري ممن يتخذه مخراً باطل : قال 
ذا هو املذهب بال ريب ، ألنه وسيلة إىل احملرم ، والوسيلة إىل احملرم حمرمة بال ريب ، وإذاً يبطل البيع ه: ش 



  ) . } وتعاونوا على الرب والتقوى ، وال تعاونوا على اإلمث والعدوان { (  ١٩الرتكاب احملرم ، قال جل وعال 
، وحاملها ، واحملمولة إليه ، وشارهبا ، وبائعها ،  ويف السنن أن النيب لعن اخلمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ١٩٨١

  . ومبتاعها ، وساقيها ، وأشار إىل كل معاون عليها ومساعد فيها 
يصح البيع مع التحرمي ، وشرط البطالن على البائع قصد املشتري ذلك ، إما بقوله ، أو : ويف املذهب قول آخر 

ه فإن البيع يصح مع الكراهة ، قاله صاحب التلخيص ، وحكم بقرائن دلت على ذلك ، أما إن ظن ذلك ومل يتحقق
ما كان وسيلة إىل احملرم كذلك ، كبيع السالح للبغاة ، أو ألهل احلرب ، أو اجلارية للغناء ، أو األقداح واخلبز 

لك ، أما والفواكه واملشموم والشموع ملن يشرب عليها املسكر ، والبيض للقمار ، واحلرير ملن حيرم عليه ، وحنو ذ
  . بيع السالح من أهل العدل لقتال البغاة ، وقطاع الطريق ، فجائز ، واللَّه أعلم 

  . ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ، وال يبطله شرط واحد : قال 
  . يبطل البيع بشرطني يف اجلملة : ش 

لف وبيع ، وال شرطان يف ال حيل س: ( ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النيب أنه قال  ١٩٨٢
  . رواه أبو داود والترمذي وصححه ، وال يبطل بشرط واحد ، ملفهوم ما تقدم ) بيع ، وال بيع ما ليس عندك 

  ) . من باع خنالً مؤبرة فثمرهتا للبائع ، إال أن يشترط املتباع ( وللحديث الصحيح  ١٩٨٣

  كتاب السلم

  
سلم والسلف عبارتان عن معىن واحد ، قاله األزهري وغريه ، غري سلم وأسلم ، وسلف وأسلف ، وال: يقال : ش 

أن االسم اخلاص هبذا الباب السلم ، ألن السلف يقال على القرض ، ولذلك بوب اخلرقي وغريه السلم ، دون 
اهنا إن السلف ، وهو نوع من البيع ، ينعقد مبا ينعقد به ، وبلفظه ، ويشترط له ما يشترط له ، ويزيد شروطاً يأيت بي

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل { (  ١٩: شاء اهللا تعاىل ، وهو جائز باِإلمجاع ، وسنده قوله تعاىل 
  ) . } مسمى فاكتبوه 

أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى أن اهللا أحله ، وأذن فيه ، مث : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٢٠٠٤
وال ريب . إن اهللا قد أحله يف كتابه ، وأذن فيه ، وقال اآلية ، روامها البيهقي يف سننه : رواية قرأ هذه اآلية ، ويف 

  . أن اآلية الكرمية شاملة له 
من : ( قدم رسول اهللا املدينة ، وهم يسلفون يف الثمار السنتني والثالث ، فقال : ويف الصحيحني عنه قال  ٢٠٠٥

  . أقر على ذلك ، وبني شرطه ، واهللا أعلم ) معلوم إىل أجل معلوم أسلف فليسلف يف كيل معلوم ، ووزن 
  . وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز : قال 
أن يكون مما يتأتى ضبطه بالصفة ، ) : أحدمها ( يشترط للمسلم فيه شروط ، دل كالمه هنا منها على شرطني : ش 

يف املكيل ، واملوزون ، واملذروع ، وحنوها ، لتأيت الصفة  ليوجد شرط املبيع ، وهو العلم به ، فعلى هذا يصح السلم
من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ، ووزن معلوم إىل : ( على ذلك ، وقد أقر النيب على السلف يف الثمار ، وقال 

  ) . أجل معلوم 
ب املغامن مع كنا نصي(  ١٦: وروى البخاري عن عبد الرمحن بن أبزى ، وعبد اهللا بن أيب أوىف ، قاال  ٢٠٠٦

رسول اهللا ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم يف احلنطة ، والشعري ، والزبيب ، يف كيل معلوم إىل أجل 



وأمجع املسلمون على جواز ) . ما كنا نسأهلم عن ذلك : أكان هلم زرع أم مل يكن هلم زرع ؟ قاال : معلوم ، فقلت 
الطعام ، قاله ابن املنذر ، وال يصح فيما ال ينضبط بالصفة ، كجوهر ، وما فيه  السلم يف الثياب ، وعلى جوازه يف

أخالق مقصودة ال تتميز ، كمعجون ، ومثن مغشوش ، وحامل من حيوان ، وشاة لبون ، على الصحيح فيها ، ويف 
تتميز ، كاخلفاف ،  الرؤوس ، واجللود واألواين املختلفة الرؤوس واألوساط ، وحنو ذلك ، وكذلك ما جيمع أخالطاً

والقسي ، والنبل املريش ، والثوب املنسوج من نوعني ، واملعدود املختلف ، كاحليوان ، والبيض ، والرمان ، وحنو 
  . ذلك ، واللحم املشوي ، واملقلي ، واملطبوخ خالف ، وبسط ذلك له حمل آخر 

م ، فيصفه مبا خيتلف به الثمن غالباً ، فيذكر جنسه ويشترط يف الصفة أن تكون حبيث يعرف هبا املبيع عرفاً ، ملا تقد
كتمر ، ونوعه كربين ، وبلده كعراقي ، وقدره كصغار أو كبار ، وحداثته كحديث ، وجودته كجيد ، أو 

أردى ، على أصح الوجهني ، وقد يزاد على هذه ، أو : أجود ، ويصح : عكسهما كقدمي ورديء ، وال يصح 
  . فيه وليس هذا موضع استقصاء ذلك ينقص منها ، حبسب املسلم 

  . كونه يف الذمة ، فال يصح يف عني ، ألن لفظ السلم والسلف للدين ) : الشرط الثاين ( 
أما السلم يف النخل : أسألك عن السلم يف النخل ، قال : قلت البن عمر : وعن رجل من أهل جنران قال  ٢٠٠٧

مب يأكل ماله ؟ فأمره فرده : ( لعام ، فذكر ذلك لرسول اهللا فقال فإن رجلًا أسلم يف خنل لرجل ، فلم حيمل ذلك ا
  . عليه ، مث هنى عن السلم يف النخل حىت يبدو صالحه ، رواه أبو داود وغريه 

إن : وقيل . هني عن بيع النخل حىت يبدو صالحه : ويف الصحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال  ٢٠٠٨
من أسلف فليسلف يف : (  مثار خنيل بأعياهنا ، فلما قدم النيب هناهم عن ذلك ، وقال أهل املدينة كانوا يسلمون يف

  . احلديث ، واهللا أعلم ) كيل معلوم 
  . إذا كان كيل معلوم أو وزن معلوم ، أو عدد معلوم : قال 
يكال ، أبو بوزن  بكيل معلوم عند العامة ، إن كان مما: وهو أن يقدر املسلم فيه ) : الشرط الثالث ( هذا : ش 

كذلك إن كان مما يوزن ، ملا تقدم من حديث ابن عباس ، أو بعدد ، أو ذرع كذلك ، قياساً على ما تقدم ، وألنه 
عوض ثبت يف الذمة ، فاشترط معرفة قدره كالثمن ، وال يتعني ما عيناه من كيل العامة ، وحنوه على املذهب ، لعدم 

بد ؟ فيه وجهان ، وال يصح بإناء أو صنجة غري معلومني عند العامة ، الحتمال الفائدة يف ذلك ، وهل يفسد به الع
هالك ذلك ، وإذاً يتعذر املسلم فيه ، وذلك غرر ، وال حاجة إليه ، ومن مث اشترط أن يكون املكيال وامليزان 

املقدم ، الرتفاع وكذلك الوصف بلغة يفهمها غري املتعاقدين ، فإن فهمها عدالن دون أهل االستفاضة كفى على 
  . التنازع بالرجوع إليهما انتهى 

ومقتضى ما تقدم أنه ال يصح السلم فيما يكال وزنا ، وال فيما يوزن كيلًا ، وهو املشهور ، واملختار للعامة ، ونص 
اقاً ، وعنه عليه اِإلمام يف املكيل ال يسلم فيه وزناً قياساً كالربويات ، وكاملذروع وزناً وعكسه ، فإنه ال يصلح اتف

ما يدل واختاره أبو حممد ، وحيتمله كالم اخلرقي أنه جيوز ، حلصول معرفة القدر ، ومقتضى كالم اخلرقي أنه يسلم 
يف مجيع املعدودات عدداً ، وال ريب يف ذلك يف احليوان ، أما يف غريه فثالثة أقوال ، وزناً ، عدداً ، ما تقارب 

  . وت كالبطيخ ، والرمان ، والبقول ، وزناً ، واهللا أعلم كاجلوز ، والبيض ، عدداً ، وما تفا
  . إىل أجل : قال 
وهو أن يكون مؤجلًا على املذهب املعروف ، ملا تقدم يف حديث ابن عباس رضي اهللا ) الشرط الرابع ( هذا : ش 

  . عنهما ، فإنه أمر ، واألمر للوجوب 



إىل ) من أسلم فال يسلم إال يف كيل معلوم : ( من روى  ال سيما على رواية: قال القرطيب يف شرح مسلم  ٢٠٠٩
  . آخره انتهى 

وألن السلم إمنا جاز رخصة ، ألنه لالرتفاق . اضرب له أجلًا : ويف سنن البيهقي عن ابن عباس أنه قال  ٢٠١٠
  . معلوم باألهلة : قال . ألنه بيع معدوم ، وال حيصل الرفق إال باألجل ، واهللا أعلم 

يا أيها الذين آمنوا إذا { (  ١٩: يف األجل كونه معلوماً ، ملا تقدم من احلديث ، ولقول اهللا تعاىل  يشترط: ش 
فال يصح إىل نزول املطر ، أو قدوم زيد ، وحنو ذلك ، وهل يصح إىل ) } تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه 

  . لتقدم ذلك وتأخره احلصاد وحنوه ، أو إىل نفس العطاء ، لتقارب الزمن أو ال يصح ، 
حمل : وهو قول ابن عباس ، وابن عمر رضي اهللا عنهم ، واختاره عامة األصحاب ؟ فيه قوالن ، وقيل  ٢٠١١

اخلالف يف احلصاد إذا جعله إىل زمنه ، أما فعله فال يصح ، واختلف أيضاً فيما إذا علقه باسم يتناول شيئني كربيع 
وهو الذي أورده يف التلخيص [ ول يوم ، وبه قطع يف املغين ، أو ال يصح ، ، ويوم النفر ، هل يصح ويتنزل على أ

ويتعلق بأوله ، وهو اختيار أيب حممد ، أو ال يصح رأساً ، وفيما إذا . هل يصح . شهر كذا : مذهباً ؟ وفيما إذا قال 
، ألن أول الشهر يعرب ] أول رمضان أو آخره ، هل يصح ويتعلق بأول جزء ، وآخر جزء ، أو ال يصح : قال مثلًا 

  . انتهى . به عن النصف األول ، وكذا اآلخر ، وهو احتمال لصاحب التلخيص ؟ على قولني يف اجلميع 
مث ظاهر كالم اخلرقي وكذلك ابن أيب موسى وابن عبدوس أن علم ذلك ال غري باألهلة ، بأن جيعل حلوله يف أول 

هبن ، : رجب ، وحنو ذلك ، ألن اهللا سبحانه وتعاىل جعل التأقيت  جزء من رمضان ، أو يوم عاشوراء ، أو إىل شهر
فعلى هذا ال يصح تأقيت بعيد ) } قل هي مواقيت للناس واحلج (  ٩)يسألونك عن األهلة ، { (  ١٩: قال تعاىل 

و ذلك مل إن كان مما يتقدم ويتأخر كعيد السعانني للنصارى ، وحن: من أعياد الكفار مطلقاً ، وقال القاضي وغريه 
  . يصح ، وإال صح ، كالنريوز وحنوه 

يشترط لألجل شرط آخر ، وهو أن يكون له وقع يف الثمن ، حبيث خيتلف به السعر ، ومثل ذلك أبو ) : تنبيه ( 
حممد يف الكايف بالشهر ، ونصفه ، ال اليوم وحنوه ، وكثري من األصحاب ميثل بالشهر ، والشهرين ، فمن مث قال 

نعم يصح كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل فيما يأخذ منه كل يوم قدراً معلوماً ، كاخلبز ، واللحم . ه شهر أقل: بعضهم 
  . ، وحنو ذلك ، نص عليه ، واهللا أعلم 

  . موجوداً عند حمله : قال 
 وهو كون املسلم فيه عام الوجود يف وقت حلوله غالباً ، لوجوب تسليمه إذاً ،) الشرط اخلامس ( هذا : ش 

خبالف ما إذا مل يكن كذلك ، فإن الغالب عدم تسليمه ، فلم يصح بيعه ، كاآلبق وحنوه ، وذلك كالسلم يف العنب 
والرطب يف الصيف ، ال يف الشتاء ، لندرة وجودمها فيه ، ويف معىن ذلك إذا أسلم يف مثرة بستان بعينه ، أو قرية 

إن : وزجاين اِإلمجاع على كراهة ذلك ، قال ابن املنذر صغرية ، وحنو ذلك الحتمال جائحة ذلك ، وقد حكى اجل
وهو حسن إن : قلت . إن كان قد بلغ ، وأمنت عليه اجلائحة صح : املنع منه كاِإلمجاع ، وقال أبو بكر يف التنبيه 

يف النخل مل حيصل إمجاع ، إذ الغالب له التسليم إذاً ، مث حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما املتقدم ، أهنى عن السلم 
  . حىت يبدو صالحه ، يشهد لذلك 

عدمه ، وهو ] وجوده حال العقد ، وهو كذلك ، وكذلك ال يشترط [ ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال يشترط 
  . الصحيح من الوجهني ، حكامها ابن عبدوس ، واهللا أعلم 

  . ويقبض الثمن كاملًا وقت السلم ، قبل التفرق : قال 



وهو خامتة الشروط عنده ، وهو أن يقبض رأس مال السلم قبل التفرق عن جملس )  الشرط السادس( هدا : ش 
  . العقد ، حذاراً من أن يصري بيع دين بدين 

من أسلف : ( فيدخل حتت النهي عن بيع الكاىل بالكاىل ، وقد استنبط ذلك الشافعي رمحه اهللا من قوله  ٢٠١٢
. اسم السلف فيه حىت يعطيه ما سلفه فيه ، قبل أن يفارق من سلفه ألنه ال يقع : قال . أي فليعط : قال ) فليسلف 

انتهى وألنه ال جيوز شرطاً تأجيل العوض فيه ، فلم جيز التفرق فيه قبل القبض كالصرف ، وإن قبض البعض مث 
إذا : ه افترقا بطل فيما مل يقبض ، وهل يبطل يف املقبوض وهو ظاهر كالم اخلرقي ، و أيب بكر يف التنبيه ، لقول

أسلفه دراهم ، فخرج بعضها رديئاً فالسلم كله باطل أو ال يبطل وهو املشهور ؟ فيه روايتا تفريق الصفقة ، واهللا 
  . أعلم 

اجمللس هنا كمجلس الصرف ، وكالمها كمجلس اخليار ، هذا مقتضى كالم األصحاب ، ووقع للقاضي ) : تنبيه ( 
  . مال السلم اليومني والثالثة ، مل يصح العقد ، واهللا أعلم يف اجلامع الصغري أنه إذا تأخر قبض رأس 

  . ومىت عدم شيء من هذه األوصاف بطل : قال 
اِإلشارة إىل األوصاف املتقدمة ، وهذا هو شأن الشروط يعدم املشروط عند عدمها ، أو عدم بعضها ، ولو : ش 

لكان أوىل ، لئال يوهم . تصارفان فسد العقد ومىت افترق امل: كما قال يف الصرف . فسد العقد : قال اخلرقي 
  . وجود عقد مث بطالنه 

وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط غري ذلك ، وقد تقدم أن يف اشتراط عدم املسلم فيه حني العقد خالف ، 
وهو قول القاضي ، ) أحدمها ( وكذلك يف اشتراط وصف رأس املال ، والعلم بقدره إذا كان مشاهداً وجهان ، 

وأيب اخلطاب ، وصاحب التلخيص ، وغريهم اشتراطه ، كما لو كان يف الذمة ، وألنه عقد يتأخر تسليم املعقود 
عليه ، فوجب معرفة رأس ماله ، لريد بدله ، كالقرض والشركة ، وعلى هذا ال جيوز أن يكون رأس املال جوهراً 

مد ال يشترط ، كما يف بيوع األعيان ، وكذلك يف وإليه ميل أيب حم) والثاين ( وحنوه ، لعدم تأيت الصفة عليه 
يويف يف أقرب : اشتراط ذكر مكان اِإليفاء تردد ، فالقاضي ال يشترطه مطلقاً ، ويقول يف مثل الربية وحنوها 

األماكن إىل مكان العقد ، وابن أيب موسى ، وصاحب التلخيص ، يشترطانه يف الربية وحنوها ، واتفق الفريقان على 
شتراط حيث أمكن الوفاء يف حمل العقد ، نعم لو شرطه يف غريه واحلال هذه صح شرطه ، على أصح عدم اال

الروايتني ، ومل يصح يف األخرى ، وهبا قطع أبو بكر يف التنبيه ، والقاضي ، وأبو اخلطاب أطلقا الروايتني ، فيشمل 
  .  كالمهما ما إذا شرطاه يف حمل العقد أيضاً وهو ضعيف ، واهللا أعلم

  . وبيع املسلم فيه من بائعه أو غريه قبل قبضه فاسد : قال 
بيع املسلم فيه قبل قبضه من بائعه مثل أن يسلم إليه يف أردب قمح ، فيأخذ عنه فولًا ، أو شعرياً أو دراهم ، : ش 

  . أو حنو ذلك فاسد 
) سلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه من أ: ( قال رسول اهللا : ملا روى أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  ٢٠١٣

  . رواه أبو داود إال أنه ضعيف ، واملعتمد على هنيه عن بيع الطعام قبل قبضه ، وعن ربح ما مل يضمن 
، رواه البيهقي يف ) خذ رأس مالك وال ترده يف سلع أخرى (  ١٦: وقد سئل ابن عمر عن ذلك فقال  ٢٠١٤
مه عند احملل ، فرضي املسلم بأخذ الشعري مكانه جاز ، ومل جيز أكثر من فيمن أسلم يف بر ، فعد) وعنه ( سننه ، 

ذلك ، ومحله أبو حممد على رواية أن الرب والشعري جنس ، ولكن بيعه من غري بائعه ال يصح ، للنهي عن ربح ما مل 
  . يضمن ، وبيع الطعام قبل قبضه ، واهللا أعلم 



  . الة به ، طعاماً كان أو غريه وكذلك الشركة فيه ، والتولية ، واحلو: قال 
أي فاسد كالبيع ، أما الشركة والتولية فألهنما نوعان من أنواع البيع ، فيثبت هلما حكمه ، وأما احلوالة فألهنا : ش 

إما بيع أو فيها شائبته ، فلم جتز كالبيع ، واحلوالة تارة تقع عليه ، كما إذا أحال املسلم مبا عليه من قرض ، أو بدل 
ف ، على املسلم إليه ، وهنا قد حصل التصرف يف املسلم فيه قبل قبضه ، أشبه بيعه ، مث احلوالة وقعت على غري متل

مستقر ، وتارة تقع به ، كأن حييل املسلم إليه ، مبا عليه من السلم ، على من له عليه مثله ، من قرض ، أو بدل 
  . ع ، واهللا أعلم متلف ، وهذه صورة اخلرقي ، وهنا ال يظهر يل وجه املن

  . وإذا أسلم يف جنسني مثناً واحداً ، مل جيز حىت يبني مثن كل جنس : قال 
مثل أن يسلم ديناراً مثلًا يف أردب قمح ، وأردب فول ، فال يصح حىت يبني قسط كل واحد منهما من الدينار : ش 

هور من الروايتني ، واملختار لعامة األصحاب ثلثه عن الفول ، وثلثاه عن الشعري ، وهذا هو املش: ، كأن يقول مثلًا 
) والرواية الثانية ( ، إذ ال يؤمن الفسخ بتعذر أحدمها ، فال يعرف ما يرجع به ، فيفضي إىل التنازع املطلوب عدمه 

جيوز وإن مل يبني قسط ما لكل منهما كبيوع األعيان ، وهلذه املسألة التفات إىل معرفة رأس مال السلم وصفته ، 
، إن ] مث [ ل الوجهني مث من الروايتني هنا ، وأبو حممد ملا مل يطلع على الرواية الثانية خرج هنا وجهاً من الوجه ولع

من ذلك إذا أسلم يف مخسة دنانري ، ومخسني درمهاً ، يف أردب حنطة ، ] منعوا [ ابن أيب موسى ، وأبا بكر وغريمها 
من الثمن ، وخالف أبو حممد فقال باجلواز هنا ، وهو [ منهما  ال جيوز حىت يبني حصة ما لكل واحد: فقالوا 

  . بقسطه منهما ، واهللا أعلم ] الصواب ، إذ بتعذر املسلم فيه يرجع 
  . وإذا أسلم يف شيء واحد ، على أن يقبضه يف أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز : قال 
نه كل يوم عشرة أرطال ، أو يف عشرين رطل حلم ، مثل أن يسلم إليه عشرة دراهم يف قنطار خبز ، يأخذ م: ش 

  . يأخذ كل يوم رطلني ، وحنو ذلك ، حلصول الرفق الذي ألجله شرع السلم ، واهللا أعلم 
وإذا مل يكن السلم كاحلديد ، والرصاص ، وما ال يفسد ، وال خيتلف قدمي وحديثه ، مل يكن عليه قبضه قبل : قال 
  . حمله 
فيه ، تسمية للمفعول باملصدر ، كتسمية املرهون رهناً ، واملسروق سرقة ، وحنو ذلك ، وال السلم أي املسلم : ش 

أو بعده لزم قبوله ، وإن تضرر [ خيلو املسلم فيه إما أن يؤتى به يف وقته ، أو بعده ، أو قبله ، فإن أيت به يف وقته 
آال لكونه مما يتغري ، كالفاكهة وحنوها ، أو فإن كان يف قبضه ضرر ولو م] املسلم بذلك ، وإن أيت به قبل وقته 

لكون قدميه دون حديثه كاحلبوب ، أو كان مما يتغري قبل الوقت املشترط ، أو لكونه مما حيتاج يف حفظه إىل مؤونة 
 كاحليوان وحنوه ، أو كان مما خياف عليه إذاً من ظامل ، وحنو ذلك مل يلزم املسلم قبوله ، ألن عليه يف ذلك ضرراً ،

وإن كان مما ال ضرر يف قبضه كاحلديد ، والرصاص ، إذ ال فرق ) ال ضرر وال ضرار : ( وإنه منفي شرعاً ، قال 
بني قدميه وحديثه ، وكان الوقت آمناً ، وال مؤونة حلفظه لزمه قبوله ، ألن غرضه حاصل مع زيادة منفعة ال ضرر 

إذا أتى به على صفته ، فإن أتى به على غري صفته فإن كان  عليه فيها ، فأشبه زيادة الصفة على املذهب ، وهذا كله
دوهنا جاز قبوله مع احتاد اجلنس ، ومل يلزم ، وإن كان فوقها واختلف اجلنس مل جيز كما تقدم ، وإن احتد اجلنس 

ن اختلف وعلى املذهب فإ[ ال جيوز ، : ال يلزم بل جيوز ، وقيل : والنوع لزم القبول على املذهب بال ريب ، وقيل 
وحيكى رواية ؟ ] النوع فهل يلزم القبول ، وهو قول القاضي واجملد ، أو ال يلزم ، وهو قول أيب حممد ، أو ال جيوز 

  . على ثالثة أقوال ، واهللا أعلم 
، هذا إحدى الروايتني ، واختيار أيب بكر يف التنبيه : ش . وال جيوز أن يأخذ رهناً وال كفيلًا من املسلم إليه : قال 



وابن عبدوس ، إذ وضع الرهن اِإلستيفاء من مثنه ، عند تعذر اِإلستيفاء من ذمة الغرمي ، واملسلم فيه ال ميكن 
استيفاؤه من مثن الرهن ، وال من ذمة الضامن ، حذاراً من أن يصرفه إىل غريه ، وإنه منهي عنه ، وفيه نظر ، ألن 

يشتري ذلك من مثن الرهن ويدفع وال حمذور ، وكذلك يشتريه  راجع للمسلم فيه ، وإذاً) ال يصرفه ( الضمري يف 
وهي الصواب إن شاء اهللا تعاىل ، واختيار أيب حممد ، ) والثانية ( الضامن ويسلمه ، وإذاً مل يصرف إىل غريه 

داينتم يا أيها الذين آمنوا إذا ت{ (  ١٩: جيوز ذلك ، لقول اهللا تعاىل : وحكاها القاضي يف روايتيه عن أيب بكر 
وقد شهد ترمجان القرآن أن السلم مراد منها وداخل فيها ، فهي ) } فُرُهن مقبوضة { (  ١٩: إىل قوله ) } بدين 

  . كالنص فيه ، والكفيل كالرهن جبامع التوثقة 
أنه كان ال يرى بأساً بالرهن والقبيل يف (  ١٦ومن مث روى البيهقي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ،  ٢٠١٥
  . ، وروى حنو ذلك عن ابن عمر رضي اهللا عنهما )  السلم
  . وحكاية أيب حممد الكراهة عنهما يف الرهن والكفيل ، حيتمل أنه رواية أخرى عنهما  ٢٠١٦
وقد استدل على ذلك أيضاً مبا يف الصحيح أن النيب اشترى من يهودي طعاماً ، ورهنه درعاً من حديد ،  ٢٠١٧

ألصحاب أنا إذا منعنا أخذ الرهن مل جيز وإن تراضيا بذلك ، وأنا إن جوزناه كان وليس بالبني ، ومقتضى كالم ا
كبقية الرهون ، يلزم بالقبض ، أو مبجرد العقد إن مل يكن معيناً على رواية ، وإذا مل يلزم ، ومل يقبض فللمسلم 

الدفع إال أن يشاء ، واهللا ليس للمسلم طلب رهن ، فإن شرطاه مل يلزم املسلم إليه : الفسخ ، وقال ابن عبدوس 
  . أعلم 

  كتاب الرهن

  
هو : أي راكد ، ونعمة راهنة ، أي ثابتة دائمة ، وقيل . ماء راهن : الرهن يف اللغة الثبوت والدوام ، يقال : ش 

أي حبيس مبعىن حمبوس ، وهو قريب من } كل امرىء مبا كسب رهني { : مأخوذ من احلبس ، ومنه قوله سبحانه 
توثقة دين بعني أو بدين على قول ميكن : ن احملبوس ثابت يف مكانه ال يزايله ، وهو يف اصطالح الفقهاء األول ، أل

فرهان { (  ١٩: أخذه من ذلك ، إن تعذر الوفاء من غريه ، وهو جائز باِإلمجاع ، وقد شهد لذلك قوله تعاىل 
  ) . } مقبوضة 
  . اً ، ورهنه درعاً من حديد ويف الصحيحني أن النيب اشترى من يهودي طعام ٢٠١٨
  . تويف النيب ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني صاعاً من شعري ، واهللا أعلم : ويف البخاري عن عائشة  ٢٠١٩

  . وال يصح الرهن إال أن يكون مقبوضاً : قال 
 ، وابن عبدوس أن ظاهر كالم اخلرقي ، وابن أيب موسى ، وابن عقيل يف التذكرة ، والقاضي يف اجلامع الصغري: ش 

القبض شرط يف صحة الرهن ، واملعروف عند األصحاب أنه إمنا هو شرط للزومه ، وعلى ذلك محل القاضي فيما 
إن القبض شرط لصحتها ، وهو مقتضى كالم : أظن وابن الزاغوين وأبو حممد كالمه ، وكذلك قال يف اهلبة أيضاً 

يف الرهن آكد منه يف اهلبة ، معللًا بأن استدامة القبض يف الرهن  طائفة مث ، وقد جعل القاضي يف التعليق القبض
: شرط فيه ، خبالف اهلبة ، وبأن القصد التوثقة ، وال حتصل إال بالقبض ، خبالف اهلبة ، إذ القصد منها امللك ، قال 

  . وهو حيصل وإن مل تقبض 
ملعني املفرز ، كقفيز من صربة ، ورطل من زبرة إذا عرف هذا فجعل القبض شرطاً للصحة أو للزوم إمنا هو يف غري ا



، وحنومها ، أما املعني كالعبد والدار وحنومها ، واملشاع املعلوم بالنسبة من معني ، فهل حكمه حكم ما تقدم ، 
يشترط لصحته أو للزومه القبض ؟ وهو مقتضى كالم اخلرقي ، وأيب بكر يف التنبيه ، وابن أيب موسى ، ونصبها أبو 

وصفها سبحانه ) } فرهان مقبوضة { (  ١٩: إنه املذهب لظاهر قوله تعاىل : ب والشريف وقال يف الكايف اخلطا
: بكوهنا مقبوضة ، وألنه عقد إرفاق أشبه القرض ، أو ال يشترط له ذلك ، بل يلزم مبجرد العقد وقال يف التلخيص 

  . إنه األشهر ، قياساً على البيع ؟ على روايتني 
  . حيث اعترب اللزوم فذلك يف حق الراهن ، إذ ال لزوم يف حق املرهتن ، واهللا أعلم  ) :تنبيه ( 

  . من جائز األمر : قال 
اجلار واجملرور يف موضع احلال ، أي ال يصح الرهن إال مقبوضاً يف حال كونه من جائز األمر ، وصاحب احلال : ش 

، وهو املكلف ، الرشيد ، املختار ، فلو رهن وهو  من مقبض جائز األمر: حمذوف دل عليه السياق ، وتقديره 
كذلك فحجر عليه جلنون ، أو سفه ، أو فلس مل يصح تقبيضه ، بل ويبطل إذنه يف القب إن كان قد أذن ، ألنه 

نوع تصرف ، وتصرف هؤالء غري صحيح ، وكذلك إن أغمي عليه ، نعم يقوم ويل اجملنون والسفيه مقامه يف ذلك 
عترب إذن الغرماء يف القبض ، ولو رهن وهو خمتار ، مث أكره على القبض مل يصح ذلك ، ويستفاد مما ، ويف املفلس ي

تقدم أنه إذا مل يصح التقبيض من هؤالء وإن كان قد وجد الرهن فألن ال يصح عقد الرهن بطريق األوىل ، واهللا 
  . أعلم 
ن له أخذه إياه من راهنه منقولًا ، وإن كان مما ال ينقل والقبض فيه من وجهني ، فإن كان مما ينقل فقبض املرهت: قال 

  . كالدور ، واألرضني فقبضه ختلية راهنه بينه وبني مرهتنه ، ال حائل دونه 
قبض كل شيء حبسبه ، على ما جرت العادة فيه ، على املشهور واملختار من الروايتني ، فقبض ما ينقل : ش 

  . كالصرب وحنوها بالنقل 
كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اهللا أن نبيعه (  ١٦: ن عمر رضي اهللا عنهما قال اب ٢٠٢٠

  . متفق عليه ، والنهي عن ذلك لعدم قبضه ) . حىت ننقله من مكانه 
حىت ( ويف لفظ ) من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يقبضه : ( ألن يف البخاري عنه أيضاً أن رسول اهللا قال  ٢٠٢١

وقبض ما يكال ، أو يوزن ، أو يعد ، أو يذرع ، بكيله أو وزنه أو عدده أو ذرعه ، نظراً للعرف يف ذلك ) ستوفيه ي
  . ، وملا تقدم 
رواه أمحد ) إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل : ( وعن عثمان رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا قال  ٢٠٢٢

إذا ابتعت كيلًا فاكتل ، وإذا بعت كيلًا فكل ( ناد ، ويف رواية للبيهقي والبيهقي ، وللبخاري منه كالم النيب بغري إس
 . (  

وعن حكيم بن حزام ، وعثمان رضي اهللا عنهما أهنما كانا جيلبان الطعام من أرض قينقاع إىل املدينة ،  ٢٠٢٣
ذا وكذا ، ونبيعه بكيله ، جلبناه من أرض ك: قاال ) ما هذا ؟ : ( فيبيعانه بكيله ، فأتى عليهما رسول اهللا ، فقال 

رواه البيهقي يف سننه ، وال يشترط مع ) ال تفعال ذلك ، إذا اشتريتما طعاماً فاستوفياه ، فإذا بعتماه فكياله : ( قال 
ذلك نقله على املذهب ، لظاهر ما تقدم ، وفيه احتمال ، وشرط اِإلعتداد بكيل ذلك أو وزنه وحنومها حضور 

كيل أو وزن بغري حضوره مل يكن قبضاً إال أن يشتري منه مكيلًا بعينه ، ويدفع إليه ظرفاً  املشتري أو وكيله ، فلو
وفيه نظر إذ الفرق بني كيله يف ظرف أو : فيفعل ، فإنه يصري مقبوضاً ، قال صاحب التلخيص . كله يل : ويقول 

  . غري ظرف بعيد جداً 



كيل والوزن وحنومها ؟ نص أمحد رمحه اهللا يف املكيل على عن ال] وحنو ذلك [ وهل يكتفي بعلم كيل ذلك أو وزنه 
ال يكتفي بذلك ، وال يكون ) إحدامها ( روايتني ، كما إذا اشترى مكيلًا قد شاهد كيله قبل البيع ، ومل يغب عنه ، 

  . قبضاً صحيحاً ، وهي اختيار أيب بكر ، والقاضي 
ل اهللا عن بيع الطعام حىت جيري فيه الصاعان ، صاع هنى رسو: ملا روي عن جابر رضي اهللا عنه ، قال  ٢٠٢٤

  . واحتج به أمحد يف رواية ابن إبراهيم . البائع ، وصاع املشتري ، رواه ابن ماجه ، والبيهقي 
) والثانية ) ( فيكون للبائع الزيادة ، وعليه النقصان ( ورواه البيهقي من رواية أيب هريرة أيضاً ، وزاد  ٢٠٢٥

بضاً صحيحاً ، إذ املقصود معرفة املقدار وقد حصل ، وعلى هذا للمشتري التصرف فيه بذلك ، يكتفي بذلك ، ق
وليس له مطالبة البائع بكيل ، وإن ادعى نقصانه مل يقبل منه ، وعلى األول تنعكس هذه األحكام ، وظاهر كالم 

يف الوزن أيضاً فقال فيما اشتري  اجملد ، وغريه اِإلكتفاء بعلم ذلك يف غري املكيل ، وصاحب التلخيص أجرى ذلك
  . بكيل أو وزن ، وقبض مبعياره ، مث بيع من بائعه ، أن فيه الروايتني 

فإن كان املبيع يف الكيل ، وعقد البيع الثاين ، ففرغه املشتري الثاين ، صح القبض ، وأغىن عن ) : تنبيه ( 
  . اِإلستئناف ، انتهى 

. ، وحنومها بالتناول ، إذ العرف فيها ذلك ، وقبض احليوان مبشيه من مكانه  وقبض ما يتناول كاجلواهر ، واألمثان
وما عدا ذلك كالدور ، والعقار ، والثمرة على الشجرة ، وحنو ذلك بالتخلية بينه وبني مرهتنه ، من غري حائل 

ع للراهن ، وعن أمحد بينهما ، بأن يفتح له باب الدار ، أو يسلم إليه مفتاحها ، وحنو ذلك ، وإن كان فيها متا
  . رواية أخرى أن قبض مجيع األشياء بالتخلية مع التمييز ، قياساً على العقار وحنوه 

ومقتضى كالم اخلرقي رمحه اهللا أنه مل جيعل للقبض إال وجهني فقط ، النقل ، والتخلية ، فقد يقال يف اجلواهر وحنوها 
ع إىل يد املشتري ، وكيل املكيل وحنوه نقله من حمله إىل حمل آخر ، إن تناوهلا نقل هلا ، ألهنا انتقلت من يد البائ: 

وخالصته أن صفات النقل ختتلف ، وأحال اخلرقي رمحه اهللا بياهنا على موقف ، مث إنه رمحه اهللا مل يتعرض لصفة 
  . القبض فيما يعترب له القبض يف البيع ، فليعتمد هنا 

 بد يف القبض من التسليم من الراهن ، أو ما يقوم مقامه ، وهو إذنه يف إشارة إىل أنه ال. أخذ من راهنه : وقوله 
ذلك ، أما إن مل يوجد واحد منهما فإن وجود ذلك كعدمه ، على املعروف اجملزوم به ، ويف التلخيص يف اهلبة 
أما  حكاية رواية بصحة قبض ما قبضه املتهب بدون إذن الواهب ، فيخرج هنا كذلك ، وال معرج على ذلك ،

على املذهب فلو كان الرهن يف يد املرهتن ، بإعارة ، أو وديعة ، وحنو ذلك ، ففي اشتراط إذنه له يف القبض روايتان 
وجهان ، فإن اشترط فال بد من مضي زمن يتأتى القبض فيه ، فإذا كان املرهون حاضراً بني يدي الراهن ، : ، وقيل 

تياله أو وزنه ، أو نقله حسب ما هو ، وإن كان يف بيته ، أو دكانه ، أكتفي مبضي مدة يتأتى قبض ذلك فيها ، فاك
وحنو ذلك ، فال بد من أن ميضي إليه ، ويشاهد املرهون ، ليتحقق التمكني ، مث بعد ذلك متضي مدة ميكن القبض 

  . م فيها على ما ذكر ، وإن مل يشترط اِإلذن ففي اعتبار مضي زمن يتأتى القبض فيه وجهان ، واهللا أعل
  . وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون الرهن على يده صار مقبوضاً : قال 
تصح النيابة يف قبض الرهن ، ألنه قبض يف عقد ، فجاز التوكيل فيه كسائر القبوض ، فعلى هذا إذا اتفق : ش 

ن ، قاله يف املغين ، الراهن واملرهتن حال العقد أو بعده على جعل الرهن يف يد إنسان صح ، وصار مقبوضاً للمرهت
  . وفيه تساهل ، ألنه يوهم أن له أخذه منه ، وليس كذلك كما سيأيت 

يشمل املسلم والكافر ، والعدل والفاسق ، والذكر واألنثى ، واحلر والعبد ، وغريهم ، وهو . من : مث قول اخلرقي 



نون ، والعبد بغري إذن سيده ، واملكاتب كذلك ، إال أنه ال بد أن يقيد بكونه جائز التربع ، ليخرج الصيب ، واجمل
أيضاً ) ويشمل ( بال جعل ، أما إن أذن السيد ، أو جعل للمكاتب جعل ، فإنه جيوز ، لزوال املانع ، وانتفاء التربع 

  . االثنني ، واجلماعة ، وهو كذلك ، وليس لواحد منهم اِإلنفراد حبفظه 
ا ، فلو استناب املرهتن الراهن يف القبض مل يصح ، قاله يف التلخيص من تشارطا قوته تقتضي أن يكون غريمه: وقوله 

، وعبد الراهن القن ، وأم ولده ، ومستولدته كهو ، نعم جيوز استنابة مكاتبه ، وكذلك عبده املأذون له يف أصح 
  . الوجهني ، ويف اآلخر ال جيوز إال أن يكون عليه دين 

واحد منهما نقله عن من جعل على يده ، وهو كذلك ، كما لو كان بيده يقتضي أنه ليس ل. صار مقبوضاً : وقوله 
املرهتن ، نعم إن اتفقا على ذلك جاز ، وكذلك إن تغريت حال اجملعول على يده ، كأن كان عدلًا ففسق وحنون ، 

ت حال كان لكل منهما طلب التحويل إىل آخر ، مث إن اتفقا عليه وإال جعله احلاكم عند عدل ، وكذا لو تغري
  . املرهتن ، فللراهن رفع األمر إىل احلاكم ، ليضعه على يد عدل ، واهللا أعلم 

  . وال يرهن مال من أوصي إليه حبفظ ماله إال من ثقة : قال 
) } وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن { (  ١٩: ألن ويل اليتيم إمنا يتصرف باألحسن ، قال سبحانه : ش 

أن ال يرهن مال اليتيم إال عند ثقة ، إذ الرهن أمانة ، وغري الثقة ال يؤمتن ، وال بد أن يكون  واألحسن بل احلسن
احلظ لليتيم يف الرهن ، كأن حيتاج إىل نفقة على نفسه ، أو عقاره املتهدم ، وحنو ذلك ، وله مال ينتظر وروده ، 

كن له مال ينتظر ، فالحظ يف االقتراض ، وإذاً يبيع فاألحظ إذاً يف اِإلقتراض ، ورهن بعض أصوله ماله ، أما إن مل ي
بعض أصول ماله ، فإن مل جيد من يقرضه ، ووجد من يبيعه نساء ، وكان أحظ من بيع ماله ، جاز الشراء نساء ، 
 ورهن شيء من ماله ، قاله يف املغين ، وظاهره أنه ال ينتقل إىل الشراء نسيئة إال عند عدم من يقرضه ، والذي ينبغي

  . انتهى . مراعاة األصلح لليتيم 
وحكم احلاكم وأمينه حكم الوصي يف ذلك ، وكذلك األب بطريق األوىل ، ومن مث له أن يرهتن من نفسه ، خبالف 

غريه على احملقق ، ويف املغين حكاية رواية جبواز ذلك لغريه ، وفيها نظر ، إذ أصل ذلك واهللا أعلم البيع ، وال 
  . ة باجلواز ، واهللا أعلم يعرف فيه رواية مطلق

  . وإذا قضاه بعض احلق كان الرهن حباله على ما بقي : قال 
من أجزائه ، وقد حكى ابن املنذر اِإلمجاع على حنو ذلك ، ] جزء [ العني املرهونة رهن جبميع الدين ، وبكل : ش 

  . واهللا أعلم 
  . وإذا أعتق الراهن عبده املرهون فقد صار حراً : قال 
  . ذا هو املشهور واملختار من الروايات لألكثرين ، ألنه عتق من مالك ه: ش 

وفارق غريه من التصرفات ، لتشوف ) . ال عتق فيما ال ميلك ابن آدم : ( فشمله مفهوم قول النيب  ٢٠٢٦
) والثانية ( الشارع إليه ، ومن مث نفذ يف ملك الغري ، ويف املبيع قبل القبض ، ويف اآلبق ، واملبهم ، وحنو ذلك ، 

ال ينفذ مطلقاً ، حذاراً من إبطال حق املرهتن من الوثيقة ، وأنه ال جيوز ، كما ال جيوز بيعه ، : واختارها الشريازي 
ينفذ عتق املوسر ال املعسر ، خترجياً على املفلس ، إذ املوسر ال ضرر على املرهتن يف ) والثالثة ( وهبته ، وحنومها ، 

لقيمة منه ، خبالف املعسر ، وهذا كله يف نفوذ العتق ، أما اِإلقدام عليه فإنه ال جيوز ، ملا فيه عتقه ، ِإلمكان أخذ ا
من إدخال الضرر على املرهتن ، بإبطال حقه من الوثيقة ، نعم إن أذن املرهتن يف العتق جاز ، ونفذ بال ريب ، لزوال 

  . املانع ، واهللا أعلم 



  . املعتق فيكون رهناً ويؤخذ إن كان له مال بقيمة : قال 
إذا قلنا بنفوذ العتق نظرنا يف الراهن ، فإن كان له مال أخذت منه قيمة املعتق ، لتفويته إياه على املرهتن ، : ش 

فتجعل رهناً ، ألهنا بدل املرهون واحلال هذه ، وبدل الشيء يقوم مقامه ، وخري أبو بكر يف التنبيه املرهتن بني 
أو بعبد مثله ، وإن مل يكن له مال بأن كان معسراً ، بقيت القيمة يف ذمته إىل حني يساره ، الرجوع بقيمة العبد ، 

وال يستسعى العتيق ، فإن أيسر قبل حلول احلق أخذت منه كما تقدم ، وإن أيسر بعده فال فائدة يف جعل القيمة 
ن مل نقل بالنفوذ ، فظاهر كالم األصحاب رهناً ، ويؤمر بالوفاء ، وتعترب القيمة حني العتق ، ألنه وقت التلف ، وإ

أنه ال ينفذ بعد زوال الرهن ، والبن محدان احتمال بالنفوذ إذاً ، هذا كله إذا مل يأذن املرهتن ، أما إن أذن يف العتق 
  . فإن حقه يبطل من الوثيقة ، وال قيمة له ، واهللا أعلم 

  . لرهن وإن كانت جارية فأولدها الراهن خرجت أيضاً من ا: قال 
ألن اإلِيالد إتالف معنوي ، فنزل منزلة اإلِتالف احلسي ، وعامة األصحاب جيزمون هنا بذلك ، خبالف العتق : ش 

، ألن الفعل أقوى من القول ، بدليل نفوذ إيالد اجملنون ، دون عتقه ، وظاهر كالمه يف التلخيص إجراء اخلالف فيه 
  . ، وأوىل بالنفوذ ، ألنه فعل ، واهللا أعلم  واِإلستيالد مرتب على العتق: ، فإنه قال 

  . وأخذ منه قيمتها تكون رهناً : قال 
أي إذا كان له مال ، وإال بقيت القيمة يف ذمته إىل يسرته ، على ما تقدم يف العتق ، واِإلعتبار يف القيمة بيوم : ش 

وصدقه املرهتن : ذن يف الوطء ، قال يف التلخيص اِإلحبال ، قاله يف الرعاية ، وال بد أن يلحظ أيضاً أن املرهتن مل يأ
أهنا ولدته من وطئه ، أماإن أذن املرهتن يف الوطء ومحلت ، فإن الرهن يبطل ، وال قيمة للمرهتن ، بشرط أن يصدقه 
أن الراهن وطيء ، وأهنا ولدته ملدة ميكن أن يكون من ذلك الوطء ، أما إن صدقه يف اِإلذن ، وكذبه يف أنه وطيء 

  . أو أهنا ولته أو يف املدة ، فالقول قوله ، والرهن حباله ، ألن األصل معه ، واهللا أعلم  ،
فإن اختار سيده أن يفديه . وإذا جىن العبد املرهون ، فاجملىن عليه أحق برقبته من مرهتنه ، حىت يستوىف حقه : قال 

  . وفعل فهو رهن حباله 
هون على أجنيب ، ال على السيد ، وال على عبد السيد ، وال موروثه ، إذ مراد اخلرقي واهللا أعلم إذا جىن املر: ش 

بيان ذلك حيتاج إىل بسط وتطويل ، ال يليق مبختصره ، وال هبذه التعليق ، وجناية العبد على األجنيب ، أو على ماله 
  . ، تتعلق برقبة العبد 

قدم حق اجملين عليه ، على حق املرهتن ، ألن حقه فإن كان مرهوناً ) ال جيين جان إال على نفسه : ( لقوله  ٢٠٢٧
ثبت بطريق االختيار ، وحق اجملين عليه ثبت ال بطريق االختيار ، فكان أقوى ، مث حق املرهتن يرجع إىل بدل وهو 
الذمة ، فال يفوت خبالف حق اجملين عليه ، فإنه يفوت بفوات العني ، ويتفرع على هذا أن اجملين عليه أحق برقبة 

عبد من املرهتن ، حىت يستويف حقه ، فإن كانت اجلناية موجبة للقصاص فللمجين عليه ذلك ، فإن فعل واجلناية ال
على النفس بطل الرهن ، وإن كانت على الطرف فالرهن حباله ، لوجود سببه ، وزوال ما يقتضي التقدمي ، وكذلك 

موجبة للمال ، فالسيد خيري بني فدائه أو بيعه يف اجلناية ،  إن عفا جماناً ، وإن عفا على مال ، أو كانت اجلناية ابتداء
خيري بني الثالثة ، فإن اختار البيع ) : والثالثة ( خيري بني الفداء أو دفعه باجلناية ، ) والثانية ( على إحدى الروايات 

عه ، دفعاً لضرر الشريك ؟ واجلناية مستغرقة لقيمته ، بيع فيها وبطل الرهن ، وإن مل تستغرق قيمته ، فهل يباع مجي
وإذاً يكون باقي مثنه رهناً ، أو ال يباع منه إال قدر اجلناية ، ويكون باقيه رهناً ، لسالمته من معارض ؟ فيه وجهان ، 

ال ) والثانية ( فإن اختار السيد فداءه ، قبل منه فداؤه باألقل من قيمته أو أرش جنايته ، على املشهور من الروايتني 



ه إذا اختار الفداء إال أرش اجلناية كاملة ، فإذا فداه فهو رهن حباله ، لزوال ما تعلق به ، وإن أراد السيد يقبل من
الدفع يف اجلناية ، واختار املرهتن فداءه فله ذلك ، مث بكم يفديه ؟ فيه الروايتان املتقدمتان ، وإذا فداه وهو متربع مل 

فيه الوجهان يف من أدى عن غريه واجباً بغري إذنه ، واملشهور مث الرجوع يرجع ، وبإذن الراهن يرجع ، وبغري إذنه 
ال يرجع عنا ، وإن رجع مث ، : ، وبه قطع القاضي ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وغريهم هنا ، وقيل 

  . وهو اختيار أيب الربكات ، لعدم حتتم الفداء على السيد 
رهناً بالفداء مع الدين األول صح ، قاله القاضي ، ألن الرهن مع اجلناية صريته إذا شرط املرهتن جعله ) : تنبيه ( 

  . ال يصح ، ألن رهن املرهون ال يصح ، واهللا أعلم : مبنزلة اجلائز ، وقيل 
  . وإذا جرح العبد املرهون أو قتل فاخلصم يف ذلك سيده : قال 
، فهو كاملستأجر ، نعم إن ترك السيد املطالبة لعذر أو غريه ألنه مالكه ومالك بدله ، واملرهتن إمنا ميلك حبسه : ش 

، فللمرهتن املطالبة ، ألن حقه يتعلق مبوجب اجلناية ، قاله القاضي ، وغري واحد من أصحابه ، وفرقوا بينه وبني 
الوثيقة املودع ، على املشهور عندهم ، بأن مث جمرد حفظ وائتمان ، خبالف الرهن واِإلجارة ، فإن له فيها حق 

  . واملنفعة ، واهللا أعلم 
  . وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن : قال 
قد تقدم أن العبد املرهون إذا قتل أو جرح أن اخلصم يف ذلك هو السيد ، إال أنه على ما قال صاحب : ش 

، وجعل ابن محدان أو إعطائه قيمة العبد : التلخيص وغريه ليس له القصاص إال أن يأذن الراهن ، قال يف التلخيص 
ذلك قولًا ، فإن اقتص كذلك فال شيء عليه ، وإال فعليه ، أقل األمرين ، من قيمة العبد املرهون ، أو قيمة اجلاين 

على ما دوهنا ، ] اجلناية على النفس ، أو أقل األمرين من أرش اجلرح ، أو قيمة اجلاين ، إن كانت [ إن كانت 
اقتصاصه على املرهتن ، أشبه ما لو كانت اجلناية موجبه للمال ، هذا هو املشهور جبعل ذلك رهناً ، لتفويته ذلك ب

  . عند األصحاب ، واملنصوص عن أمحد 
وعن القاضي وبه قطع ابن الزاغوين يف الوجيز ، واختاره اجملد ال شيء عليه ، ألن اجلناية ال توجب مالًا ، وإن مل 

الواجب أحد شيئني أو كانت اجلناية موجبة للمال ابتداء ، ثبت : وقيل يقتص السيد ، بل عفا إىل مال ، أو مطلقاً 
الواجب القصاص عيناً : املال ، وأخذ فجعل رهناً مكان العبد ، ألنه بدله فقام مقامه ، وإن عفا إىل غري مال ، وقلنا 

، وصحح صاحب التلخيص  ، أو مطلقاً ، وقلنا كذلك ، كان كما لو اقتص ، فيه القوالن السابقان ، قاله أبو حممد
أنه ال شيء على السيد هنا ، مع قطعه مث بالوجوب كما هو املنصوص ، وإن عفا عنا ملال بعد ثبوته ، أو إىل غري 

الواجب أحد شيئني ، فهل يصح عفوه ، ويؤخذ منه أرش اجلناية ، فيجعل رهناً ؟ وهو قول أيب : مال ، وقلنا 
ويؤخذ األرش من قبل اجلاين ؟ وهو اختيار أيب حممد ، أو يصح بالنسبة  اخلطاب وصاحب التلخيص ، أو ال يصح ،

إىل الراهن دون املرهتن ، فيؤخذ األرش فيجعل رهناً ، فإذا انفك الرهن رد األرش إىل اجلاين ؟ وهو قول القاضي ، 
ال ؟ فيه احتماالن ،  على ثالثة أقوال ، وعلى الثالث لو استويف الدين من األرش فهل يرجع اجلاين على العايف أم

  . واهللا أعلم 
وإن اشترى منه سلعة على أن يرهنه هبا شيئاً من ماله يعرفانه ، أو على أن يعطيه بالثمن محيلًا يعرفانه ، فالبيع : قال 

  . جائز ، فإن أىب تسليم الرهن أو أىب احلميل أن يتحمل ، فالبائع خمري يف فسخ البيع ، ويف إقامته بال رهن وال ضمني 
ضمني ، ومحيل ، وكفيل ، وزعيم ، وقبيل ، وصبري ، مبعىن ، فإذا : احلميل الضمني فعيل مبعىن فاعل ، يقال : ش 

اشترى شيئاً وشرط للبائع رهناً أو ضميناً على الثمن ، صح البيع والشرط ، ألنه شرط واحد ، من مصلحة العقد ، 



يشترط يف الرهن والضمني أن يكونا معينني ، فال يصح اشتراط والبيع ال يبطله شرط واحد ، و: ملا تقدم يف قوله 
أحد هذين العبدين ، كما ال يصح بيع أحدمها ، وال ضمان أحد هذين الرجلني ، ألن الغرض خيتلف ، وإذا صح 
 الشرط فإن حصل الوفاء به فال كالم ، وإن مل حيصل الوفاء به بأن امتنع من عني للضمان منه إذ هو التزام ، فال

يلزمه بدون رضاه ، كبقية االلتزامات أو امتنع املشتري من تسليم الرهن ، ألن الشرط ال يوجب عليه ذلك فإن 
البائع خيري بني فسخ العقد ، لفوات الشرط عليه ، وبني إمضائه بال رهن وال كفيل ، مث هل له األرش إذاً إحلاقاً له 

وحيكى عن ابن عقيل يف العمد ، أو ال أرش له ، إحلاقاً له بالعيوب ، وهو الذي أورده أبو الربكات مذهباً ، 
بالتدليس ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، والقاضي ، وأيب اخلطاب ، وصاحب التلخيص فيه ، والسامري ، وأيب حممد 

  . ؟ على قولني ، واتفق الفريقان على وجوب األرش عند تعذر الرد ، على مقتضى قول اجملد ، واهللا أعلم 
  . وال ينتفع املرهتن من الرهن بشي إال ما كان مركوباً أو حملوباً ، فريكب وحيلب بقدر العلف : قال 
  . مناء الرهن ملك للراهن ، إذ النماء تابع للملك : ش 

ال يغلق الرهن ، لصاحبه : ( قال رسول اهللا : وعن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال  ٢٠٢٨
رواه الشافعي والدارقطين وحسن إسناده ، وروي مرسلًا عن سعيد ، وناهيك مبراسيله ، قال ) رمه غنمه ، وعليه غ

غنمه زيادته ، وغرمه هالكه ونقصه ، انتهى ، وإذا كان النماء للراهن فال ينتفع املرهتن من : الشافعي رمحه اهللا 
  . الرهن بشيء ، ال من األصل ، وال من النماء 

نعم إن أذن الراهن للمرهتن يف االنتفاع ، ) ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه ( : لقول النيب  ٢٠٢٩
  . ومل يكن الدين عن قرض جاز لوجود طيب النفس 

  ) . قرض جر منفعة ( وإن كان الدين عن قرض مل جيز ، حذاراً من  ٢٠٣٠
ال ، فال ينتفع املرهتن من ) إحدامها ( ه روايتان وهل يستثىن مما تقدم إذا كان الرهن مركوباً أو حملوباً أو ال ؟ في

  . ذلك بشيء إال بإذن مالكه ، كما تقدم للحديث 
إن كانوا ليكرهون أن يستمتعوا : فقال ) الرهن حملوب ومركوب : ( وعن إبراهيم النخعي وذكر له قوله  ٢٠٣١

  . رواه البيهقي . من الرهن بشيء 
عمول عليها يف املذهب للمرهتن أن يركب ما يركب ، وحيلب ما حيلب ، مبقدار وهي املشهورة ، وامل) : والثانية ( 

  . العلف ، متحرياً للعدل يف ذلك 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولنب الدار : ( قال رسول هللا : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢٠٣٢

رواه اجلماعة إال مسلماً والنسائي ، وقول ) شرب النفقة يشرب بنفقته إذا كان حملوباً ، وعلى الذي يركب وي
  . يشبه قول أيب هريرة أن من رهن ذات ظهر ودر مل مينع الراهن ظهرها ودرها ، ألن له رقبتها : الشافعي رمحه اهللا 

يشرب إذا كانت الدابة مرهونة فعلى املرهتن علفها ، ولنب الدر يشرب ، وعلى الذي ( يرده ما يف املسند  ٢٠٢٣
أي بسبب نفقته ، وهو ) الظهر يركب بنفقته : ( فجعل املنفق هو املرهتن ، فيكون هو املنتفع ، مث قوله ) نفقته 

أي بسبب نفقته ، وهو إشارة إىل أن االنتفاع عوض النفقة ، وذلك إمنا يتأتى ) إشارة إىل أن االنتفاع عوض النفقة 
ليسا بسبب املعاوضة ، وإمنا ذلك بسبب امللك ، وألن ذلك حمض مصلحة ، يف املرهتن ، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه 

من غري مفسدة ، ومبىن الشرع على ذلك ، وبيانه أن منفعة الركوب لو تركت لذهبت جماناً ، وكذلك اللنب لو 
مبا أضر به ، ورمبا ترك لفسد ، وبيعه أولًا فأولًا رمبا تعذر ، مث هذا احليوان ال بد له من نفقة ، فأخذها من مالكه ر

تعذر أخذها منه ، فإن بيع بعض الرهن فيها فقد يفوت الرهن بالكلية ، فجوز الشارع للمرهتن اِإلنفاق واالستيفاء 



. بقدره ، إذ ال حرج عليه يف ذلك ، بل فيه دفع احلرج عنه ، وحفظ الرهن ، وإذاً حتصل املصلحة من الطرفني 
  . انتهى 

نت أمة مرضعة ، فإن للمرهتن أن يسترضعها بقدر نفقتها ، كما أشار إليه أبو بكر يف ويدخل يف احمللوب إذا كا
) أشهرمها ( التنبيه ، ونص عليه ابن محدان ، وهل يلحق باملركوب واحمللوب ما خيدم من عبد أو أمة ؟ فيه روايتان 

  . ألصل املنع مطلقاً ال ، قصراً للنص على مورده ، كما أشار إليه اِإلمام يف رواية األثرم ، إذ ا
نعم ، قياساً على ) والثانية ( خرج منه ما تقدم ) ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه : ( لقوله  ٢٠٣٤

  . ما تقدم ، لفهم العلة وهو ذهاب املنفعة 
احلالب إذا عرف هذا فشرط االستيفاء أن يكون بقدر العلف ، مع حتري العدل ، وال ينهك وال يعجف بالركوب و

، حذاراً من الضرر املنفي شرعاً ، مث إن فضل من اللنب شيء عن النفقة ومل ميكن بقاؤه إىل وقت حلول الدين ، فإن 
املرهتن يبيعه إن أذن له يف ذلك ، أو احلاكم إن مل يؤذن له ، وجيعل مثنه رهناً ، وإن فضل من النفقة شيء رجع به 

 موسى ، وغريمها ، وظاهر كالمهم الرجوع هنا ، وإن مل يرجع إذا أنفق على على الراهن ، قاله أبو بكر ، و ابن أيب
  . الرهن يف غري هذه الصورة ، لكن ينبغي إذا أنفق متطوعاً أنه ال يرجع بال ريب 

وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط جلواز اإلنفاق واالستيفاء فيما تقدم تعذر النفقة من املالك بامتناعه أو غيبته ، 
و ظاهر كالم أيب اخلطاب يف اهلداية ، وأيب الربكات ، وطائفة ، وصرح به أبو حممد يف املغين ، نظراً إلِطالق وه

احلديث ، وشرط أبو بكر يف التنبيه امتناع الراهن من النفقة ، والقاضي يف اجلامع الصغري ، وأبو اخلطاب يف خالفه 
 التذكرة إذا مل يترك له راهنه نفقة ، وينبغي أن يكون هذا وصاحب التلخيص وغريهم غيبة الراهن ، وابن عقيل يف

  . حمل وفاق 
غلق الرهن إذا : احلديث أي ال يستحقه املرهتن ، يقال ) من صاحبه ( يف رواية ) ال يغلق الرهن : ( قوله ) : تنبيه ( 

  : مل يوف الراهن احلق ، فاستحق املرهتن الرهن ، قال زهري 
  له وفارقتك برهن ال فكاك 

  
  يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 

  
  . فأخرب النيب أن الرهن ال يغلق ، وقد جاء ذلك صرحياً يف حديث مرسل 

وإن ) ال يغلق الرهن : ( فروى البيهقي يف سننه بسنده إىل معاوية بن عبد اهللا بن جعفر ، قال رسول اهللا  ٢٠٣٥
) ال يغلق الرهن : ( فقال رسول اهللا . هي يل : قال الذي ارهتن  رجلًا رهن داراً باملدينة إىل أجل ، فلما جاء األجل

  . انتهى 
إن مل آتك إىل كذا وكذا : يقول : قال ) الرهن ال يغلق : ( يا أبا بكر قوله : قلت للزهري : وقال معمر  ٢٠٣٦

  . واهللا أعلم . فهو لك 
  . رة املرهونة من الرهن وغلة الدار وخدمة العبد ، ومحل الشاة وغريها ، ومثرة الشج: قال 
مناء الرهن كأجرة الدار والعبد ، وما يكتسبه باصطياد وحنوه ومثرة الشجرة وولد األمة وحنو ذلك تبع للرهن : ش 

، فيكون مرهوناً كاألصل ، ألنه حكم ثبت يف العني بعقد املالك ، فدخل فيه النماء واملنافع كامللك ، وال يرد قوله 
  . قول مبوجبه ، وأن الغنم مال للراهن ، وال مينع ذلك من تعلق حق املرهتن به كاألصل ألنا ن) له غنمه : ( 



وغلة الدار : ومقتضى كالم اخلرقي رمحه اهللا جواز إجارة املرهون يف اجلملة ، مع بقائه على الرهنية واللزوم ، لقوله 
ايتني عن أمحد رمحه اهللا ، نص عليها يف رواية وال غلة للدار إال باِإلجارة ، وهذا اختيار أيب حممد ، وإحدى الرو. 

يزول لزوم الرهن بذلك ، ) : والثانية . ( له أن يكريه بإذن الراهن ، وتكون األجرة للراهن : ابن منصور ، فقال 
 أومأ إليها يف رواية ابن منصور أيضاً ، يف رجل ارهتن داراً فأكراها من صاحبها ، فال تكون رهناً حىت ينقضي ذلك ،

إن : فإذا انتقضى كراه رجعت إليه وصارت رهناً ، وحنوه نقل ابن ثواب ، وهذا اختيار أيب بكر يف اخلالف ، قال 
منافع الرهن تعطل ، ومبىن اخلالف على ما أشار إليه أبو اخلطاب يف االنتصار ، أن مقصود الرهن هل هو االستيفاء 

صاص به دون بقية الغرماء ، وذلك ال ينايف إجارته ، أو ذلك مع من مثنه ، عند تعذر االستيفاء من الغرمي ، واالخت
  . استحقاق حبسه ، وكونه حتت اليد على الدوام ، واِإلجارة خترجه عن يده 

إن أجر املرهتن بإذن الراهن فالرهن حباله ، لعدم خروجه عن يد املرهتن وتصرفه ، وإن أجر : ويف املذهب قول ثالث 
خرج من الرهن ، خلروجه إىل يد الراهن ، وإىل هذا القول ميل أيب اخلطاب ، ومنصوص أمحد الراهن بإذن املرهتن ، 

مما يدل على ذلك ، وحمل اخلالف إذا اتفقا على اِإلجيار ، أما إن امتنع أحدمها من اِإلجيار فإن منافعه تعطل على 
جيار ، واحلكم يف إعارته كاحلكم يف إجارته ، املذهب ، واختار ابن محدان أهنا ال تعطل ، فيجرب من أىب منهما على اِإل

  . واهللا أعلم 
  . ومؤونة الرهن على الراهن : قال 
مؤونة الرهن من طعام ، وكسوة ، ومسكن ، وغري ذلك على الراهن ، ألن ملكه ، فكان ذلك عليه كبقية : ش 

  . واهللا أعلم  واملؤونة من الغرم ،) له غنمه ، وعليه غرمه : ( األمالك ، وقد تقدم قوله 
  . وإن كان عبداً فمات فعليه كفنه : قال 
  . ألن الكفن من الغرم وهو عليه ، واهللا أعلم : ش 
  . وإن كان مما خيزن فعليه كراء خمزنه : قال 
  . ألنه من مؤونته ، وهي عليه ملا تقدم ، واهللا أعلم : ش 
حبقه عند حمله ، وكانت املصيبة فيه من راهنه ، وإن كان  والرهن إذا تلف بغري جناية من املرهتن ، رجع املرهتن: قال 

  . تعدى املرهتن ، أو مل حيرزه ضمن 
وهذا ) ال يغلق الرهن ، لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه : ( الرهن أمانة يف يد املرهتن ، ملا تقدم من قول النيب : ش 

ونقل أبو طالب عن أمحد إذا ضاع الرهن . ف يدل على أن الغرم على الراهن ال املرهتن ، وهذا هو املذهب املعرو
وظاهرها لزوم الضمان له مطلقاً ، لكن تأول ذلك القاضي على ما إذا تعدى ، وأىب ذلك ابن . عند املرهتن لزمه 

  . عقيل ، جريا على الظاهر 
رقطين والبيهقي ، لكنه رواه الدا) الرهن مبا فيه : ( وباجلملة استدل هلذه الرواية مبا يروى عن النيب أنه قال  ٢٠٣٧

على أنه حيتمل أنه حمبوس مبا فيه ، ومبا روي عن عطاء أن رجلًا رهن فرساً فنفق . إنه موضوع : ضعيف ، بل قيل 
رواه الدارقطين أيضاً وغريه ، وهو ضعيف أيضاً مع إرساله ، ) ذهب حقه : ( يف يده ، فقال رسول اهللا للمرهتن 

اح ، وأما احلسن وعطاء فهي أضعف املرسالت ، ألهنما كانا يأخذان عن كل مرسالت سعيد صح: وقد قال أمحد 
 .  

ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفيت خيالفه ، ويقول فيما ظهر : قال الشافعي  ٢٠٣٨
  . انتهى . يترادان الفعل : هالكه أمانة ، وفيما خفي هالكه 



يه كأهنا حصلت من راهنه ، فلو تلف أن نقص كان ذلك على راهنه ، وحق ويتفرع على املذهب أن املصيبة ف
املرهتن حباله ، يرجع به عند حمله ، هذا كله إذا مل يتعد املرهتن ومل يفرط ، أما إن تعدى بأن استعمال الرهن أو فرط 

  . بأن مل حيرزه حرز مثله وحنو ذلك فإنه يضمن ، كما يضمن املودع وحنوه ، واهللا أعلم 
  . إن اختلفا يف القيمة فالقول قول املرهتن مع ميينه : قال 
حيث لزم املرهتن الضمان ، فاختلف هو والراهن يف قيمة العني ، وهي تالفة أن ناقصة بأن يدعي الراهن مثلًا : ش 

قول املرهتن ، أن قيمتها ثالثون ، ويدعي املرهتن أن قيمتها عشرون ، وال بينة مبا قال واحد منهما ، فالقول يف ذلك 
  . ألنه غارم ، ومنكر للزيادة ، والقول قول املنكر مع ميينه ، واهللا أعلم 

  . وإن اختلفا يف قدر احلق فالقول قول الراهن مع ميينه ، إذا مل يكن لواحد منهما مبا قال بينة : قال 
. رهنتك هذا على ألف : هن إذا اختلف الراهن واملرهتن يف قدر احلق الذي به الرهن ، مثل أن يقول الرا: ش 

فإذاً القول قول الراهن مع ميينه ، سواء أقر باأللف األخرى أو أنكرها ، ألنه منكر . بل على ألفني : فيقول املرهتن 
للرهن بالزيادة اليت يدعيها املرهتن ، والقول قول املنكر ، وكما لو اختلفا يف أصل الرهن ، وهذا مع عدم البينة ، 

  . فإن احلكم هلا ، ألهنا تبني احلق وتظهره  أما إن وجدت ،
  . الشرط راجع هلذه الصورة واليت قبلها ، واهللا أعلم . إذا مل يكن لواحد منهما مبا قال بينة : وقول اخلرقي 

  . واملرهتن أحق بثمن الرهن من مجيع الغرماء حىت يستويف حقه ، حياً كان الراهن أو ميتاً : قال 
فيما نعلمه أن املرهتن أحق بثمن الرهن إىل أن يستويف حقه من بقية الغرماء ، يف حياة الراهن  ال خيتلف املذهب: ش 

لترجح حقه على حق غريه ، والراجح مقدم ، وبيانه أن حقه قد تعلق بالعني والذمة ، وحق غريه إمنا تعلق بالذمة 
هن ، فإن كان وفق حقه فال كالم ، وإن فقط ، فعلى هذا إذا حجر على الراهن لفلس فإن املرهتن يقدم بثمن الر

  . نقص ضرب مع الغرماء بالنقص ، وإن زاد رد الفاضل على الغرماء 
وضيق التركة عن مجيع الديون ، فهل املرهتن أسوة الغرماء ، ألن التركة انتقلت إىل الورثة ، . أما مع موت الراهن 

رهن كما يف حال احلياة ، إذ التركة إمنا تنتقل إىل الورثة بصفة وتعلق حق الغرماء هبا تعلقاً واحداً ، أو يقدم بثمن ال
ما كانت للموروث ، وهذا هو املعروف عند األصحاب ؟ على روايتني منصوصتني ، وال يرد على اخلرقي إذا جىن 

، إذ حقه متعلق  العبد املرهون ، فإن حق اجملين عليه يقدم على الراهن ، ألن اجملين عليه يف احلقيقة ليس غرمياً للراهن
  . بعني الرهن فقط ، ال بذمة الراهن ، مع أن اخلرقي قد ذكر حكم ذلك ، واهللا أعلم 

  : قال 

  باب املفلس

  
املفلس يف عرف الفقهاء من فلسه احلاكم باحلجر عليه ، وسببه أن يكثر دينه على ماله ، ويطلب ذلك الغرماء : ش 

أفلس الرجل : يقال : يف اللغة ذهاب املال غري الفلوس ، قال ابن فلوس  ، على ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل ، والفلس
هو من : أفلس باحلجة إذا عدمها ، وقيل : هو العدم ، يقال : إذا صار ذا فلوس ، بعد أن كان ذا دراهم ، وقيل . 

مفلساً ، وإن كان له  إذا خرج منه نواه ، فهو خروج اِإلنسان من ماله ، وعلى هذا مسي املفلس. متر مفلس : قوهلم 
مال يضيق عن دينه ، ألن ماله مستحق للصرف ، أشبه من ال مال له ، أو باعتبار ما يؤول إليه ، ألنه يؤول إىل أنه 

  . ال شيء له 



يا رسول اهللا إن املفلس فينا من ال : أتدرون من املفلس ؟ قالوا : ( ويف الصحيحني أن النيب قال ألصحابه  ٢٠٣٩
ليس ذلك املفلس ، ولكن املفلس من يأيت يوم القيامة حبسنات أمثال اجلبال ، ويأيت : ( متاع ، قال درهم له وال 

وقد ظلم هذا ، وأخذ من عرض هذا ، فيأخذ هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن بقي عليه شيء أخذ من 
املفلس يف عرفهم ولغتهم ، وهو الذي فأخربت الصحابة رضي اهللا عنهم عن ) سيئاهتم فرد عليه ، مث طرح يف النار 

هذا الفلس كال فلس ، إمنا الفلس املعترب ، الذي معه احلسرة العظيمة ، والفقر الدائم ، هو : ال شيء له ، فقال 
  . فلس اآلخرة ، حىت أن فلس الدنيا عنده مبنزلة الغىن 

  . واهللا أعلم ) لنفس ليس الغىن عن كثرة العرض ، إمنا الغىن غىن ا: ( وحنو هذا قوله  ٢٠٤٠
  . وإذا فلس احلاكم رجلًا فأصاب أحد الغرماء عني ماله فهو أحق به : قال 
أو قدره ، وال كسب له ، وال : إذا ثبت على شخص دين حال ببّينة أو إقرار ، وماله أقل منه قال ابن محدان : ش 

أو بعضهم ودينهم أكثر من ماله ، : التلخيص انتهى فسأل غرماؤه قال يف . ما ينفق عليه منه ، أو خيف تصرفه فيه 
[ انتهى احلاكم احلجر عليه لزمته إجابتهم ، ألن النيب حجر على معاذ ، وباع ماله . وحكى ابن محدان ذلك قولًا 

  . يف دينه 
فروى البيهقي يف سننه عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك ، عن أبيه أن النيب حجر على معاذ بن جبل ماله  ٢٠٤١

يف دين كان عليه ، وكان معاذ شاباً حليماً مسحاً ، من أفضل شباب قومه ، ومل يكن ميسك شيئاً ، فلم ] وباعه  ،
يزل يدان ، حىت أغرق ماله كله يف الدين ، فأتى النيب فكلم غرماءه ، فلو تركوا أحداً من أجل أحد لتركوا معاذاً 

  . ، حىت قام معاذ بغري شيء  من أجل رسول اهللا ، فباع هلم رسول اهللا يعين ماله
  . وكذلك حجر عمر رضي اهللا عنه على األسيفع ، أسيفع جهينة  ٢٠٤٢

تعلق حق غرمائه مباله ، فال يقبل إقراره ) أحدها ( فإذا حجر احلاكم عليه وهو معىن تفليسه له ترتب بذلك أحكام 
الرد بالعيب فيما اشتراه ) املستأنف ( ج بقيد عليه ، وال يصح تصرفه املستأنف فيه ، إال بالعتق على رواية ، وخر

قبل احلجر ، والفسخ خليار مشترط كذلك ، فإن تصرفه يف ذلك صحيح ، لكن هل يتقيد باألحظ ؟ ويف التلخيص 
أنه قياس املذهب بناء على إجبار املفلس على اكتساب املال مبا ال منة عليه فيه ، أو ال يتقيد بذلك ، وهو املشهور ، 

التصرف يف الذمة ، وكذلك التصرف يف البضع ، ويف الدم ، ) املال ( ستقرار العقد إذاً ؟ فيه قوالن ، وبقيد لعدم ا
انقطاع املطالبة عنه ) : الثالث ( بيع احلاكم ماله ، وقسم مثنه بني غرمائه ملا تقدم ، ) واحلكم الثاين ( ويف النسب ، 

  . ىل ميسرته ما دام كذلك ، لظهور عسرته ، ووجوب إنظاره إ
أن من وجد من الغرماء متاعه بعينه عنده فهو أحق به من بقية الغرماء ، مبعىن أن له فسخ البيع ، وأخذ ) : الرابع ( 

  . سلعته ، بشروط تذكر إن شاء اهللا تعاىل ، وهذه مسألة الكتاب 
عينه عند رجل قد أفلس ، أو من أدرك ماله ب: ( وذلك ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه ، أن النيب قال  ٢٠٤٣

  . متفق عليهما ) متاعه بعينه ( ويف رواية ) إنسان قد أفلس فهو أحق به 
ومن مث قضى بذلك عثمان رضي اهللا عنه ، رواه عنه البيهقي ، ولقد بالغ إمامنا رمحه اهللا يف اتباع السنة  ٢٠٤٤

رفع إىل رجل يرى العمل باحلديث ، رد حكم  لو أن حاكماً حكم أنه أسوة الغرماء ، مث: كما هو دأبه ، فقال 
  . احلاكم 

ومقتضى كالم اخلرقي أن الفسخ والرجوع ال يفتقر إىل حكم حاكم ، وهو كذلك ، لثبوت ذلك بالنص ، فهو 
كخيار املعتقة ومن مث أجاز أمحد نقض حكم من حكم خبالف ذلك ، وعموم كالمه يشمل البيع ، والقرض ، 



جرة إذا أفلس املستأجر قبل مضي مدة ملثلها أجر ، وكذلك الصداق ، كأن يصداق امرأة والدابة ، واألرض املؤ
عيناً ، مث يستحق الرجوع فيها أو يف نصفها ، بأن ينفسخ النكاح لسبب من جهتها كردهتا ، أو من جهته كطالقه 

  . وقد أفلست فإنه يرجع يف عني ماله بشرطه 
عني املال خمتص ببيع وحنوه وجد قبل الفلس ، فيخرج ما وجد بعده فال وقوة كالم املصنف يقتضي أن الرجوع يف 

( يرجع أيضاً ، إلِطالق اخلرب ، ) : والثاين ( يرجع فيه ، وهو أحد الوجوه ، لدخوله على بصرية أو تفريطه ، 
  . يفرق بني العلم بالفلس وعدمه ، وهو حسن ) : والثالث 

  . والسفعة يف اللون السواد ، واهللا أعلم ) أسفع ( تصغري ) األسيفع ) : ( تنبيه ( 
  . إال أن يشأ تركه ، ويكون أسوة الغرماء : قال 
يعين أن البائع إذا وجد ماله بعينه عند من أفلس ، فإنه خيري ، إن شاء رجع فيه ملا تقدم ، وإن شاء مل يرجع ، : ش 

تم ذلك عليه ، وظاهر كالم املصنف أنه لو بذل له وكان أسوة الغرماء ، ألن الشارع جعله أحق به وأوىل به ، ومل حي
نعم إن [ الغرماء الثمن ، مل يلزمه القبول ، ألنه مل يستثن ذلك ، ونص عليه أمحد ، لظاهر اخلرب ، ودفعا للمنة عنه ، 

، ومن مث لو أسقط ] بذلوا الثمن للمفلس فبذله له امتنع عليه الفسخ ، لزوال سببه وهو عجزه عن أخذ الثمن 
  . الغرماء حقوقهم ، أو وهب له مال حبيث ميكن أداء الثمن زال الفسخ ، واهللا أعلم 

فإن كانت السلعة قد تلف بعضها ، أو مزيدة مبا ال تنفصل زيادهتا ، أو نقد بعض مثنها ، كان البائع فيها : قال 
  . كأسوة الغرماء 

أحدها ( ه احلاكم أنه أحق به ، لكن ذلك بشروط قد تقدم أن أحد الغرماء إذا وجد متاعه بعينه عند من فلس: ش 
أن يكون املتاع باقياً حباله ، مل يتلف بعضه ، فإن تلف بعضه كأن تلف بعض الدار ، أو الثوب ، أو الثمرة املبيعة ) 

مع الشجرة ، أو قطعت بعض أطراف العبد ، وحنو ذلك فال رجوع للبائع ، بل يكون أسوة الغرماء ، نظراً للخرب ، 
إنه مل جيد املتاع بعينه ، فلو تعدد املبيع ، كعبدين أو ثوبني ، فتلف أحدمها فهل ميتنع الرجوع رأساً ، أو يرجع يف ف

املوجود ، ويضرب مع الغرماء بقسط التالف من الثمن ؟ فيه روايتان ، ولعل مبنامها أن العقد هل يتعدد بتعدد املبيع 
كم التلف ، نعم إن عاد املنتقل إىل ملك املفلس فهل هو كالذي مل يزل ، أم ال ؟ وحكم انتقال البعض ببيع وحنوه ح

إن عاد بسبب جديد كبيع أو هبة ، : أو كالذي مل يعد ؟ فيه وجهان مشهوران ، وحكى أبو حممد وجهاً ثالثاً 
من صور تلف  وحنومها فكالذي مل يعد ، وإن عاد بفسخ كاِإلقالة ، والرد بالعيب فكالذي مل يزل ، وجعل أبو حممد

البعض إذا استأجر أرضاً للزرع ، فأفلس بعد مضي مدة ملثلها أجرة ، تنزيلًا للمدة منزلة املبيع ، ومضي بعضها 
له الرجوع ، ويلزمه تبقية زرع املفلس بأجرة املثل ، مث : مبنزلة تلف بعضه ، وقال القاضي ، وصاحب التلخيص 

  . لقاضي أو يقدم هبا عليهم وهو الذي يف التلخيص ؟ على وجهني هل يضرب هبا مع الغرماء ، وهو احملكي عن ا
وقد فهم من كالم اخلرقي بطريق التنبيه فيما إذا تلف املبيع مجيعه ، فإنه ال رجوع ، وكذلك لو انتقل عنه ، وفهم 

ن املتاع من كالمه أيضاً أن نقص الصفات كاهلزال ، ونسيان صناعة وحنو ذلك ال مينع الرجوع ، وهو كذلك ، أل
موجود بعينه ، وإذا أخذ إمنا يأخذ جبميع حقه ، واختلف يف وطء البكر ، وجرح العبد ، هل هو من فقد الصفات 
فال مينع الرجوع وبه قطع أبو بكر أو من فقد األجزاء فيمنع ؟ على وجهني ، أما وطء الثيب فبمنزلة فقد الصفات 

، وإذا قيل بالرجوع مع اجلرح ، فإن كان اجلرح مما ال أرش له  على املشهور ، وأجرى ابن أيب موسى فيه الوجهني
، كاحلاصل بفعل هبيمة أو املفلس ، وحنو ذلك فال شيء له مع الرجوع ، وإن كان مما له أرش كاحلاصل بفعل أجنيب 

نه ال ، نظر ما نقص من قيمته ، فرجع بقسطه من الثمن ، قاله أبو حممد ، وقياس جعله من باب فقد الصفات ، أ



  . شيء له مطلقاً 
يسقط : إذا خلط املبيع أو بعضه مبا ال يتميز منه كأن كان زيتاً فخلطه مبثله ، وحنو ذلك فقال أبو حممد ) : تنبيه ( 

إنه ينبين على الوجهني يف أن اخللط هل هو مبنزلة اِإلتالف : وقد يقال [ حقه من الرجوع ، ألنه مل جيد عني ماله ، 
  . ، بل وجده حكماً ] م أنه مل جيد عني ماله أم ال ؟ وال نسل

أن ال يزيد املتاع زيادة متصلة ، كالسمن ، وتعلم صناعة ، وحنو ذلك ، على اختيار اخلرقي ، ) : الشرط الثاين ( 
بيع والشريازي ، ومل يعترب ذلك اِإلمام يف رواية امليموين ، بل جوز للبائع الرجوع بالزيادة جماناً ، ومناط ذلك أن امل
مع الزيادة املتصلة هل خرج عن أن يكون بعينه أم ال ؟ وخرج من كالم اخلرقي الزيادة املنفصلة ، فإهنا ال متنع 

الرجوع يف اجلملة ، بال خالف نعلمه بني األصحاب ، لوجود املتاع بعينه ، مثهل تكون الزيادة للمفلس يف اجلملة 
زيادة املتصلة ، وهو اختيار ابن حامد ، والقاضي يف روايتيه ، وحيتمله كالم اخلرقي ، ملنعه من الرجوع مع ال

والشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وأيب حممد ، ألهنما مناء ملكه أو للبائع وهو اختيار أيب بكر ، والقاضي يف 
مول عند ابن أيب اجلامع ، متسكاً بإطالق أمحد يف رواية حنبل يف ولد اجلارية ، ونتاج الداية ، أنه للبائع ، وهو حم

موسى ، وابن حامد ، والقاضي ، وأيب حممد على ما إذا باعها حاملًا ؟ عل قولني ، فعلى األول لو كانت الزيادة 
ولد األمة فهل ميتنع الرجوع مطلقاً ، لتعذر التفرقة املمنوع منها شرعاً وهو قول ابن أيب موسى أو ال ميتنع إال إن 

، أما إن دفع قيمة الولد فله الرجوع ، أو ال ميتنع مطلقاً ، بل تباع األم وولدها ، امتنع البائع من دفع القيمة 
  . ويصرف للبائع ما خص األم من الثمن ، على أهنا ذات ولد ؟ على ثالثة أوجه 

ما إذا زادت بصناعة ، كقصارة ، وحنو ذلك ، وهو أحد . أو مزيدة مبا ال تنفصل زيادهتا : ويدخل يف قول اخلرقي 
إنه املذهب ال مينع ذلك الرجوع ، مث هل : وقال صاحب التلخيص ) والثاين ( لوجهني ، واختيار ابن أيب موسى ، ا

مزيدة : تسلم للبائع جماناً ، كالزيادة املتصلة على املنصوص أم عليه األجرة ؟ فيه وجهان ، وقد حترز اخلرقي بقوله 
اً فسمر فيه مسامري ، أو حنو ذلك ، فإن الزيادة تنفصل ، ويرجع البائع عما إذا كان املتاع باب. مبا ال تنفصل زيادهتا 

  . يف عني ماله 
  . أن ال يكون البائع قبض من مثنها شيئاً ، فإن قبض منه شيئاً سقط حقه يف الرجوع ) : الشرط الثالث ( 

ا ، عند رجل قد أفلس ، ومل أميا رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينه( ألن يف احلديث يف رواية أليب داود  ٢٠٤٥
ويف معىن قبض البعض ) يقبض من مثنها شيئاً فهي له ، فإن كان قضاه من مثنها شيئاً فما بقي فهو أسوة الغرماء 

  . اِإلبراء منه ، واهللا أعلم 
  . ومن وجب له بشاهد فلم حيلف مل يكن للغرماء أن حيلفوا معه ويستحقوا : قال 
  . يمني إمنا هي على املدعي مع شاهده ألهنم غري مدعني ، وال: ش 

واليمني ال تدخلها النيابة ومقتضى قول اخلرقي أن املفلس إذا حلف صح ) البينة على املدعي : ( لقوله  ٢٠٤٦
حلفه ، وهو كذلك ، وأنه إذا مل حيلف مل جيرب ، وهو كذلك ، الحتمال قيام شبهة عنده متنعه من اليمني ، واهللا أعلم 

 .  
  . ا كان على املفلس ديون مؤجلة مل حتل بالتفليس وإذ: قال 
هذا املذهب املشهور ، حىت أن القاضي جعله رواية واحدة ، ألن األجل حق للمفلس ، فال يسقط بفلسه : ش 

إن وثق مل حيل ، لزوال ) : وعنه ( حكاها أبو اخلطاب ، دفعاً للضرر عن ربه ، . حيل : كسائر حقوقه ، وعنه 
ل ، نقلها ابن منصور ، فإن قلنا حبلوله فهو كبقية الديون احلال ، وإن قلنا بعدم حلوله ، فإنه ال الضرر ، وإال ح



وإن حل بعد [ يوقف لربه شيء ، وال يرجع على الغرماء به إذا حل ، نعم إذا حل قبل القسم شارك الغرماء ، 
  . ديوهنم ، واهللا أعلم ببقية ] قسمة البعض شاكهم أيضاً ، وضرب جبميع دينه ، وباقي الغرماء 
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  شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي: كتاب 
بلي: املؤلف  بن عبد اهللا الزركشي املصري احلن د اهللا حممد   مشس الدين أيب عب

  
  . وكذلك يف الدين الذين على امليت ، إذا وثق الورثة : قال 
، أو رهن يفي أي ال حيل باملوت إذا وثق الورثة بأقل األمرين ، من قيمة التركة ، أو الدين ، بكفيل مليء : ش 

  . باحلق ، ألن األجل حق للميت ، فورث عنه كبقية حقوقه 
، واملختار لألصحاب من الروايتني ) من ترك حقاً أو مالًا فلورثته : ( قال  ٢٠٤٧ ) والثانية ( هذا هو املشهور 

لبة ، والورثة مل ألن ذمة امليت قد خربت ، أو يف حكم اخلراب ، لتعذر املطا. حيل : وهي اختيار ابن أيب موسى 
  . يلتزموا الدين ، وال رضي صاحبه بذممهم ، وتعلقه بالتركة فيه ضرر على امليت ، ألن ذمته مرهتنة بدينه 

، قال  ٢٠٤٨ نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى : ( قال رسول اهللا : كما يف الترمذي وحسنه عن أيب هريرة 
، ) عنه  وال نفع فيه للورثة ، لعدم تصرفهم يف التركة إن قيل بتعلق وعلى رب الدين ، الحتمال تلف التركة 

الدين هبا ، انتهى ، فإن مل يوثق الورثة حل على املشهور واجملزوم به للشيخني وغريمها ، لغلبة الضرر ، وظاهر 
على غري  كالم أيب اخلطاب يف االنتصار أن الوارث ال يلزمه التوثيق إذا كانت ذمته مليئة ، وإمنا يلزمه إذا كان

  . مليء 
فعلى املذهب إن مل يكن له وارث فهل حيل الدين ، أو ال وينتقل املال إىل بيت املال ، ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

ال خالف نعلمه أن دين امليت املؤجل ال حيل ) الثاين ( ويضمن للغرماء ؟ فيه احتماالن ذكرمها يف االنتصار ، 
  . املؤجل بفلسه ، واهللا أعلم  مبوته ، وكذلك ال حيل دين املفلس

ا فعله املفلس يف ماله قبل أن يوقفه احلاكم فجائز : قال    . وكل م
، ألنه بالتفليس أوقفه عن التصرف يف ماله ، وحيتمل أن يريد بإيقاف : ش  معىن إيقاف احلاكم هو تفليسه 

عليه فال تعاملوه ، وباجلملة ما فعله  احلاكم له إظهار احلجر عليه ، باملناداة عليه بأن فالناً قد حجر احلاكم
، وحنو ذلك فهو جائز ، ألنه رشيد غري  املفلس قبل تفليس احلاكم له يف ماله ، من بيع ، أو قضاء بعض الغرماء 

  . حمجور عليه ، فنفذ تصرفه كغريه 
ال جيوز ، أي ال يصح وهو كذلك ،  وقد تقدم ، ومفهوم كالم اخلرقي أن ما فعله يف ماله بعد احلجر عليه 

( ويدخل يف عموم املفهوم عتقه لبعض أرقائه ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار أيب اخلطاب ، وأيب حممد ، 
ينفذ ، وإمنا قيد ذلك باملال ألن تصرفه يف : وهي اختيار أيب بكر يف التنبيه ، والقاضي والشريف ) والثانية 

  . جر عليه الغرماء ، واهللا أعلم الذمة يصح مطلقاً ، لكن ال يشارك أصحابه بعد احل
  . وينفق على املفلس ، وعلى من تلزمه مؤونته من ماله ، إىل أن يفرغ من قسمته بني غرمائه : قال 
  . ينفق على املفلس من ماله ، ألن ملكه باق : ش 

بو حممد وكذلك ينفق على من تلزمه مؤنته للحديث ، وشرط أ) ابدأ بنفسك مث مبن تعول : ( وقد قال  ٢٠٤٩
للنفقة عليه وعلى من تلزمه مؤونته أن ال يكون له صناعة تفي بذلك ، والواجب من النفقة أدىن نفقة مثله 

  . باملعروف ، وحكم الكسوة حكم النفقة ، واهللا أعلم 



  . وال تباع داره اليت ال غىن له عن سكناها : قال 
، والبن محدان احتمال أن من أدان ما اشترى به ألن حاجته داعية إىل ذلك ، فأشبه النفقة ، والكسوة : ش 

مسكناً ، أنه يباع ، وال يترك له ، ولو كان املسكن عني ماله بعض الغرماء أخذه بالشروط السابقة ، وقد تقدم 
ذلك للخرقي ، وحكم اخلادم احملتاج إليه حكم الدار ، وقد خرج من كالم اخلرقي إذا كان له داران ، فإن 

لغناه عنها ، وكذلك لو كانت له دار واسعة ، ال يسكنها مثله ، ويشترى له مسكن مثله واهللا  إحدامها تباع ،
  . أعلم 
  . ومن وجب عليه دين فذكر أنه معسر به حبس إىل أن يأيت ببينة تشهد مبعسرته : قال 
وله مال ظاهر  من وجب عليه دين فإن كان مؤجلًا مل يطالب به ومل يالزم به ، وإن كان حالًا فطولب به: ش 

أمر بوفائه ، وإن مل يكن له مال ظاهر فذكر أنه معسر ، فإن صدقه الغرمي أو مل يصدقه وقامت بينة كما سيأيت 
، وإن مل يصدقه ومل تقم بينة ) } وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة { (  ١٩: بذلك مل يتعرض له لقوله تعاىل 

عن مال كالبيع والقرض والغالب بقاؤه ، أو من غري مال  بذلك ، فإن علم له مال ، أو كان دينه ثبت
كالضمان وحنوه وأقر أنه مليء ، فالقول قول غرميه مع ميينه أنه ال يعلم عسرته بدينه ، ويف الرعاية أنه حيلف أنه 

موسر بدينه ، وال يعلم إعساره به ، فإن نكل عن اليمني حلف املفلس وخلي سبيله ، وإن حلف حبس املدين 
اً للمجد وغريه ، ويف [ ظهر حاله إىل أن يقيم بينة ولو بعد يوم لي تشهد بتلف أو إعساره هذا هو التحقيق ، وفاق

تشهد بذهابه : ] وكذا يف الرعاية ، قال . واِإلعسار : التلخيص أهنا البد وأن تشهد بالتلف ، وظاهر كالمه 
عترب خربهتا بباطنه وإن شهدت بالتلف مل يعترب ذلك ، وإعساره ، ال أنه ال ميلك شيئا ، مث إن شهدت باِإلعسار ا

إذ التلف يطلع عليه كل أحد ، خبالف اِإلعسار ، وهل حيلف مع بينته ؟ فيه قوالن ، والتحقيق منهما وقطع به 
أبو حممد يف الكايف ، وأبو الربكات ، وصححه ابن محدان أهنا إن شهدت بالتلف فطلب منه اليمني على عسرته 

ا شهدت به البينة ، وإن شهدت باِإلعسار فال ، ملا فيه  وجب عليه ذلك ، ألن اليمني على أمر حمتمل ، خالف م
من تكذيب البينة ، وإن مل يعلم له مال ، ومل يكن دينه عن مال ، كعوض النكاح وغريه ، ومل يقر باملالءة به ، 

، إذ األصل عدم املال ، ومن مث يرجح  أو عن مال والغالب ذهابه ، فالقول قوله مع ميينه ، لترجحة جانبه
جانب غرميه فيما إذا ثبت له مال إذ األصل بقاؤه ، واخلرقي رمحه اهللا مل يفرق بني حالة وحالة واملعروف التفرقة 

 .  
  . وقد علم من كالم اخلرقي أن البينة تسمع على اِإلعسار وهو كذلك 

لبد : حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه  (حلديث قبيصة بن املخارق وقد تقدم يف الزكاة  ٢٠٥٠
  . واهللا أعلم ) أصابت فالناً فاقه 

  . وإذا مات فتبني أنه كان مفلساً مل يكن ألحد من الغرماء أن يرجع يف عني ماله : قال 
 هذا الشرط الرابع يف رجوع البائع يف عني ماله ، وهو أن يكون املفلس حياً ، فإن مات فال رجوع له ،: ش 

  . سواء مات بعد احلجر عليه أو قبله فتبني فلسه 
أميا : ( عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ، عن النيب : ألن يف بعض ألفاظ احلديث  ٢٠٥١

رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه منه ، ومل يقبض الذي باعه من مثنه شيئاً ، فهو أحق به ، وإن مات الذي 
رواه مالك يف املوطأ وأبو داود ، وال يعترض بأنه مرسل ، إذ املرسل ) تاع فيه أسوة الغرماء ابتاعه فصاحب امل



عن أيب بكر بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة أن النيب : عندنا حجة مع أن أبا داود قد رواه أيضاً فوصله فقال 
، فهو أسوة الغرماء  وأميا امريء هلك وعنده متاع امرىء بعينه ، اقتضى منه شيئاً أو( ولفظه  ) . مل يقتض 

إنه موجود يف حديث أيب بكر عن أيب هريرة عن النيب أنه انتهى بالقول فهو أحق به ، وأنه : وقول الشافعي 
إىل آخره من رأيه ال روايته الظاهر خالفه ، وتركه الزيادة إن ثبت . وإن مات : يشبه أن يكون ما زاد من قوله 

ذ ، أو لنسياهنا فلعله لعدم احلاجة إىل    . كرها إذاً ، مع كون احلكم ال خيتل بتركها 
أتينا أبا هريرة يف (  ١٦: واعتراضه حبديث ابن خلدة قاضي املدينة الذي رواه الطيالسي ، قال  ٢٠٥٢

هذا الذي قضى رسول اهللا أن من أفلس أو : صاحب لنا قد أفلس فأصاب رجل متاعه بعينه ، فقال أبو هريرة 
، إال أن يدع الرجل وفاء مات فأدرك ر إنه : جياب عنه بضعفه ، قال ابن املنذر ) . جل متاعه بعينه فهو أحق به 

يرويه أبو املعتمر ، عن ابن خلدة ، وأبو املعتمر غري معروف حبمل العلم : جمهول اِإلسناد ، وقال ابن عبد الرب 
  . وهذا الشرط أمهله صاحب التلخيص انتهى 

ا هو متفق عليه ، ومنها ) منها ( البائع فيما تقدم شروط ، ومل يتعرض هلا اخلرقي  وقد بقي من شروط رجوع م
دقيقاً فصار ) أحدها ( ما هو خمتلف فيه  أن ال يتغري املبيع تغرياً يزيل امسه ، كأن كان حنطة فصار دقيقاً ، أو 

صاً وحنو ذلك ، ألن املبيع مل يبق بعينه ، خبزاً ، أو زيتاً فصار صابوناً ، أو غزلًا فصار ثوباً ، أو ثوباً فصار قمي
واختلف فيما إذا كان بذراً فصار زرعاً ، أو بيضاً فصار فراخاً وحنو ذلك ، هل يسلك به سبيل الزيادة املتصلة 
كاجلنني إذا صار ولداً ، فيجري يف الرجوع فيه اخلالف السابق ، وهو رأي القاضي ، وصاحب التلخيص فيه ، 

الشرط ( مما تغري امسه بصناعة ، فيمتنع الرجوع فيه ، وهو ظاهر كالم أيب حممد ؟ على قولني  أو سبيل ما تقدم
أن ال يتعلق باملبيع حق الغري ، كأن ) : الشرط الثاين ( فيه ، وهو ظاهر كالم أيب حممد ؟ على قولني ) الثاين 

اع( جيده مرهوناً ، لئال يزال الضرر بالضرر ، وألن احلديث  وهذا مل جيده ) ه عند رجل قد أفلس من وجد مت
يما إذا كان عبداً فجىن ، هل يكون تعلق اجلناية به مانعاً من الرجوع فيه ، ما يف الرهن  عند املفلس ، واختلف ف

، إذ حق اجلاين مقدم على حق الراهن ، واملقدم على املقدم مقدم ، أو ليس مبانع ، ألن تعلق اجلناية ال مينع 
يما إذا كان شقصاً مشفوعاً هل مينع تعلق  التصرف يف اجلاين ، وكذلك اختلف ف خبالف الرهن ؟ على وجهني 

الشفعة به من الرجوع فيه ، لتعلق حق الشفعي به ابتداء ، وهو اختيار أيب اخلطاب ، أو ال مينع ، ألن بالرجوع 
الرجوع ، لتأكد حق  يعود كما كان ، فيزول الضرر ، وهو اختيار ابن حامد ، أو إن طالب الشفيع امتنع

أن يكون مثن العني املبيعة حالًا ) الشرط الثالث : ( رجع ؟ على ثالثة أوجه ] وإن مل يطالب [ الشفيع بالطلب 
ا فال رجوع للبائع ، قاله أبو بكر يف التنبيه ، وصاحب التلخيص فيه ، لعدم متكنه من مطالبة  ، فإن كان مؤجلً

رجوع ، واملنصوص عن أمحد يف رواية احلسن بن ثواب وعليه اجلمهور أن الثمن إذاً الذي العجز عنه سبب ال
هذا ليس بشرط ، لكن املنصوص أن املتاع يوقف إىل األجل ، مث عند انقضائه خيري البائع بني األخذ والترك ، 

، حق البائع يف الرجوع ، وحق املفلس يف األجل ، وابن أيب موسى يقول  حلال لعدم يؤخذ يف ا: إعمالًا حلقيهما 
العجز عن أخذ الثمن ، فلو جتدد للمفلس مال بعد احلجر وقبل الرجوع ) الشرط الرابع ( الفائدة يف الوقف 

كون البائع حياً ، فال رجوع للورثة ، لظاهر احلديث ، ) اخلامس . ( فال رجوع ، وقد تقدمت اِإلشارة إىل هذا 
[ ة ، وهو ظاهر كالم الشيخني ، لعدم اشتراطهم وحكى اآلمدي رواية أن هذا ليس بشرط ، فترجع الورث

  . وعلى هذا جمموع الشرائط تسعة أو مثانية أو سبعة ، واهللا أعلم ] ذلك 



حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب احلق منعه : قال    . ومن أراد سفراً وعليه 
ذلك ملا يلحق الغرمي من  كمن أراد السفر من أهل مصر إىل احلجاز ، وعليه دين حيل يف أول احملرم وحنو: ش 

وإن كان الدين ال يستحق إال بعد مدة ) ال ضرر وال ضرار : ( الضرر بتأخري حقه ، والضرر منفي شرعاً قال 
السفر ، كما إذا كان قدومه يف أواخر احملرم ، والدين حيل يف أول ربيع ، وحنو ذلك ، فإن كان السفر للجهاد 

له منعه ) إحدامها ( ، فال يؤمن فوات النفس ، وإن كان لغري اجلهاد فروايتان منع ، ملا فيه من املخاطرة بالنفس 
يلحق الغرمي الضرر  وهي ظاهر كالم اخلرقي ، ) : والثانية ( ، الحتمال التأخري حبدوث حادث أو غريه ، ف

ث قيل واختيار القاضي ليس له منعه ، ألن األصل بل والغالب عدم الضرر ، إذ األصل عدم احلادث ، وحي
  . باملنع فذلك معترب بتوثيق برهن يفي باحلق ، أو كفيل مليء ، فيزول املنع لزوال الضرر إذاً 

  . حمل اخلالف على مقتضى كالم أيب حممد يف السفر الطويل واهللا أعلم ) : تنبيه ( 

  كتاب احلجر

  
) } ويقولون حجراً حمجوًرأُ { (  ١٩: ومنه مسي احلرام حجراً ، قال تعاىل ] والتضييق [ احلجر يف اللغة املنع 

(  ١٩: أي حراماً حمرماً ، ويسمى العقل حجراً ألنه مينع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته ، قال تعاىل 
منع الصيب ، واجملنون ، : أي عقل ، وهو يف الشرع منع خاص وهو ) } هل يف ذلك قسم لذي حجر { 

، ومنع العبد ، واملكاتب ، واملريض والراهن والويل ، وحنوهم من  والسفيه ، من التصرف يف ماهلم مطلقاً
، والسفيه ، وهذا الذي عقد الباب  تصرف خاص ، مث احلجر تارة حلق نفسه ، كاحلجر على الصيب ، واجملنون 

، وهو ما عدا ذلك    . ألجله ، وتارة حلظ غريه 
) } وا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماً وال تؤت{ (  ١٩: واألصل يف مشروعية احلجر قول اهللا تعاىل 

وابتلوا اليتامى { (  ١٩: اآلية وأضيفت األموال إىل األولياء ألهنم القائمون عليها ، املدبرون هلا ، وقال تعاىل 
  . واهللا أعلم . اآلية ، وإذا ثبت احلجر على هذين ، ثبت على اجملنون بطريق التنبيه ) } 

  . نه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ ومن أونس م: قال 
وابتلوا { (  ١٩: هذا مما ال خالف فيه يف اجلملة ، وقد حكاه ابن املنذر إمجاعاً ، ويشهد له قول اهللا تعاىل : ش 

، وألن احلجر كان ملعىن ، ) } اليتامى ، حىت إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواهلم 
بزوال ذلك املعىن ، وهل يعترب مع ذلك حكم احلاكم ؟ أما يف اجملنون فال يعترب لظهوره ، وأما يف غريه  فيزول

  . يعترب يف حجر السفيه دون الصيب ، وهو الصحيح عند الشيخني وغريمها ) ثالثها ( فثالثة أوجه 
كمه ، فيدفع إىل اجملنون إذا وقوة كالم اخلرقي يقتضي أنه إمنا حكم على الصيب ، وحكم اجملنون والسفيه ح

إن كالمه يشمل الثالثة ، إذ الرشد ال : عقل ، وإىل السفيه إذا رشد ، وحكم حاكم على الصحيح ، وقد يقال 
، وفيه شيء : بد منه فيها ، وإذاً تقدير كالمه  ، فإن كان صبياً فإذا بلغ    . ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله 
 أنه ال يدفع املال قبل البلوغ والرشد ، وهو صحيح ولو صار شيخاً ، ألن اهللا ومفهوم كالم اخلرقي رمحه اهللا

  . تعاىل شرط للدفع ذلك ، واملشروط عدم عند عدم شرطه 
كان القاسم بن حممد يلي أمر شيخ من قريش ، ذي أهل : وروى اجلوزجاين يف كتابه املترجم قال  ٢٠٥٣



  . ضعف عقله ومال ، فال جيوز له أمر يف ماله دونه ، ل
  . ويستفاد من كالمه بطريق اِإلشارة أنه حيجر على الصيب وحنوه ، وقد تقدم ذلك واهللا أعلم 

(  ١٩: البلوغ حيصل يف حق الغالم واجلارية باالحتالم ، وهو خروج املين الدافق بلذة ، لقوله تعاىل ) : تنبيه ( 
  ) . } وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا { 

( وقول النيب  ٢٠٥٤   ) . رفع القلم عن ثالثة ، عن الصيب حىت حيتلم : 
  . وبنبات الشعر اخلشن حول ذكر الرجل ، وفرج املرأة ، وحول الفرجني إن كان خنثى 

ألن النيب ملا حكم سعد بن معاذ يف بين قريظة ، فحكم بقتل مقاتلتهم ، وسيب ذراريهم ، وأمر بأن  ٢٠٥٥
لقد حكمت : ( نبت فهو من املقاتلة ، ومن مل ينبت أحلق بالذرية ، وقال له النيب يكشف عن مؤتزرهم ، فمن أ
  ) . حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة 

  ) . ال تأخذ اجلزية إال ممن جرت عليه املوسى (  ١٦وعن عمر رضي اهللا عنه ، أنه كتب إىل عامله أن  ٢٠٥٦
عرضت على النيب يوم أحد (  ١٦: عنهما قال وباستكمال مخس عشرة سنة ألن ابن عمر رضي اهللا  ٢٠٥٧

، وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عشرة سنة فأجازين  متفق عليه ) . وأنا ابن أربع عشرة سنة مل جيزين 
 .  

أن ال (  ١٦: ويف مسند الشافعي رضي اهللا عنه أن عمر بن عبد العزيز أخرب بذلك ، فكتب إىل عامله  ٢٠٥٨
  ) . غ مخس عشرة سنة تفرضوا إال ملن بل

  ) . ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار : ( وتزيد اجلارية باحليض لقول النيب  ٢٠٥٩
وأما احلمل فهو دليل إنزاهلا ، فيحكم ببلوغها إذا ولدت منذ ستة أشهر ، ألنه اليقني ، إذ الولد إمنا خيلق من 

مَّ خلق ، خلق من ماء دافق ، خيرج من بني الصلب فلينظر اِإلنسان ِم{ (  ١٩: مائهما ، قال سبحانه وتعاىل 
طلقها زوجها ، وأتت بولد ألكثر مدة : قال صاحب التلخيص فيه ) . } والترائب  ال توطأ كأن  فإن كانت ممن 

، فيحكم ببلوغها قبل املفارقة    . احلمل من حني طالقه 
  . غه ؟ فيه وجهان هل اِإلنزال من أحد فرجي اخلنثى املشكل علم على بلو) : تنبيه ( 
، والثاين نعم ، قال يف التلخيص ) : أحدمها (  ألن االعتبار : ال ، ألن ال يكون إال من أحدمها وهو مشكوك فيه 

ا إن حاض وأنزل ] البناء ، ويف احليض [ عندنا باالنتقال ، وهذا خمتار أيب حممد ، لكنه ال يعترب هذا  أيضاً ، فأم
  . واهللا أعلم . ال : ، وصاحب التلخيص وقيل  فإنه حيكم ببلوغه عند القاضي

  . وكذلك اجلارية وإن مل تنكح : قال 
، فيدفع إليها ماهلا إذا رشدت وبلغت ، لعموم قوله : ش  حكم اجلارية حكم الغالم ، عند اخلرقي ، وأيب حممد 

طالب أنه ال يدفع إليها بعد يف رواية أيب . اآلية ، ومنصوص اِإلمام أمحد ) } وابتلوا اليتامى { (  ١٩: تعاىل 
، أو ميضي عليها حول يف بيت زوجها ، وهذا خمتار أيب بكر والقاضي ،  بلوغها ورشدها ، حىت تتزوج وتلد 

  . والشريازي ، وابن عقيل يف التذكرة 
عهد إيلّ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه (  ١٦: ملا روى سعيد بن منصور يف سننه ، عن شريح أنه قال  ٢٠٦٠

: وعلى هذا إن مل تتزوج فقال القاضي ) . ال أجيز جلارية عطية حىت حتول يف بيت زوجها حولًاأو تلد ولداً  أن
  . عندي أهنا يدبفع إليها ماهلا إذا عنست ، أي كربت وبرزت للرجال 



اً : قال أبو حممد    . واهللا أعلم . وحيتمل دوام احلجر عليها مطلق
  . والرشد الصالح يف املال : قال 
  . هذا املشهور املعروف يف املذهب ، اتباعاً لتفسري ابن عباس رضي اهللا عنه : ش 

وألن . يعين صالحاً يف أمواهلم ) : } فإن آنستم منهم رشداً { (  ١٩: فإنه قال يف قوله سبحانه  ٢٠٦١
هذا إذا كان مصلحاً ملاله ، العدالة ال تعترب يف الرشد يف الدوام ، فال تعترب يف االبتداء كالزهد يف الدنيا ، فعلى 

دفع إليه ماله ، وإن كان مفسداً لدينه ، كمن يترك الصالة ، أو مينع الزكاة ، أو يغتاب الناس ، وحنو ذلك ، 
نعم إن كان فسقه يلزم منه تبذير املال ، كمن يشتري اخلمر ، أو املغنيات ، وحنو ذلك فليس برشيد ، ال لفسقه 

وهو األليق مبذهبنا : عقيل إىل أن الرشد الصالح يف املال ويف الدين ، قال  ، بل لعدم حفظه ، وذهب ابن
فإن : وقولنا ، حبسب الذرائع ، واستدل لذلك باآلية الكرمية ، فإهنا نكرة يف سياق الشرط فتعم واهللا أعلم قال 

  . عاوده السفه حجر عليه 
، نظراً إىل دوران احلكم إذا فك احلجر عن احملجور عليه بشرطه ، فعاود السفه أو : ش  جن أعيد احلجر عليه 

  . مع العلة 
آلتني عثمان ليحجر عليك (  ١٦: ويروى أن عبد اهللا بن جعفر ابتاع بيعاً ، فقال علي رضي اهللا عنه  ٢٠٦٢

، : فأتى عبد اهللا بن جعفر الزبري ، فقال .  (  ٦)قد ابتعت بيعاً ، وإن علياً يريد أن يأيت أمري املؤمنني عثمان 
إن ابن جعفر قد ابتاع بيع : فأتى علي عثمان ، فقال . أنا شريكك يف البيع : فقال الزبري . فيسأله احلجر علي 
  ) . كيف أحجر على رجل شريكه الزبري : فقال عثمان . أنا شريكه يف البيع : فقال الزبري . كذا فاحجر عليه 

، وال ي) : تنبيه (    . نفك احلجر إال حبكمه على الصحيح واهللا أعلم الذي حيجر هنا هو احلاكم ال غري 
  . فمن عامله بعد ذلك فهو املتلف ملاله : قال 
من عامل السفيه بعد احلجر عليه ببيع أو قرض ، أو غريمها مل تصح معاملته ألنه حمجور عليه ، أشبه : ش 

اً ، وما أخذه السفيه رد على مالكه إن اجملنون ، مث ما أخذ منه جيب انتزاعه إن كان باقياً ، أو بدله أن كان تالف
، إذ مع العلم هو املتلف ملا له ، حيث  كان باقياً ، وإن كان تالفاً فهو من ضمان مالكه ، علم باحلجر أو مل يعلم 

دفعه ملن ليس من أهل الدفع ، وسلطه عليه ، ومع عدم العلم هو املفرط ، حيث عامل من مل يعرف ، واختار 
) وخرج ( ضمان على السفيه ، لكونه من أهل الضمان ، سيما مع عدم العلم باحلجر ، ابن عقيل وجوب ال
ما قبضه السفيه بإذن مالكه ، لكن من غري أن يسلطه عليه ، كما لو أودعه ، أو ) أحدمها ( بقيد املعاملة شيئان 

، فقال القاضي أعاره فأتلف ذلك ، أو تلف بتفريطه ، كما لو أودعه ، أو أعاره فأتلف ذلك ، أو تل ف بتفريطه 
ال يضمن ، ألن املالك : يضمن ، نظراً إىل أن املالك مل يسلطه على ذلك ، خبالف القرض وحنوه ، وقيل : 

، ولعل منشأ اخلالف هل يصح استحفاظه أم ال ؟ لكن مقتضى كالم أيب  مفرط ، حيث دفع املال لفاقد األهلية 
ما تلف بتفريطه فإنه من ضمان مالكه بال نزاع ، ألنه مفرط ، حيث الربكات أن حمل اخلالف فيما أتلفه ، أما 

: الثاين ( دفعه يف غري حرز ،  يه ضمانه ، )  ، فإن عل ما أخذه بغري اختيار صاحبه ، وأتلفه ، كأن غصب أو جىن 
  . النتفاء التفريط من املالك ، واهللا أعلم 

  . ، أو طلق زوجته لزمه ذلك وإن أقر احملجور عليه مبا يوجب حداً أو قصاصاً : قال 
إذا أقر احملجور عليه لسفه مبا يوجب حداً ، كالزنا ، والسرقة ، وشرب اخلمر ، أو قصاصاً كالقتل العمد : ش 



، واحلجر إمنا وقع على املال ، وقد حكى ابن  ، أو قطع اليد وحنو ذلك لزمه ذلك ، ألنه تصرف يف غري مال 
إذا طلق زوجته صح طالقه ، لكونه غري مال ، وبطريق األوىل إذا خالع ،  املنذر اِإلمجاع على ذلك ، وكذلك

  . وحكم املفلس حكم السفيه ، واهللا أعلم 
  . وإن أقر بدين مل يلزمه يف حال حجره : قال 
لئال يزول معىن احلجر ، وقياساً على الصيب واجملنون ، ومقتضى كالم اخلرقي رمحه اهللا وغريه من : ش 

ا أقر به احلجر ، وقد األصحاب أنه ي لزمه ما أقر به بعد فك احلجر عنه ، ألنه مكلف ، وإمنا منع من إعمال م
زال ، فيلزمه ما أقر به ، واختار أبو حممد أنه ال يلزمه مطلقاً ، إذ املنع من نفوذ إقراره يف حال احلجر عليه 

خري الضرر عليه إىل أكمل حالتيه حفظ ماله ، ودفع الضرر عنه ، ونفوذه بعد فك احلجر عليه يلزم منه تأ
  . وحكم ما يوجب الدين كجناية اخلطأ والغصب ، وحنو ذلك حكم الدين واهللا سبحانه أعلم 

  كتاب الصلح

  
الصلح يتنوع أنواعاً ، صلح بني املسلمني وأهل احلرب ، وصلح بني أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بني : ش 

، أو يف املال وهو املراد هنا ، واألصل  الزوجني إذا خيف الشقاق بنهما ، وصلح بني املتخاصمني يف غري مال 
{ (  ١٩: وقوله تعاىل ) } وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما { (  ١٩: قوله تعاىل ] عموم [ فيه 

  ) . } لح خري وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ، فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والص
الصلح بني املسلمني جائز ، إال صلحاً حرم حاللًا : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٢٠٦٣

وأمجعت األمة على جواز الصلح يف اجلملة . حديث حسن صحيح : وقال . رواه الترمذي ) ، أو أحل حراماً 
  . واهللا أعلم 

، فإن كان والصلح الذي جيوز هو أن يكون : قال  ال يعلمه املدعى عليه ، فيصطلحان على بعضه  للمدعي حق 
  . يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل 

( الصلح على اِإلنكار جائز يف اجلملة ، لعموم قوله : ش  وألن الشريعة جاءت ) الصلح بني املسلمني جائز : 
، ودرء املفاسد ، وهذا كذلك ، إذ املدعي يأخذ عوض ح قه الثابت له يف اعتقاده ، واملدعى عليه جبلب املصاحل 

، إىل غري ذلك ، ويتفرع على هذا أن  يدفع ما يدفعه لدفع الشر عنه ، واليمني ، وحضور جمالس احلكام 
، جاز  ، مث صاحله عنه بعوض  اِإلنسان إذا ادعى حقاً يعتقد ثبوته على إنسان ، فأنكره العتقاده أنه ال حق عليه 

  . دعي يأخذ عوض حقه ، واملدعى عليه يدفع ذلك افتداء ليمينه ، ودفع اخلصومة عنه ، ملا تقدم من أن امل
استهما وتوخيا ، وليحلل : ( ويف الصحيح أن رجلني اختصما يف مواريث درست بينهما ، فقال النيب  ٢٠٦٤

الذي يأخذه خمتصر من حديث طويل ويكون هذا الصلح بيعاً يف حق املدعي ، العتقاده أن ) كل منكما صاحبه 
عوض ماله ، حىت أنه إن وجد مبا أخذه عيباً فله رده ، وإن كان شقصاً تثبت فيه الشفعة وجبت فيه ، اللهم إال 

، ألنه يزعم أنه أخذ بعض حقه وترك بعضاً ،  أن يكون املأخوذ بعض العني املدعاة ، فال رد له وال شفعة فيه 
صاحل عنه بعيب ، وال يؤخذ منه بشفعة ، العتقاده أنه مل يزل ويكون إبراء يف حق املدعى عليه ، فال يرد ما 

، وقطع اخلصومة    . ملكه عنه ، وأن الذي دفعه إمنا هو الفتداء اليمني 



، فالصلح باطل يف حقه ، ألنه توصل بإنكاره إىل هضم  وإن كان املدعي عليه يعلم ما عليه فجحده مث صاحل عنه 
هذا صلح حلل حراماً يف الظاهر ، وكذلك لو ادعى املدعي شيئاً ال يعتقد احلق ، وأكل مال الغري بالباطل ، و

  . أنه له ، مث صاحل عنه ، فالصلح أيضاً باطل يف حقه ، ألنه أكل للمال بدعواه الباطلة الكاذبة ، واهللا أعلم 
  . ومن اعترف حبق فصاحل على بعضه مل يكن ذلك صلحاً ، ألنه هضم للحق : قال 
أن ميتنع من األداء إال باملصاحلة ، فهذا ليس ) إحدامها ( ق وصاحل على بعضه فله حالتان من اعترف حب: ش 

أن ) احلالة الثانية . ( بصلح صحيح ، ملا علل به املصنف من أنه هاضم للحق ، آكل ملال الغري بامتناعه احملرم 
، أو على نصف دارك ، صاحلين خبمسني عن املائة ال: يكون باذلًا ، وتقع املصاحلة ، كأن يقول  يت لك علّي 

وحنو هذا ، فهل فيه روايتان ، املشهور منهما وهو خمتار القاضي ، وابن عقيل وغريمها ، ومقتضى كالم اخلرقي 
يصح ، ألن معىن الصلح اِإلتفاق والرضا ، وقد ) والثانية ( أنه ال يصح ، ألنه صاحل عن بعض ماله ببعض ، 

وال امتناع من أداء الواجب ، وحقيقة هذا أن املدعي يرضى بترك بعض حقه حصل هذا من غري هضم للحق ، 
وحنو . أبرأتك من نصف املائة ، فأعطين نصفها ، أو وهبتك نصف داري : وأخذ البعض ، فصار كما لو قال 

ن أبرأتك من كذا على أ: وكذلك خيرج يف قوله : هذا ، وهذا غري ممنوع منه باِإلتفاق ، قال أبو الربكات 
  . توفيين الباقي 

واعلم أن مقتضى كالم اخلرقي رمحه اهللا أنه ال يسمى الصاحل على اِإلقرار صلحاً ، وكذلك ابن أيب موسى ، 
، أو  ومساه القاضي وطائفة من أصحابه صلحاً ، وصورته الصحيحة عندهم أن يعترف له بعني فيعاوضه عنها 

ك فيصح إن مل يكن بشرط ، وال امتناع من أداء احلق بدونه ، يهبه بعضها ، أو بدين فيربئه من بعضه ، وحنو ذل
اء احلق وإسقاطه ، على وجه : قال أبو حممد  ا عدا وف ، وهو فعل م واخلالف يف التسمية ، أما املعىن فمتفق عليه 

  . يصح ، واهللا أعلم 
  . ما وإذا تداعى نفسان جداراً معقوداً ببناء كل واحد منهما ، حتالفاً وكان بينه: قال 
  . الستوائهما يف الدعوى بال مرجح ، واهللا أعلم : ش 
  . وكذلك إن كان حملوالً من بنائهما : قال 
، ملا تقدم ، وصفة اليمني قال أبو حممد : ش  أن حيلف كل واحد منهما على نصف : أي حتالفا وكان بينهما 

، قلت احلائط أنه لو ولو حلف كل واحد منهما على مجيع احلائط أنه له دون  : صاحبه جاز ، وكان بينهما 
  . والذي ينبغي أن جتب اليمني على حسب اجلواب واهللا أعلم 

  . وإن كان معقوداً ببناء أحدمها كان له مع ميينه : قال 
ألنه ترجح بالعقد ببنائه دون صاحبه ، واليمني يف جنبة أقوى املتداعيني ، لكن شرط هذا العقد أن ال ميكن : ش 

  . ، عند القاضي وأيب الربكات ، وظاهر كالم اخلرقي اِإلطالق ، واهللا أعلم إحداثه عادة 

  كتاب احلوالة والضمان

  
ذمة إىل ذمة ، وهلا شبه باملعاوضة ، من حيث إهنا دين ، وشبه باالستيفاء : ش  احلوالة مشتقة من حتويل احلق من 

األصحاب باملعاوضة ، وبعضهم باِإلستيفاء ، ، من حيث إنه يربأ هبا احمليل ، ولترددها بني ذلك أحلقها بعض 



، إذ لو كانت بيعاً للزم بيع الدين  واختار أبو حممد أهنا عقد إرفاق منفرد بنفسه ، ليس مبحمول على غريه 
وهذا : بالدين ، وملا جاز التفرق قبل القبض ، ألنه بيع مال الربا جبنسه ، وجلازت بني جنسني كالبيع ، قال 

يأيت إن شاء اهللا تعاىل بيانه ، واأللف والالم فيه للجنس ، فيشمل ضمان ) والضمان ( وأصوله  أشبه بكالم أمحد
  . املال ، وضمان النفس ، واألصل يف جواز احلوالة يف اجلملة اِإلمجاع 

، وإذا اتبع : ( وسنده ما يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٢٠٦٥ مطل الغين ظلم 
  ) . على مليء فليتبع أحدكم 

  . ومن أحيل حبقه على من عليه مثل ذلك احلق فرضي ، فقد برىء احمليل أبداً : قال 
من أحيل حبقه من عليه مثل ذلك احلق فرضي باحلوالة ، برىء احمليل ، سواء أمكن استيفاء احلق ، أو تعذر : ش 

وضع احلوالة انتقال احلق من ذمة احمليل ، إىل  ملطل أو فلس ، أو غري ذلك ، أما مع استيفاء احلق فواضح ، إذ
، وإذاً يربأ احمليل ، وأما مع تعذره فألنه مفرط ، حيث مل يشترط اليسار    . ذمة احملال عليه 

، فمات احملال  ٢٠٦٦ ويروى أن حزناً جد سعيد بن املسيب كان له على علي رضي اهللا عنه دين ، فأحاله به 
، فأخربه فقال  فأبعده مبجرد احتياله ، ومل خيربه أن له الرجوع ، وهذا هو . رت علينا أبعدك اهللا اخت: به عليه 

، قال أبو حممد  وعن أمحد ما يدل على أن احملال عليه إذا : املشهور يف املذهب ، وبه قطع أبو الربكات وغريه 
ابنا ، إذ الفلس عيب يف وبه قال مجاعة من أصح: كان مفلساً ، ومل يعلم احملتال بذلك ، فله الرجوع ، قال 

  . احملال عليه ، فكان له الرجوع ، كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة 
ويستثىن من كالم اخلرقي إذا شرط احملتال مالءة احملال عليه ، فإنه إذا بان معسراً يرجع على احمليل ، بال خالف 

تبني لك أن الرضى مسقط لرجوع احملتال ، ألنه ال تلزمه احلوالة على غري مليء ملفهوم احلديث ، ومن هنا ي
رضى ) : أحدها ( على احمليل ، ال أنه شرط لصحة احلوالة ، إذ احلوالة تصح بدونه ، لكن لصحتها شروط 

متاثل احلقني ، وقد أشار اخلرقي إىل ذلك ، والتماثل يف اجلنس ، كدراهم بدراهم ، ) : الثاين ( احمليل اتفاقاً ، 
بناصرية ، ويف احللول أو التأجيل ، كحال حبال ، ومأجل مبؤجل ، بشرط اتفاق األجلني  ويف الصفة ، كناصرية

، إذ  فإن أحاله بناصرية على دمشقية أو بالعكس ، مل يصح عند أيب حممد ، وكذلك عند من أحلقها باملعاوضة 
وتاً جيرب على أخذه عند إن كان تفا: اشترط التفاوت فيهما ممتنع كالقرض ، وأما من أحلقها باالستيفاء فقال 

ثليات ال مبالًا يصح ) الشرط الثالث ( بذله كاجليد عن الرديء صحت وإال فال ،  أن يكون مبال معلوم كامل
، وفيما يصح السلم فيه غيل املثلي كاملذروع واملعدود وجهان ، ويف احلوالة بإبل  السلم فيه كاجلوهر وحنوه 

أحال بإبل الدية على إبل القرض صح إن قيل برد املثل يف القرض ،  الصدقة على من عليه مثلها وجهان ، وإن
وإن قيل برد القيمة مل يصح ، الختالف اجلنس ، ويف العكس كأن أحال املقرض بإبل الدية ال يصح مطلقاً ، 

رابع ال( يلزمه ذلك ] ومن عليه الدية ال [ ألنا وإن قلنا جيب املثل فللمقرض مثل ما أقرض يف صفته ، وقيمته 
ا عدامها وهو قسمان ، مستقر ، وغري مستقر ، كثمن )  الديون على أربعة أقسام ، دين سلم ، ودين كتابة ، وم

، فال تصح احلوالة بدين السلم ، وال عليه ، وهل جيري هذا احلكم على ] وحنو ذلك [ املبيع يف مدة اخليار ، 
، وتصح بدين الكتابة  الصحيح دون عليه ، ويصحان يف سائر الديون ، رأس ماله بعد الفسخ ؟ فيه وجهان 

، ومجاعة من : مستقرها وغري مستقرها ، وقيل  ال تصح على غري مستقر حبال ، وإليه ذهب أبو حممد 
وال مبا ليس مبستقر ، وهو اختيار القاضي يف اجملرد ، وتبعه أبو اخلطاب والسامري ، واهللا : األصحاب ، وقيل 



  . أعلم 
  . حبقه على ملئ فواجب عليه أن حيتال ومن أحيل : قال 
نص أمحد رمحه اهللا على ذلك ، اتباعاً لظاهر األمر يف احلديث ، وفسر املليء يف رواية إمساعيل العجلي بأن : ش 

ا ، والبدن أن ميكن : يكون مباله ، وقوله ، وبدنه ، قلت  فاملال أن يقدر على الوفاء ، والقول أن ال يكون مماطلً
جملس احلكم ، هذا الذي يظهر يل يف التفسري ، فإن امتنع من القبول أجرب على ذلك ، لكن هل حضوره إىل 

نعم ، فلو هلك احملال عليه معسراً فال شيء له ، ) إحدامها ( تربأ ذمة حميلة قيل أن جيربه احلاكم ؟ فيه روايتان ، 
طالبة مبجرد احلوالة ، ويصري مبثابة من ال ، لكن تنقطع امل) : والثانية . ( وهي اليت صححها القاضي يعقوب 

، فامتنع صاحبه من القبض ، فإن احلاكم جيربه على القبض ، وال تربأ ذمة الغرمي قبل ذلك  بذل ماعليه من دين 
 .  

وفهم من كالم اخلرقي رمحه اهللا أنه ال يعترب رضى احملتال ، وال احملال عليه ، وهو الصحيح ، أما احملتال 
، واحملتال قد أقامه احمليل مقام فللحديث ، وأم ا احملال عليه فألن لِإلنسان أن يستويف حقه بنفسه وبوكيله 

  . الوكيل ، واهللا أعلم 
، أو قال : قال    . ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه : ومن ضمن عنه حق بد وجوبه عليه 
امن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق ، ورد الضمان مشتق عند أيب حممد من الضم ، فهو ضم ذمة الض: ش 

بأن الم الكلمة يف الضم ميم ، ويف الضمان نون ، وشرط صحة اِإلشتقاق وجود حروف األصل يف الفرع ، 
، وعند القاضي من  وجياب بأنه من اِإلشتقاق األكرب ، وهو املشاركة يف أكثر األصول ، مع مالحظة املعىن 

، فذمة الضامن يف ضمن ذمة املضمون عنه : من احلق ، وعند ابن عقيل التضمن فذمة الضامن تتض من الضمن 
، واخلالف يف اِإلشتقاق ، أما املعىن فواحد ، وعرفه أبو الربكات بأنه التزام اِإلنسان يف ذمته دين املديون ، مع 

، خلروج ضم] عليه [ بقائه  ان ما مل جيب ، واألعيان ، وليس مبانع ، لدخول كل من مل يصح تربعه ، وال جامع 
، على رواية    . املضمونة ، ودين امليت إن برىء مبجرد الضمان عنه 

  . } وملن جاء به محل بعري ، وأنا به زعيم { : وهو جائز يف اجلملة باِإلمجاع ، وسنده قوله تعاىل 
  . الزعيم الكفيل : قال ابن عباس  ٢٠٦٧
( وقول النيب  ٢٠٦٨ إذا تقرر هذا عندنا إىل لفظ اخلرقي رمحه .  ذلك من األحاديث إىل غري) الزعيم غارم : 

ا تقدم من . ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه فقد لزمه : اهللا ، فقوله  أي لزم الضامن ذلك احلق ، وذلك مل
وقوة كالم اخلرقي تقتضي أنه ال بد من . رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ) الزعيم غارم : ( قول النيب 

ى الضامن ، وهو واضح ، إذ اِإلنسان ال يلزمه عقد مل يلتزمه ، لكن ال بد مع رضاه من أن يصح تربعه ، رض
، وال رضى املضمون عنه ، وال معرفتهما ، حلديث أيب قتادة ،  ومقتضى كالمه أنه ال يعترب رضى املضمون له 

ا أعطيته : دون املضمون عنه وقوله أو قال تعترب معرفة املضمون له ، : وقيل . تعترب معرفتهما : وقال القاضي  م
ه ولو . فهو علي  ، ومذهبنا الصحة فيهما ، فما ثبت أنه أعطا فهذه مسألة ضمان اجملهول ، وضمان ما مل جيب 

  . يف املستقبل فإنه يلزمه ، لآلية الكرمية ، إذ محل البعري جمهول ، وغري واجب حينئذ 
مراده اِإلستقبال ، دفعاً للتكرار ، وألنه عطفه على األول ، فدل : مد قال أبو حم. ما أعطيته : وقول اخلرقي 

على أنه غريه ، إذ العطف يقتضي املغايرة ، واحتمل أن مراده املاضي ، ويكون فائدة املسألة بيان صحة ضمان 



أيب  اجملهول ، وقد حكى األصحاب يف حنو هذا اللفظ ، هل هو للماضي أو للمستقبل وجهني ، ذكرمها ابن
الفعل املاضي الواقع صلة ملوصول ، أو لنكرة موصوفة ، حيتمل أن حيمل على : موسى ، وكذلك النحاة قالوا 

وحيتمل أن حيمل على املستقبل ، كما يف قوله ) } الذين قال هلم الناس { (  ١٩: املاضي ، كما يف قوله تعاىل 
  . األول إعمال احلقيقة واهللا أعلم  أي يتوبوا ، ويرجح) } إال الذين تابوا { (  ١٩: تعاىل 
  . وال يربأ املضمون عنه إال بأداء الضامن : قال 
ال يربأ املضمون عنه بنفس الضمان ، بل يثبت احلق يف ذمة الضامن ، مع بقائه يف ذمة املضمون عنه ، : ش 

  ) . نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه : ( لقول النيب 
تويف صاحب لنا ، فأِتينا به النيب ليصلي عليه ، فخطا خطوة : بر رضي اهللا عنه قال ويف املسند عن جا ٢٠٦٩
( مث قال  الديناران عليَّ ، فقال رسول : ديناران ، فانصرف ، فتحملهما أبو قتادة فقال : ؟ قلنا ) أعليه دين : 

يه ، مث. نعم : قال ) وجب حق الغرمي ، وبرىء امليت منهما ؟ : ( اهللا  ( قال بعد ذلك  فصلى عل ما فعل : 
اآلن : ( قد قضيتهما ، فقال رسول اهللا : فعاد إليه من الغد ، فقال : قال . إمنا مات أمس : ؟ قال ) الديناران 

  . بردت جلدته 
وعن أمحد رمحه اهللا رواية أخرى أن املضمون عنه إذا كان ميتاً برىء مبجرد الضمان عنه ، استداللًا بقوله يف 

وجياب عنه بأنه هذا ليس إخباراً منه برباءته ، وإمنا هو استفهام من أيب ) وبرىء امليت منهما (  :حديث جابر 
، وهلذا أجابه بنعم    . قتادة ، يف أنه هل ضمن متربعاً ال لريجع 

اً ، وخصها أبو الربكات بامليت ) : تنبيه (  حكى أبو اخلطاب وأبو حممد وغريمها هذه الرواية يف امليت مطلق
  . فلس واهللا أعلم امل

، سواء قال له : قال    . اضمن عين أو مل يقل : فمىت أدى رجع به عليه 
ضمن بإذنه ) والثاين ( ضمن بإذنه وأدى بإذنه ، ) األول ( إذا أدى الضامن الدين مل خيل من أحوال ، : ش 

ضمن ) الرابع ( الث ، بالعكس ، وال خالف عندنا أنه يرجع يف هذه الصور الث) الثالث ( وأدى بغري إذنه 
وقضى بغري إذنه ، لكن نوى الرجوع فعنه ال يرجع ، ألن أبا قتادة لو استحق الرجوع لصار له دين على امليت 

، لعدم فائدة الضمان إذاً ، إذ ذمة امليت مل تزل مشغولة بدين ،  وهي اختيار ) وعنه ( ، وإذاً مل يصل النيب عليه 
يب ، والشريف ، وابن عقيل ، والشريازي وابن البنا ، وغريهم يرجع ، ألنه اخلرقي ، والقاضي ، وأيب اخلطا

، وقوله  ، فكان من ضمان من هو عليه ، كاحلاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه  قضاء مربىء من واجب عليه 
حديث وهو شامل ملا إذا أرضعت بأمره أو بال أمره ، وأما ) } فإن أرضعن لكم فآتوه أجورهن { (  ١٩: تعاىل 

يف حديث أيب : أيب قتادة فإمنا قضى متربعاً ، لعلمه أنه ال وفاء له ، وقصده أن النيب يصلي عليه ، بل قد يقال 
( قتادة دليل على أن غري املتربع يرجع ، لقوله له  ) ( وبرى امليت منهما ( أي عليك ) وجب حق الغرمي : 

ر كالم اخلرقي وتبعه صاحب الوجيز أنه يرجع ، إذا ذهل عن قصد الرجوع وعدمه ، وظاه) احلال اخلامس 
حالًا ( وإذاً املقتضي للرجوع هو تأدية الواجب عن الغري واملسقط له هو قصد التربع وقد عرفت من هذا 

وهو إذا نوى التربع ، فال يرجع بال ريب ، وهذه الصور تستثىن من عموم كالم اخلرقي ، واهللا أعلم ) سادساً 
 .  

  . بنفس لزمه ما عليها إن مل يسلمها ومن تكفل : قال 



إنه إمجاع ، لقول اهللا تعاىل حكاية عن يعقوب : الكفالة بالنفس صحيحة ، يف قول اجلمهور ، حىت قيل : ش 
وفيه نظر ، إذ ) } لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقاً من اهللا لتأتنين به إال أن حياط بكم { (  ٩: عليه السالم 

يمها بعقد ، فوجب تسليمها بالكافلة كاملال ، فعلى هذا الظاهر أن املراد بامل وثق اليمني ، وألن النفس جيب تسل
  . وقياساً على الكفالة باملال ) الزعيم غارم : ( إن مل يسلم النفس مع بقائها لزمه ما عليها ، لعموم قوله 

ال يشترط لصحتها رضى  ومقتضى كالم اخلرقي رمحه اهللا أنه ال بد من رضى الكفيل ، وهو واضح ، وأنه
الكفيل ، وهو واضح ، وأنه ال يشترط لصحتها رضى املكفول له ، وهو أحد الوجهني ككفالة املال ، والوجه 

  . اآلخر يشترط ، لئال يفوت معىن الكفالة ، إذ معناها حضور املكفول به ، وإذا كان بال إذنه مل يلزمه احلضور 
ال ، فال تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص ، وختصيص وشرط صحة الكفالة بالنفس أن تكون بامل

، واهللا  ، ويف املضمونة وجهان  اخلرقي الكفالة بالنفس خيرج منه الكفالة بالعني وهو واضح يف غري املضمونة 
  . أعلم 
  . فإن مات برىء املتكفل : قال 
ومبوت املكفول به يسقط عنه احلضور ، إذا مات املكفول به برىء املتكفل ، ألن الكفالة على احلضور ، : ش 

  . وإذا سقط عنه احلضور سقط عن فرعه وهو الكفيل ، واهللا سبحانه أعلم 

  كتاب الشركة

  
  

االجتماع يف استحقاق أو : الشركة بوزن نعمة ، وبوزن سرقة ، وحكى بعضهم شركة بوزن مثرة ، وهي 
وإن كثرياً من اخللطاء ليبغى بعضهم { : وتعاىل ، وهي جائزة باِإلمجاع ، وسند ذلك قوله سبحانه . تصرف 

  . أي من الشركاء } على بعض 
( وقول النيب  ٢٠٧٠ والشركة على ضربني ، شركة ملك ، وشركة ) يد اهللا على الشريكني ما مل يتخاونا : 

  . عقود ، وهذا املقصود هنا 
  . وشركة األبدان جائزة : قال 
  . نص أمحد على ذلك : ش 

، ومل جييئا بشيء ، ومعىن مستدلً ٢٠٧١ ا بأن النيب أشرك بني عمار وسعد وابن مسعود ، فجاء سعد بأسريين 
[ يف املباح ، ] اِإلشتراك [ شركة األبدان أو يشتركا فيما يكتسبان بأبداهنما ، وكالم اخلرقي يشمل 

، وإطالق اخلرقي يشمل مالو يف اِإلصطياد ، واملعادن وحنو ذلك ، وكالم أمحد واستدالله نص فيه ] كاِإلشتراك 
اختلفت الصنائع ، وهو أحد الوجهني ، واختيار القاضي ، ألن من لزمه عمل شيء ال يعرفه أمكنه القيام به ، 

وهو اختيار أيب اخلطاب ال يصح ، لئال يلزم الشخص ما ال ) والثاين ( بأن يستأجر عليه من يفعله ، وحنو ذلك 
  . قدرة له على فعله ، واهللا أعلم 

وإن اشترك بدنان مبال أحدمها ، أو بدنان مبال غريمها ، أو بدن ومال ، أو ماالن وبدن صاحب أحدمها ، : قال 
  . أو بدنان مباليهما ، تساوى املال أو اختلف ، فكل ذلك جائز 



وهي شركة العنان ، ) : الثاين ( شركة األبدان وقد تقدمت ، ) أحدها ( أنواع الشركة الصحيحة أربعة : ش 
أي يشترك رجالن مباليهما ، ليعمال فيه بأبداهنما ، وهي جائزة باِإلمجاع ، . أو بدنان مباليهما : املذكورة يف قوله 
ألن كال من الشريكني مساو لصاحبه . من تساوي عناين الفرسني يف السري : ومأخوذة قيل . حكاه ابن املنذر 

: رض ، فكل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه ، وقيل إذا ع) عن ( بل من : يف املال والتصرف ، وقيل 
شركة املضاربة ، وهي ) : الثالث ( فكل واحد منهما عارض اآلخر مبثل ماله وعمله ، . من عانه إذا عارضه 

واألصل فيها أن يكون من أحدمها املال ، . أن يشترك بدنان مبال أحدمها ، أو بدن ومال : املذكورة يف قوله 
  . العمل فيه  ومن اآلخر
واألصل يف جوازها ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ، أن عبد اهللا وعبيد اهللا ابين عمر بن  ٢٠٧٢

اخلطاب رضي اهللا عنه خرجا يف جيش إىل العراق ، فتسلفا من أيب موسى مالًا وابتاعا به متاعاً ، وقدما به إىل 
لو تلف كان ضمانه علينا ، فلم ال يكون : ل والربح كله ، فقاال املدينة فباعاه ورحبا فيه ، فأراد عمر رأس املا

وأخذ منهما نصف الربح ، وهذا . قد جعلته : يا أمري املؤمنني لو جعلته قراضاً ؟ قال : فقال رجل . رحبه لنا 
  . دليل على جواز القراض 

، وحكيم بن حزام  ٢٠٧٣ ، وال يعرف هلم خمالف وقد روي جوازه أيضاً عن عثمان ، وعلي ، وابن مسعود 
إذ . [ يف الصحابة فكان إمجاعاً ، مع أن ابن املنذر قد حكى ذلك إمجاعاً ، وحكمة الشرع تقتضي جوازها 

ال خيسن التجارة ، وحيسن التجارة من ال ميلكها ،  الدراهم والدنانري ال تنمي إال بالتجارة ، وقد ميلكها من 
وهي مأخوذة قيل من الضرب يف األرض ، وهو السفر فيها غالباً ، ] فاحلكمة تقتضي جوازها من اجلانبني 

بل من ضرب كل : وقيل } وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا { : للتجارة ، قال سبحانه 
، فصاحب املال . قرض الفأر الثوب : من القطع ، يقال : واحد منهما يف الربح وتسمى قراضاً ، قيل  إذا قطعه 

، واقتطع له قطعة من الربح اقتطع من م : بل من املساواة واملوازنة ، يقال : وقيل . اله قطعة وسلمها للعامل 
تقارض الشاعران ، إذا وازن كل واحد منهما اآلخر بشعره ، وهنا من العامل العمل ، ومن اآلخر املال فتوازنا 

  . انتهى . 
] وهو [ يها عمل رب املال ، والذي ذكره اخلرقي وأما إذا اشترك بدنان مبال أحدمها فهذه مضاربة يشترط ف

منصوص أمحد يف رواية أيب احلارث اجلواز ألن من ال مال له يستحق املشروط له من الربح بعمله يف مال غريه ، 
حقيقة املضاربة ، وذهب ابن حامد ، وتلميذه ، وتلميذ تلميذه القاضي ، وأبو اخلطاب ، وطائفة ] هو [ وهذا 

ال يصح ، إذ وضع املضاربة تسليم املال إىل املضارب ، ومع اشتراط عمله ال تسليم وعلى هذا يف إىل أن هذا 
إذ هو مال ) واجلواز ( وهو قول القاضي ، إذ يد الغالم كيد السيد ) املنع ( اشتراط عمل غالمه وجهان ، 

  . لو ضم إليه هبيمة حيمل عليها وحنو ذلك ] كما [ فصح 
لوجوه ، وهي أن يشترك اثنان على أن يشتريا جباههما ديناً ، وهي جائزة ، إذ معناها وكالة شركة ا) : الرابع ( 

كل واحد منهما صاحبه يف الشراء والبيع ، والكفالة بالثمن ، وكل ذلك صحيح ، وألهنا مشتملة على مصلحة 
، وأخذها أبو حممد من  ال خيل بنوع من أنواع أو بدنان مبال غريمها ، كي: اخلرقي ] قول [ من غري مضرة 

مراد اخلرقي هبذا أن يدفع واحد ماله إىل اثنني مضاربة ، فيكون املضاربان شريكني يف : الشركة وقال القاضي 
وهذا الذي قال القاضي هو ] ألهنما إذا أخذا املال جباههما فال يكونان مشتركني مبال غريمها [ ربح مبال غريمها 



ا نوعاً من أنواع املضاربة قد ذكر للمضاربة ثالث صور ، وبيقي من كالم ظاهر اللفظ ، وعلى هذا يكون هذ
أو ماالن وبدن صاحب أحدمها ، وهذا جيمع شركة ومضاربة ، فمن حيث إن من كل واحد : اخلرقي قوله 

منهما املال ، يشبه شركة العنان ، ومن حيث إن أحدمها يعمل يف مال صاحبه جبزء من الربح هو مضاربة ، 
اخلرقي رمحه اهللا هبذا على أنه كما جيوز كل واحد من أنواع الشركة اىل انفراده ، كذلك جيوز اجتماع ونبه 

  . اجلميع واهللا أعلم 
  . والربح على ما اصطلحا عليه : قال 
يعين فيما تقدم من أنواع الشركة ، أما يف املضاربة فإمجاع حكاه ابن املنذر ، وأما يف شركة العنان : ش 

على الشرط ، وألن أحدمها قد يكون أبصر بالتجارة من اآلخر فيجوز اشتراط زيادة يف الربح يف  فاعتماداً
مقابلة عمله ، كاشتراط الربح يف مقابلة عمل املضارب ، وكذلك شركة األبدان ألهنما قد يتفاضالن يف العمل 

ن يكون حكمها كذلك وهذا هي داخلة يف كالم اخلرقي ، اقتضى كالمه أ: ، وأما شركة الوجوه فإن قلنا 
  . الذي قطع به أبو الربكات 

يه كسائر الشركات ، وقال : وقال أبو حممد  ، فجاز ما اتفقا عل إنه قياس املذهب ، ألهنا شركة فيها عمل 
الربح بينهما على قدر ملكيهما يف املشترى ألن الربح يستحق بالضمان ، لوقوع الشركة عليه خاصة : القاضي 

  . تفاضل فيه  ، والضمان ال
وأما ما مجع شركة ومضاربة كأن يشترك ماالن وبدن صاحب أحدمها ، مثل أن خيرج كل واحد منهما ألفاً 

ليعمل أحدمها فيهما فال بد وأن يشترط للعامل أكثر من ربح ماله ، كأن يشترط له الثلثان ، أو النصف والربع 
مقابلًا لعمله يف نصيب صاحبه ، ولو جعل للعامل يف  ، وحنو ذلك يف مسألتنا ، ليكون الزائد على ربح ماله

استحقاقه إما مبال أو بعمل ، وهذا اجلزء الزائد على النصف : [ صورتنا دون النصف مل يصح ، ألن الربح 
لغري العامل ليس يف مقابلة مال ، وال عمل ، ولو جعال الربح واحلال هذه بينهما نصفني فال ] الذي شرط 

، إذ شركة العنان وضعها الشركة يف املال والعمل ، وقد فات العمل من أحدمها ، واملضاربة  شركة وال مضاربة
العامل ، وقد فات اجلعل ، ويكون هذا إبضاعاً وهو جائز إن مل ] الربح يف مقابلة عمل [ وضعها جعل جزء من 

، ] عوضاً  عن قرض ، كأن كان العامل اقترض األلف ، وجعل عمله يف مال صاحبه[ يكن عوضاً  عن قرضه 
، فأما إن مل يصطلحا على شيء فإن يف املضاربة  فإن ذلك غري جائز ، هذا كله إذا اصطلحا على ذكر شيء 
يكون الرح ملالك املال ، وللعامل أجرة املثل ، ويف العنان يكون الربح على قدر املالني ، ويف شركة الوجوه 

سم أجرة ما تقباله بالسوية ، وهل يرجع كل واحد على اآلخر على قدر ملكي املشتري ، ويف شركة األبدان يق
، واهللا أعلم    . بأجرة عمله ؟ فيه وجهان 

  . والوضيعة على قدر املال : قال 
الوضيعة ختتص املال وتتقدر به ، بال خالف نعلمه ، ففي شركة العنان على قدر املالني ، ويف شركة : ش 

  . ملضاربة ختتص املال ال تتعداه إىل العامل ، واهللا أعلم الوجوه على قدر ملكي املشتري ، ويف ا
  . وال جيوز أن جيعل ألحد من الشركاء فضل دراهم : قال 
وعشرة دراهم ، أو يشترط له ] مثلًا [ أو جيعل نصيبه كله من الربح دراهم كأن يشترط له ثلث الربح : ش 

عقد ، وقد حكاه ابن املنذر يف القراض إمجاعاً ، مائة درهم ، من غري جزء من الربح ، ويف كليهما يفسد ال



واملعىن يف ذلك احتمال أن ال يربح غريها ، فيحصل على مجيع الربح ، ويف ذلك ضرر وغرر باآلخر ، 
  . والشريعة تأباه ، واهللا أعلم 

  . ال يضمن : واملضاربة إذا باع بنسيئة بغري أمري ضمن يف إحدى الروايتني واألخرى : قال 
اعتمد اِإلذن ، ومىت ] عنه [ ذا أذن للمضارب أو لغريه من الشركاء أن يبيع نسيئة أو أمر بذلك أو هنى إ: ش 

، ) اجلواز ( خالف ضمن ، وإن أطلق له جاز أن يبيع باحلال ، وهل جيوز أن يبيع بالنسيئة ؟ فيه روايتان ، 
اً ، إذ التصرف املأذون فيه ما كان على ) واملنع (  واختاره ابن عقيل ، إذ ذلك عادة التجار فكان مأذوناً له عرف

، فعلى األول  ال : وجه احلظ ، ومع النسيئة الحظ ، ملا يف ذلك من التغرير باملال ، فكأنه منهي عنه عرفاً 
( يلزمه ضمان الثمن : ضمان عليه ما مل يفرط ببيع من مل يوثق به ، أو من مل يعرفه ، وعلى الثاين  : قلت .   (

، وجعله أبو حممد من تصرف الفضويل ،  وينبغي أن يكون حالًا ، والبيع صحيح على مقتضى كالم اخلرقي 
  . فيبطل على الصحيح ، واهللا أعلم 

فإن فعل وربح رده يف [ وإذا ضارب لرجل مل جيز أن يضارب آلخر ، إذا كان فيه ضرر على األول ، : قال 
  ] . شركة األول 

، إذا ضارب لرجل مل جيز أن يض: ش  ارب آلخر إذا كان فيه ضرر على األول ، كأن يكون املال الثاين كثرياً 
األول أو األول كثري ، مىت اشتغل بغريه تعطل العمل يف بعضه ، إذ وضع املضاربة ] العمل يف [ يشغله عن 

ا ربح يف املضاربة الثان [ ية يف على احلظ والنماء ، ومع وجود الضرر الحظ وال مناء ، فإن خالف وفعل رد م
األول ، ألن األول واحلال هذه يستحق منافعه ، فيستحق ما حصل يف مقابلتها ، وخرج من كالم ] شركة 

اخلرقي إذا مل يكن على األول ضرر باملضاربة ، لقلة املال وحنو ذلك ، فإن للمضارب املضاربة آلخر ، إذ منافعه 
ا فيه حظ وحنو ، إمنا الذي ملك عليه فعل م   . ن ، واهللا أعلم مل متلك عليه 

  . وليس للمضارب ربح حىت يستويف رأس املال : قال 
  . وضع املضاربة أن ينض مال املضاربة ، مث يقسم الربح ، واهللا أعلم : ش 
  . وإذا اشترى سلعتني فربح يف إحدامها وخسر يف األخرى ، جربت الوضيعة من الربح : قال 
  . رب فيه رحباً حىت يستويف رأس املال ، كاليت قبلها ، واهللا أعلم ألن رأس املال واحد ، فال يستحق املضا: ش 
، مل يكن له أخذ شيء منه إال بإذن رب املال : قال    . وإذا تبني للمضارب أن يف يده فضلًا 
ألن الربح وقاية لرأس املال ، فرمبا خسر بعد ، فتبني أن ال ربح ، وألن رب املال شريكه يف الربح ، فال : ش 

، نعم  يقاسم مىت خسر املال واحلال : نفسه إال بإذنه ، وخرج إذا أذن رب املال ألن احلق هلما ، ال خيرج عنهما 
  . هذه لزم العامل رد أقل األمرين مما أخذه ، أو نصف اخلسران ، إذا قسما الربح نصفني 
 عن أمحد رمحه اهللا وقوة كالم اخلرقي يقتضي أن العامل ميلك الربح بنفس الظهور ، وهو إحدى الروايتني

والرواية . ( واملنصوبة يف املغين للخالف ، اعتماداً على الشرط ، إذ هو صحيح ، فوجب العمل مبقتضاه 
ال ميلكه إال بالقسمة ، إذ لو ملكه بالظهور لكان رحبه له ، وكان شريكاً لرب املال به ، وكل ذلك ) األخرى 

  . ممتنع ، واهللا أعلم 
املال واملضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما ، كان الربح بينهما والوضيعة على  وإذا اتفق رب: قال 
  . املال 



ال إشكال يف صحة شرط الربح ، وال يف بطالن اشتراط الوضيعة أو بعضها على املضارب ، ملنافاة هذا : ش 
رط ، وهو منصوص أمحد واملذهب الشرط ملقتضى املضاربة ، ومقتضى كالم اخلرقي أن العقد ال يفسد هبذا الش

  . ، لعدم تأثريه يف جهالة الربح ، وعنه يفسد العقد ، ألنه شرط فاسد ، أشبه اشتراط فضل دراهم ، واهللا أعلم 
  . وال جيوز أن يقال ملن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك : قال 
ملال ما دام يف يد املدين ال يصري للغرمي حكى ابن املنذر هذا إمجاعاً عمن حيفظ عنه من أهل العلم ، ألن ا: ش 

إال بقبضه ، ومل يوجد القبض هنا ، وخرج أبو الربكات الصحة من صحة املضاربة بالعروض ، ألنه إذا اشترى 
: فيصري كما لو دفع إليه عرضاً وقال ] والدفع بإذن الغرمي [ شيئاً للمضاربة ، ودفع الدين ، فقد وقع الشراء 

  . أعلم ضارب به ، واهللا 
  . ضارب هبا : وإن كان يف يده وديعة جاز له أن يقول : قال 
ألن الوديعة ملك لصاحبها ، فجازت املضاربة عليها ، كما لو كانت حاضرة ، ومراد اخلرقي رمحه اهللا : ش 

ضاربة ، وقد هبذه الوديعة الدراهم والدنانري ، إذ غرضه هبذه املسألة بيان أن الوديعة جيوز دفعها ملن هي يف يده م
إن إطالقه يشمل ما إذا كانت غري الدراهم والدنانري ، فيكون من مذهبه جواز املضاربة على العروض ، : يقال 

  . واهللا سبحانه وتعاىل أعلم . كالرواية املرجوحة ، مع أن املسألة السابقة قد تأيت ذلك 

  كتاب الوكالة

  
التفويض يف شيء خاص يف احلياة ، وهي جائزة : الح الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض ، ويف اِإلصط

، والعاملني عليها { (  ١٩: باِإلمجاع ، وسنده قوله تعاىل  وهلذا كان ) } إمنا الصدقات للفقراء ، واملساكني 
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة ، فلينظر { (  ١٩: النيب يبعث السعاة لقبض الصدقات ، وقوله تعاىل 

  ) . } زكى طعاماً ، فليأتكم برزق منه أيها أ
  . وأيضاً توكيل النيب عروة بن اجلعد يف شراء الشاة  ٢٠٧٤
  . وتوكيل أيب رافع يف تزويج ميمونة  ٢٠٧٥
  . وعمرو بن أمية الضمري يف تزويج أم حبيبة  ٢٠٧٦

  . ضراً كان املوكل أو غائباً وجيوز التوكيل يف الشراء والبيع ، ومطالبة احلقوق ، والعتق ، والطالق ، حا: قال 
، ويف البيع ، ألنه يف معناه ، : ش  جيوز التوكيل يف الشراء ، ملا تقدم من اآلية واخلرب ، ولذلك قدمه اخلرقي 

وكذلك ما يف معنامها من اِإلجارة ، والصلح ، والرهن ، واجلعالة ، واملساقاة ، والنكاح ، وحنو ذلك من عقود 
  . وكيل يف مطالبة احلقوق املعاوضات ، وجيوز الت

، وما : ألن علياً رضي اهللا عنه وكل عقيلًا عند أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، وقال  ٢٠٧٧ ما قضي له فلي 
  . قضي عليه فعلي 

، وقال  ٢٠٧٨ إن للخصومة قحماً ، وإن الشيطان ليحضرها ، وإين : ووكل عبد اهللا بن جعفر عند عثمان 
ومثل هذا يشتهر ، ومل ينقل إنكاره فكان إمجاعاً ، وجيوز . القحم املهالك : أبو زياد قال . ألكره أن أحضرها 

، وألنه إذا جاز التوكيل يف اِإلنشاء  التوكيل يف العتق ، والطالق ، ألن احلاجة قد تدعو إليهما ، أشبهاً ما تقدم 



، وحنو ذلك مما يزيل ملك املال ، أو ملك جاز يف اِإلزالة بطريق األوىل ، ويف معنامها الوقف ، واهلبة ، واخللع 
البضع ، وسواء يف مجيع ذلك حضور املوكل وغيبته ، لعموم األدلة ، وإمنا ذكر املصنف ذلك تنبيهاً على خمالفة 
اِإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا ، إذ عنده أن للخصم االمتناع من حماكمة الوكيل إذا كان املوكل حاضراً ، واهللا أعلم 

 .  
يما وكل فيه إال أن جيعل ذلك إليه : قال    . وليس للوكيل أن يوكل ف
ال جيوز للوكيل التوكيل إال بإذن ، على املشهور من الروايتني ، واختاره اخلرقي ، وأبو حممد ، وغريمها ، : ش 

ه ، فإنه ليس له التوكيل  إذ إذن املوكل إمنا يتناول تصرف الوكيل بنفسه ، فال يتعداه إىل غريه ، كما لو هنا
له ذلك ، ألن له أن يتصرف بنفسه ، فله أن يفوض ذلك إىل نائبه كاملالك ، أما إن جعل : اتفاقاً ، وعنه 

أو قرينة حالية كأن يكون الوكيل ال يتوىل . اصنع ما شئت : التوكيل إليه إما بنص ، ولفظ عام ، بأن قال له 
ذلك ، أو يعجز عنه لكثرته فإنه جيوز ، اعتماداً على  مثله ذلك ، لدناءة املوكل فيه ، وشرف الوكيل ، وحنو

، أو يف القدر الذي يعجز عنه فقط ؟  اِإلذن اللفظي أو العريف ، نعم هل جيوز التوكيل فيما يعجز عنه يف اجلميع 
  . فيه وجهان ، وحيث جوز له التوكيل فإنه يتقيد بأمني ، ألن ذلك هو احلظ دون غريه ، واهللا أعلم 

، فإن اهتم حلف وإذ: قال    . ا باع الوكيل مث ادعى تلف الثمن ، من غري تعد منه ، فال ضمان عليه 
الوكيل يف البيع وكيل فيه وفيما ينشأ عنه ، وهو حفظ الثمن ، فإذا باع وقبض الثمن ، مث ادعى تلف : ش 

، ألنه أمني ، والقول قول األمني  واحلكمة يف ذلك أنه لو الثمن ، واحلال أنه من غري تعد منه ، فالقول قوله 
يمتنع الناس من الدخول يف األمانة مع احلاجة إليه ، فيحصل  كلف إقامة البينة على ذلك لتعذر عليه أو شق ، ف

إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ، وهنب جيش ، وحنو ذلك مما تسهل إقامة البينة : الضرر ، وهلذا قلنا 
، كلف إقامة البينة على وجو د ذلك ، مث القول قوله يف التلف ، ويتفرع على أن القول قوله أنه ال ضمان عليه 

ا  ، أما لو ثبت تعديه ببينة أو إقرار فإن الضمان عليه ، لزوال أمانته ، فهو كالغاصب ، ومىت قلن القول : عليه 
، واهللا أعلم . قوله    . فأنكره املوكل فإنه حيلف ، ألن ما ادعاه عليه حمتمل 
  . وكله أن يدفع إىل رجل مالًا ، فادعى أنه دفعه إليه ، مل يقبل قوله على اآلمر إال ببينة  ولو: قال 
إذا وكل وكيلًا أن يدفع إىل رجل مالًا ، فادعى أنه دفعه إليه ، وأنكره من أمر بدفعه إليه ، فإن قول : ش 

، حي ، ألنه مفرط  ث مل يشهد على الدفع ، أشبه ما الوكيل ال يقبل على اآلمر ، ويلزمه الضمان على املذهب 
: وعنه ( لو أمره بذلك فخالف ،  يقبل قول الوكيل على اآلمر ، فال ضمان عليه ، محلًا للتفريط على املالك ، ) 

، حيث مل ينص له على اِإلشهاد ، وهلذا قلنا على الصحيح  أنه لو دفع املال حبضرته مل : ألنه مل حيتط لنفسه 
اعتماداً على أن الساكت ال . ال ينتفي الضمان : رضاه بالدفع بغري بينة ، وقيل  يضمن ، ألن حضوره قرينة

، ) هذا كله ( ينسب له قول ،  إذا مل يكن بينة ، أما مع البينة فإن قوله يقبل على اآلمر ، وينتفي عنه الضمان 
نت على حال لو وجدت قبلت ، لعدم تفريطه ، وال فرق بني أن تكون البينة قائمة ، أو غائبة ، أو ميتة ، إذا كا

نعم لو كانت ممن اختلف يف ثبوت احلق بشهادهتا كشاهد واحد ، أو رجل وامرأتني فهل يربأ من الضمان ؟ قال 
  . خيرج على روايتني : أبو حممد 

ا لو . ولو وكله أن يدفع إىل رجل مالًا : وقول اخلرقي  يشمل الدف على أي صفة كان ، فدخل يف كالمه م
إلِيداع ، واألصحاب على أنه يف اإلِيداع ال يلزمه اِإليداع إذا مل يشهد ، لعدم الفائدة يف اِإلشهاد ، إذ أمره با



  . القول قول املودع يف الرد والتلف ، ويرد بأن فيه فائدة ، وهو ثبوت الوديعة ، فلو مات أخذت من تركته 
أنه ال يقبل قوله على من أمر بالدفع إليه ، ألنه إذا مل دل بطريق التنبيه . مل يقبل قوله على اآلمر : وقول اخلرقي 

، فعلى من مل يأمتنه أوىل ، ومقتضى كالم اخلرقي أن اآلمر أنكر الوكيل ، وعلى هذا  يقبل قوله على من ائتمنه 
، وصرح القاضي وغريه من األصحاب أنه ال فرق يف تضمني  لو صدق اآلمر الوكيل يف الدفع فال ضمان عليه 

  . بني تصديق اآلمر له أو تكذيبه ، ألن مناط الضمان كونه فرط ، حيث مل يشهد ، واهللا أعلم  الوكيل
  . وشراء الوكيل من نفسه غري جائز : قال 
هذا هو املشهور من الروايات ، اختارها اخلرقي ، والشريف ، وأبو اخلطاب ، وابن عقيل ، وغري واحد ، : ش 

طلب ، فيتناىف الغرضان ،  للتهمة ، إذ اِإلنسان طبع على  احلظ لنفسه ، ومقتضى الوكالة طلب احلظ للموكل 
، ال من نفسه ، فكأنه قال  ( بع هذا وال تبع من نفسك : أو أن مقتضى اِإلذن يف البيع أن يبيع من غريه   .

لزم على هذه جيوز ، بشرط أن يزيد على مبلغ مثنه يف النداء ، النتفاء التهمة غالباً ، وي) : والرواية الثانية 
اً ، وإما مع وجود قرينة تدل على ذلك  ) : والرواية الثالثة ( الرواية أن يقول جبواز التوكيل للوكيل ، إما مطلق

( جيوز ، بشرط أن يوكل من يبيع ، ويكون هو أحد املشتركني ، معللًا بأنه ال يأخذ بإحدى يديه من األخرى 
ال أن يشتريه كله ، النتفاء التهمة أو ضعفها إذاً ، وعلى الروايات  جيوز أن يشارك فيه ،) : والرواية الرابعة 

كلها إذا أذن له يف الشراء من نفسه جاز له الشراء بال نزاع ، نعم على مقتضى تعليل أمحد يف الرواية الثالثة ال 
  . جيوز ؛ ألنه يأخذ بإحدى يديه من األخرى ، واهللا أعلم 

  . وكذلك الوصي : قال 
وصي حكم الوكيل ، ال جيوز له الشراء من مال موليه إال حيث جيوز للوكيل ، الستوائهما معىن ، حكم ال: ش 

  . فاستويا حكماً ، إذ كل منهما متصرف على الغري ، واهللا أعلم 
  . جائز ، وكذلك شراؤه له من نفسه ] الطفل [ وشراء الرجل لنفسه من مال ولده : قال 
من مال ولده الذي حتت حجره ، ويبيع له من ماله ، النتفاء التهمة يف حقه جيوز لألب أن يشتري لنفسه : ش 

  . غالباً ، لكمال شفقته ، واهللا أعلم 
  . وما فعل الوكيل بعد فسخ املوكل أو موته فباطل : قال 
ا فعله بعد ذلك ، وأما إذا مل يعلم ،: ش   أما إذا علم الوكيل بفسخ املوكل أو موته ، فال شك يف بطالن م

فظاهر كالم اخلرقي وهو اختيار الشريف ، وأيب اخلطاب ، وابن عقيل وغريهم أن تصرفه غري نافذ أيضاً ، ألنه 
وهذا أشبه بأصول : متصرف بال إذن ، لزواله بالفسخ أو املوت ، وال ملك ، أشبه الفضويل ، قال القاضي 

هلما كان ألحدمها : املذهب وقياسه ، لقولنا  الفسخ من غري حمضر من اآلخر ، ومل يذكر عن إن اخليار إذا كان 
بن حممد ، وأيب احلارث أن تصرفه نافذ  أمحد نصاً ، واملنصوص عن أمحد رمحه اهللا يف رواية ابن منصور ، وجعفر 

{ (  ١٩: ، اعتماداً على أن احلكم ال يثبت يف حقه قبل العلم ، كما نقول يف األحكام املبتدأة ، قال سبحانه 
ومقتضى كالم اخلرقي أن الوكالة عقد جائز ، لبطالنه إياها ) } عظة من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاءه مو

  . باملوت والفسخ ، وهو صحيح 
القاضي وأبو حممد وغريمها جيعلون اخلالف يف نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم ، وأبو الربكات ) : تنبيه ( 

الف يف نفوذ التصرف ، ال يف نفس االنفساخ ، وهذا أوفق وغريه وهو مقتضى كالم اخلرقي جيعلون اخل



  . وهو لفظي ، واهللا أعلم : ملنصوصات أمحد ، قال أبو العباس 
  . وإذا وكله يف طالق زوجته فهو يف يده ، حىت يفسخ أو يطأ : قال 
له يف طالق الوكالة تنفسخ مبا يدل على الفسخ من لفظ أو فعل ، إناطة للحكم على املعىن ، فإذا وك: ش 

اً ، لعدم تقييده له بزمان وال مكان ، إىل أن يفسخ أو يطأ ، إذ وطؤه دليل رغبته  زوجته فإنه ميلك ذلك مطلق
فيه احتماالن ، بناء على التردد يف حصول الرجعة : فيها ، وعلى هذا إذا باشرها دون الفرج فقال أبو حممد 

  . بذلك ، واهللا أعلم 
ء فاشترى غريه ، فإن اآلمر خمري يف قبول الشراء ، فإن مل يقبل لزم الوكيل ، إال ومن وكل يف شراء شي: قال 

  . أن يكون اشتراه بعني املال ، فيبطل الشراء 
، أو يف شراء : ش  من وكل يف شراء شيء فاشترى غريه كأن وكل يف شراء عبد زيد ، فاشترى عبد عمرو 

يقع الشراء بعني مال املوكل أو يف ذمة الوكيل ، فإن وقع بعني  عبد ، فاشترى ثوباً ، وحنو ذلك فال خيلو إما أن
  . مال املوكل فهل يبطل وهو املذهب 

أو يقف على إجازة املالك حلديث عروة بن ) ال تبع ما ليس عندك : ( لقول النيب حلكيم بن حزام  ٢٠٧٩
وهو املذهب املعروف . اء صحيح اجلعد فيه روايتان ، وإن وقع يف ذمة الوكيل بنية الشراء للموكل فهل الشر

املشهور ، وجزم به الشيخان وغريمها ، إذ التصرف وقع يف الذمة ، وهي قابلة لذلك أو باطل كالشراء بالعني ، 
حكاه القاضي يف الروايتني ؟ فيه خالف ، وعلى األول فهل يلزم املشتري ، لكونه اشترى لغريه بغري أمره ، 

، أو ي قف على إجازة املوكل ، فإن أجازه لزمه ، ألنه اشترى له ، أشبه ما لو أذن فيه ، أشبه ما لو مل ينوه له 
وإن رده لزم املوكل لصدور الشراء منه ؟ فيه روايتان حكامها أبو حممد ، مث شرط القاضي وتبعه أبو الربكات 

خلرقي وأيب حممد عدم أن ال يسمي املوكل يف العقد إذا كان الشراء يف الذمة ، فإن مساه بطل ، وظاهر كالم ا
  . اشتراط هذا الشرط ، واهللا أعلم 

  ) باب اِإلقرار باحلقوق ( 
  

وإذ أخذ اهللا { (  ١٩: اِإلقرار االعتراف ، وحده اِإلظهار ألمر متقدم ، وليس بإنشاء ، واألصل فيه قوله تعاىل 
وآخرون { (  ١٩: وقال تعاىل ) } ميثاق النبيني إىل قوله أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا 

  ) . } اعترفوا بذنوهبم 
) واغد يا أنيس إىل امرأة هذا ، فإن اعترفت فارمجها : ( وثبت أن النيب رجم ماعزاً بإقراره ، وقال  ٢٠٨٠

  . وأمجع املسلمون على صحة اِإلقرار يف اجلملة 
إال أن يستثين عيناً من ورق ، أو ورقاً من  ومن أقر بشيء واستثىن من غري جنسه ، كان استثناؤه باطلًا ،: قال 
  . عني 
إذا أقر بشيء واستثىن من جنسه كأن أقر بعشرة دراهم ، واستثىن منها درمهاً وحنو ذلك فإنه يصح بال : ش 

{ : نزاع ، ويكون مقراً بالباقي بعد املستثىن ، لورود ذلك يف الكتاب ، والسنة ، وكالم العرب ، قال سبحانه 
  . } م ألف سنة إال مخسني عاماً فلبث فيه
ويدخل يف كالم اخلرقي ما إذا أقر بنوع ) تكفر عنه خطاياه كلها إال الدين : ( وقال النيب يف الشهيد  ٢٠٨١



اً ، وحنو ذلك ، وهو أحد احتمايل  [ من جنس ، واستثىن نوعاً آخر ، كأن أقر بتمر برين ، واستثىن متراً معقلي
، وإن أقر ] خر وهو الصحيح عند املغين ، واِإلحتمال اآل ال يصح ، لعدم دخول املعقلي يف الربين  أيب حممد 

بشيء واستثىن من غري جنسه ، فال خيلو إما أن يكون ذلك يف الدراهم والدنانري ، أو يف غريمها ، فإن كان يف 
ر واستثىن منه براً ، وحنو غريمها كأن أقر بدراهم واستثىن منها ثوباً ، أو بثياب واستثىن منها دراهم ، أو بتم

ذلك فاملذهب املعروف املشهور أنه ال يصح ، ألن اِإلستثناء إما إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، أو ما يصلح أن 
، وأحد اجلنسني . ثنيت فالناً عن رأيه : يتناوله اللفظ ، مأخوذ من قوهلم  إذا صرفته عن رأي كان عازماً عليه 

صح أن يتناوله إال على سبيل اجملاز ، واألصل احلقيقة ، وعن أيب اخلطاب صحة ذلك ، ال يتناوله اآلخر ، وال ي
  . انتهى . بناء على جواز استثناء أحد النقدين من اآلخر 

وإن كان ذلك يف الدراهم والدنانري مثل أن أقر مبائة درهم ، واستثىن منها ديناراً ، أو بدينار واستثىن منه مخسة 
يصح ، اختارها اخلرقي ، ) والثانية ( ال يصح ، اختارها أبو بكر ، ملا تقدم ، ) إحدامها ( ن دراهم ففيه روايتا

له علي مائة درهم إال ديناراً : ألهنما يف معىن اجلنس الواحد ، ألن قدر أحدمها معلوم من اآلخر ، فإذا قال 
دينار إال درمهني ، له على عشرون درمهاً  له علّي: فمعناه إال عشرين درمهاً ، ويعرب بأحدمها عن اآلخر ، فمعىن 

إذ الدينار يعرب به عن عشرين درمهاً ، ومهما أمكن محل الكالم على وجه صحيح محل عليه ، فعلى . إال درمهني 
، وإن كان له سعر فهل يرجع إىل  هذا يرجع يف تفسري الدينار إىل املقر إن مل يكن للدينار بالبلد سعر معلوم 

وميكن محل الروايتني على اختالف حالني ، فاملوضع الذي : التفسري ؟ فيه قوالن ، قال أبو حممد سعره ، أو إىل 
، واملوضع الذي قال بالبطالن فيه ، إذا انتفى  قال بالصحة فيه ، إذا عرب بأحدمها عن اآلخر ، أو علم قدره منه 

  . ذلك ، واهللا أعلم 
  . مل يكن ذلك إقراراً . قضيته قد كان ذلك و: ومن ادعي عليه شيء فقال : قال 
هذا منصوص أمحد يف رواية مجاعة ، وجزم به اجلمهور ، كالشريف ، وأيب اخلطاب ، والشريازي ، : ش 

مل أجد رواية بغري هذا ، وذلك ألن الكالم بآخره ، والذي تضمنه جمموع كالمه أنه ال شيء : وشيخهم ، وقال 
، ألن االستصحاب إمنا يعمل عمل ا خيالفه له عليه    . ه إذا مل يرد م

دعوى القضاء  ، وال يقبل قوله يف  وعن أمحد رواية أخرى اختارها أبو اخلطاب ، أنه يكون مقراً مدعياً للقضاء 
، إحدامها . إال ببينة  يما . وقضيته ) والثانية . كان له علّي ألف : إذ كالمه انطوى على مجلتني  فيقبل قوله ف

، وال يقبل قوله فيما   . له إال ببينة  عليه 
أن هذا ليس جبواب صحيح ، فيطالب برد اجلواب ، إذ إقراره األول : وعنه رواية ثالثة ، حكاها أبو الربكات 

ففيه ) كان ( ومل يقل . له علّي ألف وقضيته : يناقضه دعوى القضاء ثانياً ، وإذا تناقضا تساقطا ، ولو قال 
، وإن أتى ببينة ، ألن الروايتان األولتان ، وثالثة أنه مقر باحل له : ق ، مكذب لنفسه يف الوفاء ، فال يسمع منه 

: ومل يقل . كان له علّي ألف : يقتضي بقاءها يف ذمته ، ودعوى القضاء تناقض ذلك ، ولو قال . علّي ألف 
  . فهو إقرار ، وخرج عدمه ، واهللا أعلم . وقضيته 

اً ، أو صغاراً ، أو إىل شهر : كنه الكالم فيه ، مث قال ومن أقر بعشرة دراهم ، مث سكت سكوتاً مي: قال  . زيوف
  . حالة . وافية . كانت عشرة جياداً 

إذا أقر بدراهم لزمته جياد وافية حالة ، إذ هذا مقتضى اِإلطالق ، كما لو وقع البيع على ذلك ، نعم إذا : ش 



دراهم البلد ، كثمن املبيع هبا وهو مقتضى كان يف بلد أوزاهنم ناقصة ، أو درامهه مغشوشة ، فهل يلزمه من 
ا صححه صاحب التلخيص أو جياد وافية ، إذ إطالق الدراهم يف الشرع ينصرف إىل  كالم ابن الزاغوين ، وم

ذلك ، بدلبل نصاب الزكاة وهو مقتضى كالم اخلرقي ؟ فيه وجهان ، وحيث قلنا مع اِإلطالق يلزمه جياد 
الرديئة أو بصغار وهي الناقصة كدراهم طربية ، وهي أربعة دوانيق ، خبالف وافية حال ، ففسرها بزيوف وهي 

فال خيلو إما أن يكون بكالم متصل ، أو ما يف حكمه ، . مؤجلة : دراهم اِإلسالم فإهنا ستة دوانيق أو قال 
ئه إىل كالسكوت لتنفس ، أو عطاس ، وحنو ذلك ، أو منفصل ، فإن كان بكالم منفصل مل يسمع منه ، ِإلفضا

، إذ [ إبطال بعض ما اقتضاه ظاهر إقراره ، وهو اجلودة ، واحللول ، والكمال ، فإن كان  مبتصل وحنو مسع منه 
وفسرها مبا ال فضة . زيوف : ، نعم إذا قال ] الكالم بآخره ، فاِإلقرار إمنا حصل على صفة ، فال يلزم غريها 

، وشرط. دراهم : فيه مل يسمع ، ألن قوله  أن يكون للناس دراهم . صغار : القاضي فيما إذا قال  يناقضه 
صغار ، وإن مل يكن هلم دراهم صغار مل يسمع منه ، وحكى أبو اخلطاب احتمالًا فيما إذا فسر بالتأجيل أنه ال 

  . يسمع منه ، واهللا أعلم 
  . طلًا ومن أقر بشيء واستثىن الكثري وهو أكثر من النصف أخذ بالكل ، وكان استثناؤه با: قال 
ال نزاع يف جواز استثناء األقل ، وال يف منع استثناء الكل ، وال يف أن املذهب املعروف املشهور أنه ال : ش 

ال خيتلف املذهب يف ذلك ، نظراً إىل أن هذا الذي ورد يف كالم : جيوز استثناء األكثر ، حىت أن أبا حممد قال 
مل . مائة إال تسعة وتسعني : يف القليل من الكثري ، ولو قال قائل مل يأِت االستثناء إال : العرب ، قال الزجاج 

: وال يقال . صمت الشهر إال يوماً : يقال : يكن متكلماً بالعربية ، وكان عّياً من الكالم والكنة ، وقال القتييب 
به ،  وألن القليل يف معرض النسيان ، فقبل وإن خالف مقتضى ما نطقه. صمت الشهر إال تسعة وعشرين 

إن { (  ١٩: جيوز استثناء األكثر ، نظراً لقوله تعاىل : خبالف الكثري فإن احتمال السهو فيه بعيد ، وقيل 
وما أكثر الناس { (  ١٩والغاوون أكثر ، بدليل ) } عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين 

يدخل فيهم املالئكة ، واجلن ، واِإلنس ، وعلى  ومنع أن الغاوين أكثر ، إذ العابد) } ولو حرصت مبؤمنني 
، أما االستثناء بالصفة من جنس فإنه جيوز وإن كان  تقدير التسليم ، فاستثناء األكثر إمنا ميتنع من عدد حمصور 

وملا كان النصف حداً بني القليل ) لكن ( أكثر ، وهذا أحد جوايب القاضي ، واآلخر أنه استثناء منقطَع ، مبعىن 
  . كثري ، تردد األصحاب فيه ، فمنعه أبو بكر ، وجوزه اخلرقي ، واهللا أعلم وال

  . كان القول قوله . وديعة : مث قال . له عندي عشرة دراهم : وإذا قال : قال 
ألنه فسر كالمه مبا يوافق ظاهره ال مبا خيالفه ، وإذاً يثبت هلا حكم الوديعة ، حبيث لو ادعى تلفها بعد : ش 

  . ها قبل منه ، واهللا أعلم ذلك أو رد
  . مل يقبل قوله . وديعة : لو علّي ألف ، مث قال : ولو قال : قال 
ّي ( هذا هو املشهور ملخالفته ظاهر إقراره ، ألن : ش  ، والوديعة ) عل لإلجياب ، فمقتضى اللفظ أهنا يف ذمته 

، : ليست يف ذمته ، وعن القاضي    . أو ردها ، وحنو ذلك ، واهللا أعلم يقبل قوله على تأويل أن علّي حفظها 
  . كان القول قول املالك . وديعة : وقال املالك . له عندي رهن : ولو قال : قال 
ألن املقر يدعي على املالك عقداً ، وهو ينكره ، واألصل معه ، وألن إقراره يتضمن حقاً عليه ، وحقاً له ، : ش 

  . فقبل فيما عليه دون ما له ، واهللا أعلم 



  . ولو مات فخلف ولدين ، فأقر أحدمها بأخ أو بأخت ، لزمه أن يعطي الفضل الذي يف يديه ملن أقر له : قال 
أقر أحدمها بأخ أو بأخت ، وكذبه اآلخر مل يثبت النسب اتفاقاً ، ويلزم : ش  إذا مات رجل وخلف ولدين ، ف

اره تضمن ذلك ، وكما لو ثبت نسبه ببينة ، ففي املقر أن يدفع إىل املقر له ما فضل يف يده عن مرياثه ، ألن إقر
، يكون املال بينهم أثالثاً ،  صورة اِإلقرار بأخ يلزمه أن يدفع إليه السدس ، ألهنم إذا كانوا ثالثة على زعم املقر 

لكل واحد ثلثه ، ويف يده النصف ، فالفاضل عما يستحقه السدس ، ويف مسألة اِإلقرار بأخت يدفع إليها 
س ألن املال بينهم على مخسة ، لكل أخ مخسان ، وهلما مخس ، ويف يده النصف ، فالفاضل عما نصف اخلم

، واهللا أعلم    . يستحقه نصف اخلمس ، وعلى هذا فقس 
  . وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر مرياثه : قال 
، ألنه فإذا كان مرياثه النصف لزمه من الدين نصفه ، وإن كان مرياثه : ش  الثلث لزمه منه الثلث ، وعلى هذا 

إقرار يتعلق حبصته وحصة أخيه ، فال يلزمه إال ما خيصه ، كاِإلقرار بالوصية ، وإقرار أحد الشريكني على مال 
  . الشركة ، واهللا أعلم 

  . فلخصمه عليه اليمني . القول قوله : وكل من قلت : قال 
، أو . ئة درهم له عندي ما: أي يف هذا الباب ، حنو : ش  : وقال املالك . له عندي رهن : وفسرها بوديعة 

وما أشبه ، كاملضارب ، والشريك ، والراهن ، وحنوهم ، فمن القول قوله فلخصه عليه اليمني ، ألن : وديعة 
  . ما ادعاه عليه حمتمل 

ليمني على املدعى لو يعطي الناس بدعواهم ، الدعى رجال دماء قوم وأمواهلم ولكن ا: ( وقد قال  ٢٠٨٢
  . واهللا أعلم ) عليه 
  . واِإلقرار بدين يف مرضه موته ، كاِإلقرار يف صحته ، إذا كان لغري وارث : قال 
إذا أقر مبال لغري وارث يف مرضه احملجور عليه فيه كان كما لو أقر له يف صحته ، على املشهور من : ش 

مة غالباً ، والحتياجه إىل براءة ذمته ، وقد ينحصر الطريق يف الروايات ، واملختار عند األصحاب ، النتفاء الته
، ال فيما زاد : كاِإلقرار لوارث ، والثالثة . ال يقبل مطلقاً : ذلك ، والرواية الثانية  يلزم يف الثلث فما دون 

، تنزيلًا له منزلة الوصية    . عليه 
اِإلقرار بالطالق وحنوه ، فإنه يصح بال نزاع ، فعلى ويدخل يف كالم اخلرقي بطريق التنبيه اِإلقرار بغري مال ، ك

) أحدمها ( األوىل وهو املذهب هل حياص املقر له يف املرض من ثبت دينه بينة أو بإقرار يف الصحة ؟ فيه وجهان 
والشريف ، وأبو اخلطاب ، والشريازي يف موضع ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ] يف اجلامع [ وبه جزم القاضي 

واختاره أبو ) والثاين ( التميمي نعم ، ألنه جيب قضاؤمها من رأس املال ، أشبه ما لو ثبتا ببينة ،  واختيار
إنه قياس املذهب ال ، لنص أمحد يف املفلس أنه : اخلطاب يف االنتصار ، وقال ابن البنا تبعاً لشيخه أظنه يف اجملرد 

ية الثالثة يقدم دين الصحة بال نزاع ، ألنا نزلنا اِإلقرار إذا أقر وعليه دين ثبت ببينة أنه يبدأ به ، وعلى الروا
  . منزلة الوصية ، واهللا أعلم 

  . وإن أقر لوارث بدين مل يلزم باقي الورثة قبوله إال ببينة : قال 
أما مع البينة فواضح ، وأما مع عدمها فال يلزم باقي الورثة القبول ، ملكان التهمة ، نعم ال يبطل اِإلقرار : ش 

، بل يقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوه جاز ، وإن ردوه بطل ، وهلذا قال اخلرقي  على املشهور من املذهب 



ومقتضى كالم اخلرقي أن احلكم منوط حبال اِإلقرار ، فلو أقر لوارث فصار عند املوت غري وارث مل . مل يلزم : 
وارثاً صح ، النتفاء التهمة ، نص عليه أمحد ، يصح ، إناطة بالتهمة ، ولو أقر لغري وارث فصار عند املوت 

  . االعتبار حبال املوت كالوصية ، واألول املذهب ، واهللا أعلم ) وعنه ( معللًا مبا تقدم ، 
  . والعارية مضمونة ، وإن مل يتعد فيها املستعري : قال 
  . يعين إذا تلفت أو نقصت : ش 

رواه اخلمسة إال ) على اليد ما أخذت حىت تؤديه : ( قال  ملا روى احلسن ، عن مسرة ، عن النيب أنه ٢٠٨٣
  . النسائي 
) بل عارية مضمونة : أغضباً يا حممد ؟ قال : وعن صفوان بن أمية أن النيب استعار منه أدراعاً ، فقال  ٢٠٨٤

  . وأبو داود رواه أمحد ، . أنا اليوم يف اِإلسالم أرغب : فضاع بعضها ، فعرض النيب أن يضمنها ، فقال : قال 
، ملخالفة الشرط مقتضى العقد  وعموم كالم اخلرقي يقتضي الضمان ولو شرط نفيه ، وهو املهشور من املذهب 

، وعنه واختاره أبو حفص يسقط الضمان ، ألنه أبرأ من الضمان مع وجود سببه ، ؤشبه ما لو أبرأه من 
، السراية بعد اجلراحة ، ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال يضمن ال ولد ، وهو الصحيح من الوجهني ، عند أيب جممد 

  . واهللا أعلم 
العارية يد آخذة ، والوديعة يد معطاة ، فالعارية مثل القرض فجميعاً قابضهما ضامن ، والفرق بينهما ) : تنبيه ( 

، وال التصرف فيها ، خبالف ال قرض ، واهللا أن العني املستعارة ال جيوز استهالكها ، وال هبتها ، وال تغيريها 
  . سبحانه وتعاىل أعلم 

  باب الغصب

  
  

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إال { : الغصب حمرم باِإلمجاع ، وقد دل عليه قوله تعاىل 
} وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وتدلوا هبا إىل احلكام { : وقوله تعاىل } أن تكون جتارة عن تراض منكم 

  . اآلية 
ال يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ، : ( قال رسول اهللا : وعن السائب بن يزيد رضي اهللا عنه ، قال  ٢٠٨٥

، وأبو داود ، والترمذي ، وهو يف اللغة ) وال العباً ، وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فلريدها عليه  : رواه أمحد 
االستيالء : ا ، ويف اإلصطالح قال أبو حممد يف املقنع أنه قاله اجلوهري وابن سيده وغريمه. أخذ الشيء ظلماً 

( فاالستيالء يستدعي القهر والغلبة ، فإذاً قوله . على مال الغري قهراً بغري حق  زيادة يف احلد ، وهلذا ) قهراً : 
نه مل يأخذه أسقطه يف املغين ، لكن فيه زيادة إيضاح ، خيرج بذلك املال املسروق ، واملنتهب ، واملختلس ، أل

حق : وجه القهر ، وقوله [ على  مال الصيب ، واحلاكم ] خيرج االستيالء حبق ، كاستيالء الويل على . بغري 
  . على مال املفلس ، وحنو ذلك 

، ومخر الذمي ، وحنو ذلك ، مث إنه عرف  ) غري ( وهو غري جامع ، خلروج ما عدا املال من احلقوق ، كالكلب 
هو االستيالء على : شهور عدم تعريفها هبما ، وهلذا مل يعرفها يف املغين ، وقال أبو الربكات باأللف والالم ، وامل



، لدخول السرقة ، واالنتهاب ، وحنو ذلك . مال الغري ظلماً  ويرد عليه ما ورد على األول ، وأنه غري مانع 
  . كاالختالس فيه ، واهللا أعلم 

سه ، وأجرهتا إىل وقت تسليمها ، ومقدار نقصاهنا ، إن كان ومن غصب أرضاً فغرسها أخذ بقلع غر: قال 
  . نقصها الغرس 

يصح غصب العقار على املذهب املعروف املشهور ، حىت أن القاضي وعامة أصحابه مل يذكروا يف املسألة : ش 
  . خالفاً ، مع أن القاضي ذكر رواية ابن منصور ، واستشكلها 

من أخذ شرباً من األرض ظلماً فإنه يطوق : ( قال رسول اهللا : قال وذلك ملا روي عن سعيد بن زيد  ٢٠٨٦
  ) . من سرق ( متفق عليه ، ويف لفظ ألمحد ) يوم القيامة من سبع أرضني 

وعن األشعث بن قيس رضي اهللا عنه أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إىل النيب يف  ٢٠٨٧
يا رسول اهللا أرضي : فقال الكندي . هللا أرضي اغتصبها هذا وأبوه يا رسول ا: أرض باليمن ، فقال احلضرمي 

استحلفه يا رسول اهللا أنه ما يعلم أهنا أرضي وأرض والدي ، اغتصبها أبوه ، : فقال احلضرمي . ورثتها من أيب 
م يلقاه وهو إنه ال يقتطع عبد أو رجل مالًا بيمينه إال لقي اهللا يو: ( فتهيأ الكندي لليمني ، فقال رسول اهللا 

  . رواه أمحد . هي أرضه وأرض والده : فقال الكندي ) أجذم 
ونقل عنه ابن منصور ما يدل على أن العقار ال يضمن بالغصب ، إذ الغصب إثبات اليد على املال عدواناً ، 

وحنو ذلك على وجه تزول به يد املالك ، وال يوجد ذلك يف العقار ، وفائدة اخلالف أهنا لو غرقت مباء السماء 
، أو كان فيها بناء فاهندم ، ضمن على األول دون الثاين ، ولو غصبها غاصب آخر ، فهدم بناءها ، أو نقل 

، لوجود النقل واهلدم منه  . تراهبا ، فللمالك تضمني من شاء منهما على األول ، وعلى الثاين يضمن الثاين فقط 
  . بقلع غرسه إذا تقرر هذا فإذا غصب أرضاً فغرسها ، فإنه يؤخذ 

: قال ) من أحيا أرضاً فهي له ، وليس لعرق ظامل حق : ( ملا روى عروة بن الزبري ، أن رسول اهللا قال  ٢٠٨٨
ولقد أخربين الذي حدثين هبذا احلديث أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا ، غرس أحدمها خنلًا يف أرض اآلخر ، 

فلقد رأيتها وإهنا لتضرب : خيرج خنله منها ، قال فقضى لصاحب األرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن 
ويؤخذ بأجرهتا إىل . العم الطوال : رواه أبو داود ، والدارقطين ، قال أمحد . أصوهلا بالفؤوس ، وإهنا لنخل عم 

، وكذلك كل ما له أجر ، بناء على أن منافع املغصوب مضمونة ، إذ هي مبنزلة األموال ، وهلذا  وقت تسليمها 
اء دينه ، وسواء انتفع أو مل ينتفع ، لتلفها حتت يده : على املشهور قلنا  جيرب املفلس احملترف على إجيار نفسه لوف

  . العادية 
ويؤخذ أيضاً بنقص األرض إن نقصها الغرس ، وكذا لو نقصت بغريه ، وكذلك احلكم يف كل عني مغصوبة ، 

، والنقص ه و نقص القيمة يف مجيع األعيان ، اختاره الشيخان على الغاصب ضمان نقصها ، كما يضمن مجلتها 
  . وهو املشهور عنه أن يف عني الدابة ربع قيمتها ) وعنه ( 

واعتمد يف ذلك على ما روي عن عمر رضي اهللا عنه ، أنه كتب إىل شريح وقد كتب إليه يسأله عن  ٢٠٨٩
وهذا إمجاع ، وهو اختيار . أن فيها ربع الثمن إنا كنا ننزهلا مبنزلة اآلدمي ، إال أنا أمجع رأينا : عني الدابة 

القاضي يف التعليق ، والشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، مث الشيخان ، وأبو اخلطاب يف اهلداية والقاضي يف 
روايتيه ، جعلوا اخلالف يف عني الدابة من اخليل ، والبغال ، واحلمري ، ونصوص أمحد على ذلك ، والقاضي يف 



، والشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وصاحب التلخيص ، واملستوعب ، وأبو حممد يف تعليقه ويف  جامعه 
وتفرد أبو حممد [ أن الرقيق يضمن مبا يضمن به يف اِإلتالف ، ) وعنه ( الكايف ، خصوا اخلالف بعني الفرس ، 

وحترير ذلك ] ضمن به يف اِإلتالف يف املقنع عن األصحاب ، فخرج أنه يضمن بأكثر األمرين من النقص أو مما ي
  . واهللا أعلم . حيتاج إىل ذول 

وإن كان زرعها فأدركها رهبا والزرع قائم ، كان الزرع لصاحب األرض ، وعليه النفقة ، وإن استحقت : قال 
  . بعد أخذ الغاصب الزرع لزمته أجرة األرض 

ان الزرع له وعليه النفقة ، على ظاهر كالم إذا غصب أرضاً فزرعها فإن أدركها رهبا والزرع قائم ، ك: ش 
  . أمحد يف عامة نصوصه واخلرقي ، والشريازي ، وابن أيب موسى فيما أظن 

من زرع يف أرض قوم بغري إذهنم ، فليس له : ( ملا روى رافع بن خديج رضي اهللا عنه ، أن النيب قال  ٢٠٩٠
وعليه اعتمد أمحد . هو حديث حسن : وقال البخاري رواه اخلمسة إال النسائي ، ) من الزرع شيء وله نفقته 

وقال القاضي ، وعامة أصحابه ، . أذهب إليه : ويف رواية حرب . آخذ به . ، فقال يف رواية علي بن سعيد 
خيري مالك األرض بني تركه إىل احلصاد باألجرة ، وبني أخذه بالنفقة ، نظراً إىل رب األرض ، : والشيخان 

، إذ لو كلف األخذ بالقيمة رمبا شق ذلك عليه ، وحكى أبو اخلطاب احتمالًا بأن الزرع  ومحال على الغاصب
  . للغاصب ، ألنه مناء ملكه ، وعلهي األجرة 

مث هل النفقة قيمته وهي اليت صححها القاضي يف . وال نزاع أن رب األرض ال جيرب الغاصب على قلع الزرع 
، لظاهر الديث ؟ فيه التعليق ، قياساً على ما إذا أتلفه أو  نفقته من البذر واملؤونة وهو ظاهر كالم اخلرقي 

أصلهما هل يضمن ولد املغرور مبثله أو بقيمته ؟ وإن أدركها رهبا بعد أخذ : روايتان ، وقال ابن الزاغوين 
عن  الغاصب الزرع فقد استقر ملك الغاصب عليه ، ألنه مناء ملكه ، فيكون له على القاعدة ، وإمنا خرجنا

ذلك يف الزرع للحديث ، وبعد األخذ ال يشمله احلديث ، ألنه إمنا يكون زرعاً ما دام قائماً ، وعليه األجرة ، 
  . ونقص األرض إن كانت نقصت ، ملا تقدم 

ويدخل يف عموم كالم اخلرقي الزرع الذي جيز مرة بعد أخرى ، كالنعنع وحنون ، وهو أحد احتمايل أيب حممد ، 
  . ثاين أن حكمه حكم الغراس ، واهللا أعلم واالحتمال ال

، مث نقص : قال  ومن غصب عبداً أو أمة وقيمته مائة ، فزاد يف بدنه ، أو بتعليمه ، حىت صارت قيمته مائتني 
، أخذه سيده من الغاصب ، وأخذ مائة    . بنقصان بدنه ، أو نسيان ما علم ، حىت صارت قيمته مائة 

ملغصوبة مضمونة على الغاصب ، سواء كان ذلك ذاتاً كالسمن أو معىن كتعلم خالصته أن زوائد العني ا: ش 
صناعة ، وحنو ذلك ، ألهنا حتدث على ملك مالك العني ، وقد حتصلت حتن يد الغاصب ، فلزمه ضماهنا 

، بأ ، فصارت قيمته مائتني ، مث عاد كما كان  ن كاألصل ، فإذا غصب عبداً قيمته مائة ، فسمن أو تعلم صناعة 
هزل أو نسي الصناعة ، فإنه جيب على الغاصب رده ، ورد مائة يف مقابلة ما ذهب من السمن أو الصناعة ، 

  . واهللا أعلم 
  . ومن غصب جارية فوطئها وأولدها ، لزمه احلد ، وأخذها سيدها وأوالدها ، ومهر مثلها : قال 
، مث إذا قدر عليها سيدها أخذها ،  إذا غصب جارية فوطئها لزمه احلد ، ألنه زان ، إذ ال شبهة: ش  له يف ذلك 

، وأخذ أوالدها ، ألهنم مناء ملكه ، وال يلحق نسبهم بالواطيء ألنه زان ، وأخذ مهر مثلها ألنه  ألهنا عني ملكه 



: وعنه ( بدل منفعة ،  ، وهو بعيد ، وال ملطاوعة وهو جيد ، لنهيه عن مهر البغي ، واألول )  ال مهر للثيب 
ألن احلق للسيد ، فال يسقط مبطاوعتها ، فإذا كانت بكراً فعليه أرش بكارهتا على الصحيح ، ولو  املذهب ،

اعتق الغاصب حل الوطء ، ومثله جيهل ذلك ، لقرب عهده باِإلسالم ، وحنو ذلك ، فاحلكم كذلك ، إال أنه ال 
  . حد عليه ، وأوالده أحرار يفديهم كما سيأيت ، واهللا أعلم 

، ردت اجلارية إىل سيدها ، ومهر مثلها وإن ك: قال  ان الغاصب باعها فوطئها املشتري ، وأولدها وهو ال يعلم 
  . ، وفدى أوالده مبثلهم ، وهم أحرار ، ورجع بذلك كله على الغاصب 

، وقيل عنه : ش  يقف على اِإلجازة ، وقيل : إذا باع الغاصب اجلارية املغصوبة ، فإن البيع فاسد على املذهب 
اً ، والتفريع على األل ، فنقول : ه عن اً بالغصب أو غري عامل ، : يصح مطلق ال خيلو املشتري إما أن يكون عامل

، وإن مل يكن  واملرجع يف ذلك إليه ، ألن ذلك مما خيفى ، فإن كان عاملاً فحكمه حكم الغاصب على ما تقدم 
ويرد ) على اليد ما أخذت حىت تؤديه : ( ، وقد قال  عاملاً فإن اجلارية ترد إىل مالكها ، ألهنا مال غريه يف يده

، وإن كان املشتري قد أولدها فإن ولده حر ، الحق نسبه  مهر مثلها ، ألنه يف مقابلة منفعتها غري املأذون فيها 
به ، ملكان الشبهة ، وعليه فداؤه على املذهب ، ألنه فّوت رقه على سيده ، باعتقاده حل الوطء ، وعنه ال فداء 

، النعقاده حراً ، ويفديه مبثله يوم الوضع على خمتار القاضي ، والشريف ، وأيب اخلطاب ، والشيخني ،  عليه 
وهو ظاهر إطالق أمحد يف رواية ابن منصور ، . يوم احملاكمة : وغري واحد ، ألنه أول أوقات اِإلمكان ، وقيل 

لقاضي ، وعامة أصحابه أو بقيمته وهو خمتار أيب وجعفر بن حممد ، مث هل يفديه مبثله وهو خمتار اخلرقي ، وا
حممد ، وصاحب التلخيص ، أو خيري ، وهو خمتار أيب بكر يف املقنع ؟ على ثالث روايات ، وأصل االختالف 

اختالف الصحابة ، وهل املعترب املثل يف الصفات تقريباً ، وهو ظاهر كالم اخلرقي وأمحد أو املثل يف القيمة وهو 
  . العزيز ؟ فيه وجهان اختيار عبد 

ويرجع املشتري على الغاصب بقيمة الولد ، ألنه دخل على أنه غري مضمون عليه ، وال إتالف من جهته ، وهل 
  . وهي اختيار اخلرقي والقاضي ، وعامة أصحابه نعم ) إحدامها ( يرجع باملهر ؟ فيه روايتان ، 

وهي اختيار أيب بكر ال ، ) والثانية ( جوع ، وملا تقدم ، تبعاً لقضاء عمر رضي اهللا عنه ، فإنه قضى بالر ٢٠٩١
ا استوىف بدله ، فلم يرجع به ، كما لو  اتباعاً لقضاء علي رضي اهللا عنه ، فإنه قضى بعدم الرجوع وألنه غرم م

  . تلفت اجلارية أو أجزاؤها ، واهللا أعلم 
  . ن قدر عليه رده وأخذ القيمة ومن غصب شيئاً ومل يقدر على رده لزم الغاصب القيمة ، فإ: قال 
من غصب شيئاً فعجز عن رده كعبد أبق ، أو فرس شرد ، وحنو ذلك لزمته قيمته ، ألنه تعذر رده ، أشبه : ش 

، وقال القاضي يف التعليق  ، وميلكها املغصوب منه ، قاله أبو حممد  ال ميلكها ، وإمنا يباح له : ما لو تلف 
ه من منافع العني املغصوبة ، وال نزاع أن الغاصب ال ميلك العني املغصوبة ، فإذا قدر اِإلنتفاع هبا ، بإزاء ما فات

، وأخذ القيمة ، ألن دفع القيمة كان لتعذر  عليها بعد أداء القيمة ردها على املغصوب منه ، لبقائها على ملكه 
  . م العني ، وقد زال التعذر ، ولئال جيتمع البدل واملبدل لشخص واحد ، واهللا أعل

ا كانت قيمته : قال    . ولو غصبها حاملًا فولدت يف يده ، مث مات الولد ، أخذها سيدها ، وقيمة ولدها أكثر م
إذا غصب حاملًا ، أو حائلًا فحملت عنده ، فإن الولد مضمون عليه ، إذ الولد إما مودع يف األم ، وإما : ش 

الء على الظرف وعلى اجلملة استيالء على املظروف كأجزائها ، ويف كال املوضعني جيب الضمان ، إذ االستي



  . وعلى اجلزء 
إذا تقرر هذا فإذا ولدت يف يده فال خيلو إما أن تلده حياً أو ميتاً ، فإن ولدته ميتاً وكان قد غصبها حاملًا ، فال 

، مث أسقطته ميتاً ، فكذلك  شيء عليه ، ألنه ال يعلم حياته حني استيالئه ، وإن كان قد غصبها حائلًا فحملت 
واألوىل إن شاء اهللا : عند القاضي أيب يعلى ، وعند ابنه أيب احلسني يضمنه بقيمته لو كان حياً ، قال أبو حممد 

أن يضمنه بعشر قيمة أمه ، وإن ولدته حياً وجب رده مع أمه على مالكها ، مع أرش نقص الوالدة إن كان مث 
ولد ملا تقدم ، مث إن كانت قيمته ال ختتلف من يوم الوالدة إىل يوم نقص ، فلم مات الولد رد األم ورد قيمة ال

التلف ردها ، وإن اختلفت فإن كان ملعىن فيه من كرب ، ومسن ، وهزال ، وتعلم صناعة ، وحنو ذلك فالواجب 
القيمة الزائدة ، ألنه مغصوب يف تلك احلال ، فإذا نقص البعض ضمن النقص ، وإن كان االختالف لتغري 

مل أجد عن أمحد رواية بالضمان ، : سعار مل يضمنه ، نص عليه ، واختاره األصحاب ، حىت أن القاضي قال األ
  . ونقل عنه ابن أيب موسى وناهيك به رواية بالضمان لذلك وعليها محل القاضي كالم اخلرقي هنا 

د األصحاب ، إذ قبل التلف فعلى املذهب يضمن املغصوب بقيمته يوم تلفه ، على املشهور واملختار أيضاً عن
، وكذلك : الواجب رد العني ، وإمنا ثبتت القيمة حني التلف ، ونقل عنه ابن مشيش  يضمنه بقيمته يوم غصبه 

، تنزيلًا لزوال يده منزلة تلف العني ، وحكم بقية  نقل عنه ابن منصور ، إال أنه عاوده يف ذلك فجنب عنه 
  . ثله ، فإن تعذر املثل فبقيمته يوم إعوازه على املذهب ، واهللا أعلم املتقومات كذلك ، أما املثلي فيضمن مب

  . وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه يف يده : قال 
ا دام باقياً ، ملا تقدم من قول النيب : ش  ( جيب رد املغصوب م ( وقوله ) على اليد مأخذت حىت تؤديه :  ومن : 

، وحنو ذلك ، ألنه الذي ) يه فلريدها أخذ عصا أخ وجيب الرد وإن تضرر بذلك ، كأن بّعده ، أو بىن عليه 
أدخل الضرر على نفسه ، وإذا رده فإن كانت له أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه يف يديه ، على 

، ألن املناف ع مال فوجب ضمانه كالعني ، املنصوص واملختار لألصحاب ، وسواء استوىف املنافع ، أو مل يستوفها 
هذا قول قدمي ، ألن ابن احلكم مات قبل أيب : ونقل عنه حممد بن احلكم التوقف يف ذلك ، إلّا أن اخلالل قال 

  . ومحل على األعيان ، واهللا أعلم ) اخلراج بالضمان : ( واستدل لذلك بقوله . عبد اهللا بنحو من عشرين سنة 
  . خنزيراً فال غرم عليه ، وينهى عن التعرض هلم فيما ال يظهرونه  ومن أتلف لذمي مخراً أو: قال 
يه : ش    . من أتلف من مسلم أو ذمي مخراً أو خنزيراً لذمي ، فإنه ال غرم عل

أال إن رسول اهللا حرم بيع اخلمر ، وامليتة ، واخلنزير ، : ملا يف الصحيحني عن جابر رضي اهللا عنه قال  ٢٠٩٢
يعه ال حلرمته مل جتب قيمته كامليتة ، وخرج أبو اخلطاب وتبعه أبو الربكات رواية بضمان وما حرم ب. واألصنام 

مخر الذمي على الذمي ، بناء على أهنا مال ، وعلى كل حال فينهى عن التعرض هلم فيما ال يظهرونه ، ألن عقد 
، ما مل يضر املسلمني ، والوفاء بالعهد واجب  ، أما إن أظهروا ذلك فإنه الذمة اقتضى تركهم وما هم عليه 

  . يتعرض هلم ، ومينعون منه ، ملخالفتهم الشرط ، واهللا أعلم 

  كتاب الشفعة

  
الشفعة مأخوذة من ضم الشيء إىل الشيء ومن ذلك الشفع ، اسم للزوج ، ألنه انضم الثاين إىل األول ، ومنه 



شفيع ، النضمامه يف املعونة إىل املشفوع وال) } والفجر ، وليال عشر ، والشفع والوتر { (  ١٩: قوله تعاىل 
إهنا استحقاق اِإلنسان انتزاع حصة شريكه من يد : يف اِإلصطالح قال أبو حممد يف املقنع ) وحدها ( له ، 

وهو غري جامع ، خلروج الصلح مبعىن البيع ، واهلبة بشرط الثواب ، وحنو ذلك منه ، وقال يف املغين . مشتريها 
انتزاع حصة شريكه املنتقلة عنه ، من يد من انتقلت إليه ، وهو غري مانع ، لدخول ما استحقاق الشريك : 

انتقل بغري عوض ، كاِإلرث ، والوصية ، واهلبة بغري ثواب ، أو بعوض غري مايل على املشهور ، كاخللع وحنون 
  . من يد من انتقلت إليه بعوض مايل أو مطلقاً : ، فاألجود إذاً أن يقال 

قضى رسول اهللا بالشفعة يف كل ما مل يقسم ، فإذا : جائزة ملا روى جابر رضي اهللا عنه قال  وهي ٢٠٩٣
، وصرفت الطرق فال شفعة  ، والبخاري ، ويف لفظ . وقعت احلدود  احلديث رواه . إمنا جعل النيب : رواه أمحد 

ك إال خالفاً شاذاً يروى عن أمحد ، والبخاري ، وأبو داود ، إىل غري ذلك من األحاديث ، واِإلمجاع على ذل
  . األصم ، واهللا أعلم 

  . وال جتب الشفعة إال للشريك املقاسم ، فإذا وقعت احلدود ، وصرفت الطرق فال شفعة : قال 
أن يكون شريكاً ، فال جتب الشفعة للجار ، ملا تقدم من حديث جابر ، ) أحدها ( يشترط للشفعة شروط : ش 

ابتة ، أو مستقرة يف كل ما مل يقسم ، فما قسم ال حتصل فيه وال تثبت ، ويؤيد هذا إذ معناه الشفعة حاصلة أو ث
إمنا جعل ومتام احلديث أيضاً يدل على ذلك ، والراوي ثقة ، عامل باللغة : الرواية األخرى املصرح فيها باحلصر 

  . ، فال ينقل إال اللفظ أو معناه 
إذا وقعت احلدود ، وصرفت : ( قال رسول اهللا  :وقد روى الترمذي وصححه يف هذا احلديث  ٢٠٩٤

  ) . الطرق ، فال شفعة 
إذا : ( قال رسول اهللا : وأصرح من هذا كله ما رواه أبو داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال  ٢٠٩٥

. قسمت الدار ، وحدت فال شفعة فيها   (  
  . ال شفعة للجار وقد روى األثرم عن عمر ، وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم أنه  ٢٠٩٦

  . ونقل القاضي يعقوب رواية بثبوت الشفعة باجلوار ، وصححه ابن الصرييف ، واختاره احلارثي فيما أظن 
اجلار أحق بشفعة جاره ، ينتظر هبا وإن كان : ( قال رسول اهللا : ملا روي عن جابر رضي اهللا عنه قال  ٢٠٩٧

لكن قد تكلم فيه شعبة وغريه . حسن غريب : وقال الترمذي  رواه اخلمسة) غائباً ، إذا كان طريقهما واحداً 
  . إنه صحيح ، وإن كالمهم بال حجة : ، وقال بعض احملققني 

رواه النسائي ، وابن حبان ، ) جار الدار أحق بالدار : ( وعن أنس رضي اهللا عه ، أن رسول اهللا قال  ٢٠٩٨
  . ألخذ ؟ منعه القاضي ، وجوزه ابن عقيل وعلى املذهب لو حكم احلنفي حلنبلي باجلوار فهل له ا

للشريك : أن يكون ذلك الشقص املشترك مما يقبل القسمة ، وهذا معىن قول اخلرقي ) : الشرط الثاين ( 
املقاسم الذي يقاسم ، أي يستحق أن يقاسم ، فال جتب يف احلمام الصغري ، والبئر ، والعراض الضيقة ، وحنو 

، فإذاً تقدير ) عت احلدود ، وصرفت الطرق إذا وق( ذلك ، ألن احلديث  واحلدود إمنا تقع فيما يقبل القسمة 
  . الشفغة يف كل شيء يقبل القسمة ما مل يقسم : احلديث 
، وال  ٢٠٩٩ اء ، وال طريق ، وال منقبة  وقد روى أبو عبيد يف الغريب ، عن النيب أنه قضى أن ال شفعة يف فن
طريق الضيق بني الدارين ، ال ميكن أن يسلكه أحد ، والركح ناحية البيت من املنقبة ال: قال أبو عبيد . ركح 



  . ورائه 
واعتمد أمحد على ما رواه عن ابن إدريس ، عن أيب عمارة ، عن أيب بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبان  ٢١٠٠

قال . كل شفعة ال شفعة يف بئر ، وال فحل ، واألرف يقطع : بن عثمان ، عن عثمان رضي اهللا عنه أنه قال 
  . األرف األعالم ، والفحل فحل النخل : أمحد 

أن يكون املبيع أرضاً ، فال شفعة يف غري األرض ، ألن ظاهر احلديث أنه إمنا حكم بذلك ) : الشرط الثالث ( 
وتصريف الطرق ، إمنا هو يف األرض ، ألن األرض هي اليت تبقى . يف األرض دون غريها ، إذ وقع احلدود 

لدوام ، ويدوم ضررها ، ويستثىن من غري األرض البناء ، والغراس ، فإن الشفعة جتب فيهما تبعاً لألرض على ا
 .  

قضى بالشفعة يف كل شركة مل تقسم ، ربعة أو حائط ، ال : ( ويف حديث جابر رضي اهللا عنه أن النيب  ٢٠٠١
رواه ) ن باعه ومل يؤذنه فهو أحق به حيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإ

فإذا : مسلم وغريه ، فنص على احلائط أي حائط النخل ، وهذا الشرط قد يؤخذ من كالم اخلرقي ، من قوله 
رمحه اهللا رواية أخرى أن الشفعة جتب يف كل شيء ، ) وعن أمحد . ( إذ اخلرقي سبك احلديث . وقعت احلدود 

ا ال ينقسم ، كاحلمام الصغري وحنوه ، ويف غري األرض ، من  إال يف منقول ينقسم ، فتجب على هذا يف كل م
  . وحنون ، لعموم حديث جابر املتقدم ] املنفرد [ البناء 
وروى عبد اهللا بن أمحد رمحه اهللا يف املسند عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه ، أن النيب قضى  ٢١٠٢

  . بالشفعة بني الشركاء يف األرضني والدور 
قال . قضى رسول اهللا بالشفعة يف كل شيء : وروى الطحاوي بسنده عن جابر رضي اهللا عنه قال  ٢١٠٣

  . وال ريب عند األصحاب أن املذهب ما تقدم . ورواته ثقات : بعض احلذاق من احملدثني 
وصية وحنومها أن ينتقل الشقص بعوض مايل ، وحتريره أنه إن انتقل بغري عوض كاِإلرث وال) : الشرط الرابع ( 

مل تثبت الشفعة عندنا بال نزاع ، وإن انتقل بعوض مايل كالبيع ، واهلبة بشرط الثواب ، وحنومها ثبتت الشفعة 
بال نزاع ، وإن انتقل بعوض غري مايل كالصداق ، والصلح عن دم العمد ، وحنومها فوجهان ، أشهرمها عند 

بن حامد ، وأبو اخلطاب يف اِإلنتصار نعم ، وعليه هل يأخذ واختاره ا) والثاين ( القاضي وأكثر أصحابه ال ، 
، واهللا أعلم    . الشقص بقيمته أو بالدية ومهر املثل ؟ فيه وجهان 

  . ومن مل يطالب بالشفعة يف وقت علمه بالبيع فال شفعة له : قال 
وهي املشهورة ، ) حدامها إ( إذا ثبتت الشفعة فهل حق املطالبة هبا على الفور أو التراخي ؟ فيه روايتان : ش 

  . واملختارة عند األصحاب أنه على الفور ، فلو أخره من غري عذر سقطت شفعته 
وهي املشهورة ، ) إحدامها ( إذا ثبتت الشفعة فهل حق املطالبة هبا على الفور أو التراخي ؟ فيه روايتان : ش 

  . سقطت شفعته واملختارة عند األصحاب أنه على الفور ، فلو أخره من غري عذر 
وألن ثبوته على التراخي رمبا أضر باملشتري ، لعدم ) الشفعة ملن واثبها : ( ألنه يروى عن النيب أنه قال  ٢١٠٤

هل ) فعلى األوىل ( واختارها القاضي يعقوب أنه على التراخي ، كخيار العيب ، ) والثانية ( استقرار ملكه ، 
، واختيار أيب حممد ، لظاهر احلديث أو يتقيد مبجلس العلم يتقيد بساعة العلم وهو ظاهر كالم اخلرق ي ، وأمحد 

، إذ حالة اجمللس يف حكم حالة  اختاره ابن حامد ، والقاضي وأصحابه ، وحكاه ابن الزاغوين رواية عن أمحد 



ىل الصبح ، العقد ؟ فيه قوالن ، وعلى الفورية مىت كان التأخري لعذر مل تسقط شفعته ، كأن يعلم ليلًال فيؤخر إ
أو ألكل ، أو شرب جلوع أو عطش به ، أو ليخرج من احلمام ، أو ليأيت بالصالة وسننها ، أو ليشهدها يف 

  . مجاعة خياف فوهتا ، وحنو ذلك 
  : وقد نبه اخلرقي على ذلك بقوله 

، فله الشفعة وإن طالت غيبته    . ومن كان غائباً وعلم بالبيع يف وقت قدومه 
عذور ، إذ احلكم ال يثبت يف حقه إال بعد العلم ، فإذا علم ثبت احلكم يف حقه ، ومثله ألن الغائب م: ش 

  . احملبوس ، واملريض ، وحنومها ممن مل يعلم بالبيع لعذر ، واهللا أعلم 
  . وإن علم وهو يف السفر فلم يشهد على مطالبته فال شفعة له : قال 
، ألنه قد علم منه أنه غري تارك  إذا علم وهو يف السفر بالشفعة ، فأشهد على: ش  الطلب هبا فهو على شفعته 

هلا ، بل مطالب ، وكذلك إن مل يشهد لتعذر الشهود وحنو ذلك ، ملقام العذر ، وإن مل يشهد مع وجود من 
إن ترك اِإلشهاد وسار يف الطلب ففيه ) تقبل شهادته سقطت شفعته ، كما لو أخر الطلب مع حضوره ، نعم 

وهو ظاهر كالم أمحد ، واخلرقي ، ألن السري يكون للطلب وغريه ، فال يتبني إال ) لسقوط ا( وجهان ، 
ألن الظاهر أن السري للطلب ، وينبغي أن يكون حكم سري وكيله حكم سريه ، وإذا أشهد ) وعدمه ( باِإلشهاد 

ي ، وكذلك الوجهان إن مث أخر القدوم مع إمكانه بطلت ضفعته عند القاضي ، ومل تبطل على ظاهر كالم اخلرق
أخر الطلب بعد القدوم واِإلشهاد ، ومقتضى كالم اخلرقي أن اِإلشهاد إمنا يكتفى به يف السفر إناطة بالعذر ، 

  . وأبو الربكات جعل الشرط أحد شيئني اِإلشهاد ، أو املضي املعتاد ، واهللا أعلم 
يطالب بالشفعة من شاء منهم ، فإن طالب األول فإن مل يعلم حىت تبايع ذلك ثالثة فأكثر ، كان له أن : قال 

  . رجع عليه الثاين بالثمن الذي أخذه منه ، والثالث على الثاين 
هذا تفريع على القول بالفورية كما هو املذهب ، فإذا مل يعلم الشفيع بالبيع حىت تبايع ذلك الشقص اثنان : ش 

بالشفعة من شاء منهم ، ألن سبب الشفعة الشراء ، وقد ، أو ثالثة ، أو أكثر من ذلك ، فإن للشفيع أن يطالب 
وجد من كل واحد منهم ، فإن طالب األول فسخ عقد من بعده ، وإذاً يرجع الثاين بالثمن على األول ، ألنه مل 

يسلم له املبيع ، ويرجع الثالث على الثاين أيضاً لذلك ، وعلى هذا ، وإن طالب الثاين أخذ مبا اشتراه به ، 
ر عقد األول ، وفسخ عقد الثالث ، فريجع الثالث على الثاين بالثمن ملا تقدم وإن طالب الثالث أخذ مبا واستق

اشتراه به ، واستقر عقد األولني ، وجعل ابن أيب موسى هذا احلكم إذا مل يكن الشقص يف يد واحد منهم بعينه 
  . ، أما إن كان يف يد أحدهم فاملطالبة له وحده 

يصح تصرفه يف الشقص املبيع قبل أخذ الشفيع ، أو قبل علمه ، وهو ] أن املشتري [ رقي ومقتضى كالم اخل
صحيح ، ألن قصاراه أن يكون قد ثبت فيه حق متلك ، وذلك ال مينع التصرف ، بدليل االبن يتصرف يف العني 

فلعله بىن ذلك على أن املوهوبة له ، وإن جاز ألبيه الرجوع فيها ، وقيد أبو الربكات ذلك مبا قبل الطلب ، 
األخذ حيصل بالطلب ، وهو رأي القاضي ، وأيب اخلطاب ، بشرط املالءة ، وعند أيب حممد ال ميلكه إال باألخذ 

، وعلى رأي . أخذته بالثمن ، أو متلكته : ، أو ما يدل عليه ، حنو  وعند ابن عقيل ال ميلكه إال بدفع الثمن 
  . التذكرة أن يفتقر ، واهللا أعلم  اجلميع ال يفتقر إىل حكم حاكم ، ويف

  . وللصغري إذا كرب املطالبة بالشفعة : قال 



، أشبهت خيار : ش  ، وألن ثبوهتا لدفع ضرر عن املال  الشفعة تثبت للصيب كما تثبت للبالغ ، للعمومات 
ن غري مفسدة ، جيب ، أله مصلحة م: العيب ، فعلى هذا إن كان فيها حظ فللويل األخذ هبا ، بل قال أبو حممد 

رعاية مصاحل الصيب  وإن مل يكن فيها حظ فليس له األخذ ، فإن أخذ فهل يصح ألن فيه دفع . والويل عليه 
ضرر عن الصيب يف اجلملة أو ال يصح ملنعه من الشراء ، أشبه مالو اشترى معيباً يعلم عيبه ؟ فيه روايتان ، وإن 

غ األخذ هباوهو ظاهر كالم أمحد يف رواية ابن منصور واخلرقي ، ترك الويل األخذ هبا مطلقاً فهل للصيب إذا بل
وبه كان يفيت ابن بطة ، ) أو ليس له األخذ ( ألن األخذ حق ثبت له ، فال يسقط بترك غريه ، كوكل الغائب ، 

يب الويل واحلظ فيها للص) أو إن تركها ( فيما حكاه عنه أبو حفص ، ألنه ميلك األخذ ، فملك الترك كاملالك 
وتبعه القاضي ، وعامة أصحابه ، ألنه فعل . فله األخذ ، وإن تركها لعدم احلظ سقطت وهو اختيار ابن حامد ، 

  . ماله فعله فينفذ ، كما لو أخذ مع احلظ ؟ ثالثة أقوال ، وحكم اجملنون والسفيه حكم الصيب ، واهللا أعلم 
أن يشاء املشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك ، إذا مل يكن يف وإذا بىن املشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه ، إال : قال 

  . أخذه ضرر 
، ويلزمه أن يدفع إىل : ش  إذا بىن املشتري قبل أخذ الشقص ، مث اختار الشفيع األخذ ، فله ذلك للعمومات 

ضي وأصحابه املشتري قيمة بنائه ، نص عليه أمحد يف رواية اجلماعة ، دفعاً للضرر املنفي عنه شرعاً ، قال القا
، لزوال الضرر به ، هذا إن مل يشأ املشتري : والشيخان وغريهم  ، ألنه يف معىن ما تقدم  أو يقلعه ويضمن نقصه 

وهو ظاهر كالم األكثرين ، بل الذي جزموا به له ذلك ، أضر باألرض : أخذ بنائه ، فإن أراد أخذ بنائه فقيل 
، وال يلزمه طم احل فر ، وال األرش ، قاله القاضي ، إذ النقص حدث يف ملكه ، فال أو مل يضر ، ألنه عني ماله 

ظاهر كالم : يقابل بعوض ، فعلى هذا خيري الشفيع بني أخذه ناقصاً بكل الثمن أو تركه ، وقال أبو حممد 
  . وينبغي أن يزيد إذاً أو بالطم : قلت . اخلرقي أن عليه ضمان النقص احلال بالقلع 

اع األخذ على املشتري مع الضرر باألرض ، إذ الضرر ال يزال بالضرر ، وتبعه على وظاهر كالم اخلرقي امتن
ذلك ابن عقيل يف التذكرة ، فعلى هذا يبقى التخيري السابق للشفيع ، فلو امتنع منه سقط حقه ، وحكم 

  . الغراس حكم البناء 
إذا أظهر املشتري زيادة ) منها ( صور ، يتصور بناء املشتري على القول بالفورية يف ) : أحدمها ) : ( تنبيها ( 

يف الثمن ، أو أن الشقص موهوب له ، أو أن الشراء لفالن فقامسه ، بناء على ذلك ، أو جلهل الشفيع بثبوت 
احلاكم يقسم على الغائب ، : الشفعة له ، قاله ابن الزاغوين ، أو قسم عليه لصغره مع الويل ، أو لغيبته إن قلنا 

، أو بلغ  وغرس أو بىن مث   . بان للشفيع احلال ، أو قدم 
الظاهر أن األرض تقوم وفيها البناء ، مث تقوم خالية ، فما : يف كيفية تقومي البناء ، قال أبو حممد ) : الثاين ( 

بينهما قيمة البناء ، فيدفع إىل املشتري إن أحب الشفيع ، أو ما نقص نه إن اختار القلع ، ال قيمته مستحقاً 
  . ، وال قيمته مقلوعاً ، واهللا أعلم للبقاء 

  . وإن كان الشراء وقع بعني أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك ، وإن كان عرضاً أعطاه قيمته : قال 
  . الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد : ش 

يع يستحق أخذ رواه اجلوزجاين وألن الشف) هو أحق به بالثمن ( ألن يف بعض ألفاظ حديث جابر  ٢١٩٥
الشقص ، فيستحقه بالثمن كاملشتري ، إذغا تقرر هذا فإذا وقع العقد على مثلي كالدراهم ، والدنانري ، 



واملكيالت ، واملوزونات أخذ مبثله ملماثِلِته له صورة ومعىن ، وإن وقع العقد على غري مثلي كالثياب واحليوان 
، ولعل اخل رقي إمنا خص بالدراهم والدنانري بوجوب املثل لغلبة وقوع البيع أخذ بقيمته وقت العقد ، لتعذر مثله 

  . هبما ، خبالف غريمها من املثليات 
إىل آخره ، يستثىن منه ما إذا وقع العقد على مثن مث زيد فيه أو . وإن كان الشراء وقع بعني : وقول اخلرقي 

، واهللا أعلم  نقص يف مدة اخليارين ، فإن االعتبار مبا استقر عليه العقد ، ال   . مبا وقع العقد عليه 
، إال أن يكون للشفيع بينة : قال    . وإن اختلفا يف الثمن فالقول قول املشتري 
ا ، فالقول قول . بل خبمسني : وقال الشفيع . اشتريته مبائة : إذا اختلفا يف الثمن ، فقال املشتري : ش  مثلً

، وألن املشتري ، إذا الشفيع يدعي االستحقاق بالثمن ا ألول ، واملشتري ينكره ، والقول قول املنكر مع ميينه 
، وكذلك إن كانت  املشتري هو العاقد ، فهو أعلم بصفة العقد ، فإن كانت للشفيع بينة فالقول قوله 

ج تقدم بينة الشفيع ، ألنه خار: للمشتري بينة ، وإذاً ال ميني عليه ، ولو أقاما بينتني مبا ادعياه ، فقال الشريف 
، وقيل    . يتعارضان ، واهللا أعلم : ، وهو ظاهر كالم اخلرقي 

وإن كانت دار بني ثالثة ، ألحدهم نصفها ، ولآلخر ثلثها ، ولآلخر سدسها ، فباع أحدهم ، كانت : قال 
  . الشفعة بني النفسني على قدر سهامهما 

اختاره اخلرقي ، وأبو بكر ، وأبو  الصحيح املشهور من الروايتني أن الشفعة تستحق على قدر األمالك ،: ش 
( حفص ، والقاضي ، ومجهور أصحابه ، ألنه حق يستفاد بامللك ، فكان يف حال االشتراك على قدره كالغلة ، 

أنه على عدد املالك ، اختارها ابن عقيل ، إذ لو انفرد كل واحد الستحق اجلميع ، فإذا ) : والرواية الثانية 
تنظر خمرج سهام الشركاء ، وتأخذ السهم املشفوع ) فعلى األول ( يف املرياث ،  اجتمعوا تساووا ، كالبنني

فتقسمه على عدد سهام الشفعاء ، ففي هذا املثال الذي ذكره اخلرقي ، خمرج السهام ستة ، فإذا باع صاحب 
ب السدس النصف فسهام الشفعاء ثالثة ، فالسهم املشفوع بينهم على ثالثة ، لصاحب الثلث سهمان ، ولصاح

سهم ، فيصري العقار بينهم على ثالثة ، ولو باع صاحب الثلث كان نصيبه بينهم أرباعاً ، ولو باع صاحب 
السدس كان نصيبه بينهم أمخاساً ، وعلى القول الثاين يقسم السهم املشفوع بني اآلخرين نصفني على كل حال 

  . ، واهللا أعلم 
  . أن يأخذ إال الكل أو يترك  فإن ترك أحدمها شفعته مل يكن لآلخر: قال 
إذا ترك أحد الشركاء شفعته مل يكن لبقية الشركاء أن يأخذوا إال الكل ، ملا يف أخذ البعض من التشقيص : ش 

، فقدم أحدمها ، مل يكن له أيضاً  على املشتري ، وقد حكى ذلك ابن املنذر إمجاعاً ، فلو كان الشركاء غائبني 
، مث إذا أخذ الكل ، فقدم آخر قامسه أو عفى ، مث إذا قدم ثالث قاسم األولني أو أن يأخذ إال الكل أو يترك 

  . عفى ، فيبقى ما كان يستحقه لألولني ، واهللا أعلم 
  . وعهدة الشفيع على املشتري ، وعهدة املشتري على البائع : قال 
،  أي ما أدرك. عهدته على فالن : العهدة يف األصل كتاب الشراء ، ويقال : ش  فيه من درك فإصالحه عليه 

واملراد هنا أن الشقص إذا ظهر مستحقاً أو معيباً فإن الشفيع يرجع بالثمن أو بأرش العيب على املشتري ، إذ 
الشفيع متلكه من جهته ، فرجع عليه لكونه بائعه ، مث يرجع املشتري على البائع ، ملا تقدم يف الشفيع مع 

قر البائع بالبيع وأنكر املشتري ، وقلنا بثبوت الشفعة ، فإن العهدة إذاً على املشتري ، ويستثىن من ذلك إذا أ



  . البائع ، حلصول امللك له من جهته ، واهللا أعلم 
  . والشفعة ال تورث إال أن يكون امليت طالب هبا : قال 
، وعليه األصحاب ، : ش  ألنه نوع خيار إذا مل يطالب الشفيع بالشفعة مل تورث عنه على املنصوص املشهور 

، وال ينتقل للورثة ما  ، الحتمال رغبته عنها  للتمليك ، أشبه خيار القبول ، وألنا ال نعلم بقاءه على شفعته 
يشك يف ثبوته ، وخرج أبو اخلطاب قولًا باِإلرث ، بناء على رواية إرث األجل ، أما إن طالب فيورث عنه بال 

، وأما على رأي ابن عقيل ، وأيب حممد ، ومن تبعهما فألنه قد  نزاع ، أما على رأي القاضي ومن تبعه فواضح
  . علم مبطالبته بقاؤه على شفعته واختياره 

الشفعة ال تورث : واعلم أنه قد اختلف تعليل أمحد رمحه اهللا يف إبطال الشفعة باملوت ، فقال يف رواية أيب طالب 
، فجعل العلة عدم العلم برغبة ا فعلى هذا لو علم الوارث . مليت ، قال القاضي يف التعليق ، لعله مل يكن يطلبها 

إهنا جتب بالطلب ، وإذا : أنه راغب فيها ، كان له املطالبة وإن مل يطالب امليت ، وقال يف رواية ابن القاسم 
وظاهر هذا أنه جعل العلة ترك املطالبة من : تركت مل جتب ، كيف تورث وأصحاهبا تركوها ؟ ، قال القاضي 

. فعلى هذا لو مات قبل العلم بالبيع لسفر أو غريه كان للوارث املطالبة : يت ، ألهنا تسقط بتركها ، قال امل
انتهى وقد حترر من هذا أهنا تورث باملطالبة بال نزاع ، ومبا إذا مل يعلم الشفيع بالبيع على رواية ، وعلى أخرى 

  . لقول قول الوارث يف ذلك مع ميينه ، واهللا أعلم إذا علم منه الرغبة يف األخذ ، وإذاً ينبغي أن يكون ا
  . وإذا أذن الشريك يف البيع مث طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك : قال 
إذا أسقط الشريك شفعته قبل البيع ، أو وجد منه ما يدل عليه ، كاِإلذن يف البيع وحنو ذلك مل تسقط : ش 

ا بأن الشف عة إمنا وجبت له بعد البيع ، وعلى هذا األصحاب ، ونقل عنه إمساعيل شفعته ، نص عليه أمحد ، معللً
ال حيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه ، ( بن سعيد أن القول باِإلسقاط ليس ببعيد ، معتمداً على احلديث املتقدم 

قد أكده فظاهره أن الترك يسقط الشفعة ، و) فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باعه ومل يؤذنه فهو أحق به 
( مفهوم قوله  ، ) فإن باعه ومل يؤذنه فهو أحق به :  فمفهومه أنه إن باعه وقد آذنه فال حق له ، وهذا ظاهر 
  . واهللا أعلم 

  . وال شفعة لكافر على مسلم : قال 
  . ألنه معىن خيتص به العقار ، أشبه االستعالء يف البنيان : ش 

( نس ، أن النيب قال وقد روى الدارقطين يف كتاب العلل عن أ ٢١٠٦ ومفهوم كالم ) ال شفعة لنصراين : 
اخلرقي أن الشفعة تثبت للمسلم على الذمي ، ألهنا إذا ثبتت للمسلم على املسلم ، فللمسلم على الكافر أوىل 

، ومشل كالم اخلرقي من حكم بكفره من أهل  ، ومفهومه أيضاً أهنا تثبت للذمي على الذمي ، وذلك للعمومات 
  . فإنه ال شفعة له على مسلم  البدع ،

  . ال نرى شفعة يف أرض السواد : قال أمحد يف رواية حنبل ) : تنبيه ( 
، كأرض الشام ومصر ، قال أبو  ٢١٠٧ وذلك ألن عمر رضي اهللا عنه وقفها ، وكذلك كل أرض وقفها عمر 

، وحكم إال أن حيكم ببيع ذلك حاكم ، أو يفعله اِإلمام أو نائبه ، فتثبت ال: حممد  شفعة ، ألنه خمتلف فيه 
  . احلاكم ينفذ يف املختلف فيه ، واهللا أعلم 



  كتاب املساقاة

  
املساقاة مفاعلة من السقي مسيت بذلك الحتياج أهل احلجاز إىل السقي من اآلبار ، وهي يف اِإلصطالح قال أبو 

ا حيتاج إ: حممد  ، عبارة عن أن يدفع الرجل شجره إىل آخر ، ليقوم بسقيه وم ليه ، جبزء معلوم له من مثره 
، وال مبانع ، لدخول ما له مثر غري مقصود كالصنوبر  ا يدفعه إليه ليغرسه ويعمل عليه    . وليس جبامع ، خلروج م

، قال  ٢١٠٨ عامل رسول اهللا أهل خيرب : واألصل يف جوازها ما روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
  . ، متفق عليه  بشطر ما خيرج منها من زرع أو مثر

ما باملدينة أهل بيت هجرة : قال قيس بن مسلم ، عن أيب جعفر رضي اهللا عنهم قال : وقال البخاري  ٢١٠٩
إال يزرعون على الثلث أو الربع ، وزارع علي ، وسعد بن مالك ، وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، 

، وآل علي قا وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من : ل والقاسم ، وعروة ، وآل أيب بكر ، وآر عمر 
  . واهللا أعلم . عنده فله الشطر ، وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا ، ومثل هذا ال يقصر عن رتبة اِإلمجاع 

ة يف النخل والشجر والكرم ، جبزء معلوم جيعل للعامل من الثمر : قال    . وجتوز املساقا
، وألن جتوز املساقاة يف النخل والكرم ، : ش  وكل شجر له مثر مقصود ، لعموم ما تقدم من حديث ابن عمر 

احلاجة تدعو إىل املساقاة على الشجر ، فأشبه النخل والكرم ، ويشترط أن يكون جبزء مشاع معلوم ، كالثلث 
ا فيه من الغرر ، إذ  ، والربع ، والعشر ، وحنو ذلك ، للحديث ، ال على صاع أو آصع ، أو مثرة خنلة بعينها ، مل

  . حيتمل أن ال حيصل إال ذلك فيتضرر رب األصل ، وحيتمل أن يكثر احلاصل فيتضرر العامل 
كنا أكثر األنصار حقلًا ، فكنا نكرى األرض : ويف الصحيحني عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه ، قال  ٢١١٠

، فنهانا عن ذلك ر سول اهللا ، فأما الورق فلم على أن لنا هذه وهلم هذه ، فرمبا أخرجت هذه ومل خترج هذه 
  . وال على جزء مبهم كنصيب وحنوه ، للغرر املنهي عنه شرعاً . ينهنا 

، ألن املالك يستحق باألصل ، فلو كانت التسمية للمالك  ومقتضى كالم اخلرقي أن التسمية تكون للعامل 
ن ، ومقتضى كالمه أهنا ال يل النصف فهل تصح ، ويكون الباقي للعامل ، أو ال تصح ؟ فيه وجها: كأن قال 

تصح على ما ال مثر له ، وهو صحيح ، إذ ليس منصوصاً عليه ، وال يف معىن املنصوص عليه ، وكذلك ما له مثر 
، فقال أبو حممد  القياس جواز املساقاة ، : غري مقصود ، نعم إن قصد ورقه كالتوت ، أو زهره كالورد وحنوه 

، ألنه يف معىن املنصوص ، وقد بدل من املضاف إليه ، ) أل ( الثمر : إن املنصوص يشمله ، وقوله : يقال  عليه 
أي من مثرهتا ، فلو شرط له مثرة خنل غري اليت ساقاه عليها مل يصح ، وكذلك لو جعل له مثرة سنة غري السنة 

  . اليت ساقاه عليها ، ملخالفة ذلك ملوضوع املساقاة ، واهللا أعلم 
  . ه فضل دراهم وال جيوز أن جيعل ل: قال 
إذا شرط له جزءاً معلوماً كالربع مثلًا ومائة درهم مل يصح ، ألنه يف معىن شرط آصع ، إذ حيتمل أنه ال : ش 

حيدث من النماء ما يساوي تلك الدراهم ، فيتضرر رب املال ، وبطريق األوىل لو شرط له دراهم منفردة عن 
، وملخالفة موضوعها ، واهللا أعلم   .  جزء ملا تقدم 

  . وجتوز املزارعة ببعض ماخيرج من األرض : قال 



ا تقدم من حديث : ش  ، ويعمل عليها جبزء مشاع معلوم مما خيرج منها مل املزارعة دفع األرض إىل من يزرعها 
، وقصة أيب جعفر    . ابن عمر 

رواه أمحد ،  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب دفع خيرب أرضها وخنلها مقامسة على النصف ، ٢١١١
  . واهللا أعلم . وابن ماجه 

  . إذا كان البذر من رب األرض : قال 
املشهور عن أمحد رمحه اهللا كما قال اخلرقي أنه يشترط كون البذر من رب األرض ، وعلى هذا عامة : ش 

ال يف منائه األصحاب ، حىت أن القاضي وكثرياً من أصحابه مل يذكروا خالفاً ، ألنه عقد يشترك العامل ورب امل
  . ، فوجب أن يكون رأس املال كله من أحدمها ، كاملساقاة واملضاربة 

ا يدل على جواز كون البذر من العامل ، واختاره أبو حممد    . ونقل عنه مهنا م
ا  ٢١١٢ ، وهلم شطر م ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب أعطي خيرب اليهود أن يعملوها ويزرعوها 

دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها ، على أن : رواه البخاري ، وملسلم وأيب داود والنسائي  خيرج منها ،
. وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا : وقد تقدم عن عمر أنه قال . يعتملوها من أمواهلم ، ولرسول اهللا شطر مثرهتا 

  . واهللا أعلم 
  . ما بقي مل جيز ، وكانت للمزارع أجرة مثله وإن اتفقا على أن يأخذ رب األرض مثل بذره ويقتسما : قال 
، ألنه مبنزلة ما لو اشترط آصعا : ش  إذا اتفقا على أن رب األرض يأخذ مثل بذره ويقتسما ما بقي مل جيز 

معلومة ، إذ رمبا ال خترج هذه األرض إال مقدار البذر ، فيذهب عمل العامل جماناً ، وإذاً يفسد هذا الشرط ، 
، ألنه يعود جبهالة نصيب كل منهما ، وإذا فسد العقد كان الزرع لصاحب البذر ، ألنه عني  ويفسد به العقد

  . ماله ، سيما واألرض أرضه ، وعليه للعامل أجرة مثله ، ألنه إمنا دخل للعمل ومل يسلم له ، واهللا أعلم 
  . األرض  وكذلك تبطل إن أخرج املزارع البذر ، ويصري الزرع للمزارع ، وعليه أجرة: قال 
هذا تصريح منه بالبطالن يف املسألة السابقة ، وإمنا بطلت املزارعة هنا إذا أخرج املزارع البذر ملا مر من : ش 

أن شرط صحة املزارعة كون البذر من رب األرض ، فإذا فات الشرط فات املشروط ، وإذاً يصري الزرع 
  . ا إمنا بذهلا بعوض ومل يسلم له ، واهللا سبحانه أعلم للمزارع ، ألنه عني ماله ، وعليه أجرة األرض ، ألن رهب

  ) كتاب اِإلجارة ( 
عوض : إهنا مشتقة من األجر وهو العوض ، ومنه مسي الثواب أجراً ، وحدها يف الوجيز بأهنا : قال يف املغين 

، من عني معينة أو موصوفة يف الذمة ، أو يف عمل معلوم  مبانع ، لدخول املمر وليس . معلوم ، يف منفعة معلومة 
  . وعلو بيت وحنوه واملنافع احملرمة 

وقوله تعاىل حكاية عن صاحب ) } فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن { (  ١٩: واألصل يف جوازها قوله تعاىل 
إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني ، على أن تأجرين مثاين حجج ، فإن أمتمت عشراً فمن { (  ١٩موسى 
  . ية اآل) } عندك 
رواه ) إن موسى عليه السالم أجر نفسه مثاين حجج أو عشراً ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه : ( قال  ٢١١٣

  . أمحد وابن ماجه 
واستأجر النيب وأبو بكر رجلًا هادياً خريتا : وعن عائشة رضي اهللا عنها يف حديث اهلجرة قالت  ٢١١٤



ريش ، وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثالث واخلريت املاهر باهلداية وهو على دين كفار ق
  . رواه أمحد والبخاري . ليال ، فأتامها براحلتيهما صبيحة ليال ثالث فارحتال 

وأنت : فقال أصحابه ) ما بعث اهللا نبياً إال رعى الغنم : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال  ٢١١٥
رواه أمحد والبخاري واِإلمجاع على ذلك إال ما حكي عن ) رعاها على قراريط ألهل مكة نعم كنت أ: ( ؟ قال 

  . األصم وال عربة به ، واهللا أعلم 
، بأجرة معلومة فقد ملك املستأجر املنافع ، وملكت عليه األجرة : قال  وإذا وقعت اِإلجارة على مدة معلومة 

  . كاملة يف وقت العقد ، إال أن يشترطا أجلًا 
أن تقع على عني موصوفة أو معينة ، مدة معلومة ، كأجرتك هذه الدار ) أحدمها ( اِإلجارة على ضربني : ش 

، وخياطة ثوب ، ومحل إىل موضع معني ) : والثاين ( شهراً ، وحنو ذلك  ، كبناء حائط  أن تقع على عمل معلوم 
  . ، وحنو ذلك ، واملقصود هنا هو األول 

العاقد ، ومل يذكره اخلرقي لوضوحه ، إذ شرط العاقد يف ) الركن األول ( ثالثة أركان  واعلم أن اِإلجارة هلا
فمن شرطها أن ) أما املنفعة ( املعقود عليه ، وهو املنفعة واألجرة ، ) الثاين ( مجيع العقود كونه جائز التصرف 

، ك شهر كذا وحنو ذلك ، بال تكون معلومة ، فإذا كانت على مدة كما قال اخلرقي اشترط كوهنا معلومة 
خالف نعلمه ، ولو علقها على ما يقع امسه على شيئني كالعيد ومجادى ، فهل يصح وينصرف إىل األول منهما 

  . وهو رأي أيب حممد أو ال يصح حىت يعني ذلك وهو رأي القاضي ؟ فيه وجهان 
اً ال بد من ذكر االبتداء كاالنتهاء ، وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط يف املدة أن تلي العقد وهو صحيح ، وإذ

أجرتك هذه الدار شهراً ، فهل يصح ، ويكون ابتداؤه من حني العقد وهو اختيار أيب حممد أو : فلو أطلق فقال 
  . ال يصح حىت يسمي الشهر وهو منصوص أمحد ، وبه قطع القاضي وكثريون ؟ فيه قوالن 

ِإلجارة ، فتجوز إجارة العني مائة سنة وأكثر ، إذا غلب على الظن وظاهر كالمه أيضاً أنه ال تقدير ألكثر مدة ا
، وقد نص أمحد على جواز عشر سنني ، وقيل  واختاره ابن حامد يتقيد ذلك : بقاؤها فيها ، وهذا املذهب 

  . بل بثالثني سنة : بسنة ، فال جيوز أكثر منها ، وقيل 
  . كالثمن يف املبيع فمن شرطها أيضاً أن تكون معلومة ) وأما األجرة ( 

. هنى رسول اهللا عن استئجار األجري حىت يبني له أجره : وقد روي عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال  ٢١١٦
  . رواه أمحد ، مث هل يشترط العلم بقدر رأس املال وصفته ، أو تكفي مشاهدته ؟ فيه وجهان 

جارة والكراء ، وكذا ما يف معنامها على الصحيح املعقود به وهو الصيغة ، وتنعقد بلفظ اِإل) : الركن الثالث ( 
  . ، وهل تنعقد بلفظ البيع ؟ فيه وجهان ، أصلهما هل هي نوع من البيع أو شبيهة بالبيع 

  . وال ريب يف هذا . فقد ملك املستأجر املنافع : إذا تقرر هذا وصحت اِإلجارة فقال اخلرقي 
، حمتجاً بأن ابن عم ٢١١٧ ر رضي اهللا عنهما اكترى مجالًا مث صارف اجلمال ، ولو مل يكن وقد نص عليه أمحد 

قد ملكها مل تصح مصارفته ، فظاهر احتجاجه إمنا هو يف األجرة ، ألهنا أحد العوضني فإذا ملكت ملك األجر ، 
كان وأيضاً فإن املؤجر ميلك التصرف يف هذه املنفعة كما يتصرف يف العني ، فإذا أجرها ملك املستأجر منها ما 

ميلك املؤجر ، وإذا ملك املستأجر املنافع حني العقد ملك املؤجر مجيع األجرة إذاً ، ألهنا أحد العوضني فيملك 
. إذ املعارضة مبناها املعادلة ، فإذا ملك املستأجر املنفعة ملك املؤجر األجرة . [ مبا ميلك به اآلخر   [  



إال مبضي املدة ، وال يستحق تسليمها إال بعد تسليم املعقود واعلم أن األجرة وإن ملكت بالعقد فإهنا ال تستقر 
، فإذا كانت على عني إىل مدة وهو الذي ذكره اخلرقي فال جيب تسليم األجرة إال بعد تسليم العني ، وإن  عليه 
كانت على عمل يف الذمة فال جيب تسليم أجرته إال بعد تسليم العمل ، وعلى هذا وردت النصوص ، حنو قوله 

فإن اِإلرضاع مل يف الذمة ، فإذا سلمته وجب ) } فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن { (  ١٩: حانه وتعاىل سب
  . إيتاؤها أجرهتا 

ثالثة أنا خصمهم يوم : يقول اهللا عز وجل : ( قال رسول اهللا : وما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢١١٨
مث غدر ، ورجل باع حراً وأكل مثنه ، ورجل استأجر القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته ، رجل أعطى يب 

  . رواه أمحد والبخاري ) أجرياً فاستوىف منه ومل يوفه أجره 
يا رسول اهللا أهي : وروى أيضاً يف حديث له عن النيب أنه يغفر ألمته يف آخر ليلة من رمضان ، قيل  ٢١١٩

فهذه النصوص ظاهرها أهنا . رواه أمحد ) قضى عمله ال ولكن العامل إمنا يوىف أجره إذا : ( ليلة القدر ؟ قال 
هذا كله إن مل يوجد شرط لفظي أو عريف يقتضي التأخري أو التعجيل ، فإنه يعمل مبقتضاه . على عمل يف الذمة 

، فلو أجره داره شهراً مبائة درهم حتل يف آخره ، أو أجره على خياطة ثوب بدرهم اآلن ، عمل على ذلك ، 
قول ابن أيب موسى ، وإن استؤجر كل يوم بأجر معلوم ، فله أجر كل يوم عند متامه ، إذ  وعلى هذا حيمل

عرف الناس املطرد يف ذلك أهنم إذا استأجروا إنساناً شهراً كل يوم بكذا ، فإهنم يعطونه األجرة يف آخر كل 
رقي واألصحاب ، كما أن يوم ، فيجري هذا جمرى الشرط ، ولو مل حيمل على هذا لكان ظاهره خمالفاً لقول اخل

يقتضي أن األجرة . وملكت عليه األجرة كاملة يف وقت العقد ، إال أن يشترطا أجلًا : ظاهر قول اخلرقي 
املؤجلة ال متلك حني العقد ، وفيه نظر ، إذ صرح القاضي يف تعليقه يف اجلنايات بأن الدين يف الذمة غري مؤجل 

وملكت عليه األجرة ، : البة به ، وإذاً ينبغي أن يكون تقدير كالمه ، بل ثابت يف احلال ، وإن تأخرت املط
، إال أن يشترطا أجلًا فال جيب التسليم ، فيكون اِإلستثناء من مقدر ، واهللا  ووجب تسليمها إن سلمت العني 

  . أعلم 
، مل يكن لواحد منهما الفسخ إال عند تق: قال    . ضي كل شهر وإذا وقعت اِإلجارة على كل شهر بشيء معلوم 
قد تضمن كالم اخلرقي رمحه اهللا صحة حنو هذه اِإلجارة ، وهو املنصوص من الروايتني ، واختيار القاضي : ش 

  . ، وعامة أصحابه ، والشيخني 
جعت مرة جوعاً شديداً ، فخرجت أطلب العمل يف عوايل املدينة : ملا روي عن علي رضي اهللا عنه قال  ٢١٢٠

د مجعت مداراً ، فظننتها تريد بله ، فقاطعتها كل ذنوب على مترة ، فمددت ستة عشر ذنوباً ، ، فإذا أنا بامرأة ق
رواه أمحد ، . حىت جملت يداي ، مث أتيتها فعدت يل ست عشرة مترة ، فأتيت النيب فأخربته فأكل معي منها 

، كذلك هنا ، العلم باألجر يتبع ووزان هذا إذا باعه الصربة كل قفيز بدرهم ، فالعلم بالثمن يتبع العلم باملثم ن 
  . العلم باملنفعة 

واختارها أبو بكر ، وابن حامد ويف الكايف أبو بكر ، ومجاعة من أصحابنا بطالن ذلك ، ) والرواية الثانية ( 
، إذ  م يف اسم للعدد ، فإذا مل يقدره كان جمهولًا ، فعلى األوىل اِإلجارة تلز) كل ( نظراً إىل أن املدة جمهولة ، 

: الشهر األول وتكون فيما بعده مراعاة ، فلكل واحد منهما أن يفسخ عند رأس كل شهر ، بأن يقول 
وحنو ذلك ، فلو مل يفسخ حىت دخل الشهر الثاين لزم العقد فيه ، وكذلك . فسخت اِإلجارة يف الشهر املستقبل 



،  الثالث ، هذا مقتضى كالم اخلرقي ، وأيب اخلطاب يف اهلداية ، وابن عقيل يف التذكرة ، وأيب حممد يف كتبه 
تلزم بقية الشهور إذا شرع يف أول اجلزء من ذلك الشهر ، وقال : وقد صرح بذلك ابن الزاغوين فقال 

له الفسخ يف مجيع اليوم األول من الشهر الثاين ، وبه قطع أبو الربكات ، وأورده ابن محدان مذهباً ، : القاضي 
  . واهللا أعلم 

  . ن استأجر عقاراً مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها لزمته األجرة وم: قال 
، وال : ش  من شرط صحة استئجار العقار أن يكون على مدة معينة ، وال بد أيضاً أن يكون معلوماً برؤية 

 تكفي الصفة ، لعدم تأتيها على ذلك ، إذا تقرر ذلك ، فمىت بدا للمستأجر الفسخ قبل تقضي املدة مل تنفسخ ،
ألن اِإلجارة عقد الزم من الطرفني ، إذ هي أحد نوعي البيع ، وإذاً ال ميلك أحد املتعاقدين فسخه ، فإذا فسخ 

، واهللا أعلم    . املستأجر فوجود ذلك كعدمه ، يف بقاء األجرة عليه ، ويف ثبوت املنفعة له 
  . وال يتصرف مالك العقار فيه إال عند تقضي املدة : قال 
مالك العقار فيه إذا فسخ املستأجر اِإلجارة أو مل يفسخها إال إذا انقضت املدة ، ملا تقدم من أن ال يتصرف : ش 

، وبطريق األوىل إذا مل يفسخ ، فإن تصرف فإن كان قبل تسليم  الفسخ ال ينفذ ، وأن املنفعة باقية على ملكه 
ه داراً سنة وسلمها له فسكن شهراً ، مث وإن كان بعده كما إذا أكرا. أبو حممد تنفسخ اِإلجارة : العني فقال 

ترك السكىن فتصرف املالك فيها فهل تنفسخ اِإلجارة فيما تصرف فيه أولًا ويكون للمستأجر عليه أجرة املثل ؟ 
  . فيه احتماالن ، واهللا أعلم 

ا سكن : قال    . فإن حوله املالك قبل تقضي املدة مل يكن له أجرة مل
ا سكن ، نص عليه أمحد إذا حول املؤجر املستأ: ش  ، مل يكن للمؤجر أجرة مل جر قبل انقضاء املدة املعقود عليها 

، فلم يستحق  ، كما لو استأجره ليحفر له عشرين ] شيئاً [ وعليه األصحاب ألنه مل يسلم إليه املعقود عليه 
ن عليه من األجرة بقسطه ، ذراعاً ، فحفر عشرة ، وامتنع من حفر الباقي ، وحكى أبو حممد يف املقنع احتمالًا بأ

، أشبه املبيع استوىف بعضه ، ومنعه املالك بقيته ، واهللا أعلم    . ألن استيفاءه حصل على وجه املعاوضة 
ا وقع عليه العقد ، لزمه من األجرة مبقدار مدة ] عن [ وإن جاء أمر غالب ، حيجز املستأجر : قال  منفعة م

  . انتفاعه 
، وكان قد قد تقدم أن املعقود عل: ش  يه املنفعة ، فإذا جاء أمر منع املستأجر من استيفاء املنفعة املعقود عليها 

انتفع ، فإن عليه من األجرة بقدر ما انتفع ، حلصول املعقود عليه ، والتمكن من استيفائه شرعاً ، فأشبه ما لو 
يه ، إذ حصوهلا إمنا هو باستيفائها أولًا استوىف مجيع املنفعة ، وال يلزمه أجرة ملا يستقبل ، لعدم حصول املعقود عل

فأول ، وقد تعذر ذلك ، وصار هذا كما لو اشترى صربتني ، فقبض إحدامها وتلفت األخرى بأمر مساوي قبل 
، فعليه نصف األجرة  ، ومنع من باقيها  قبضها ، مث إن كانت أجرة املدة متساوية ، وقد استوىف نصف املدة مثلًا 

ون أجرها يف الصيف أكثر من أجرها يف الشتاء ، أو بالعكس ، فإن األجر املسمى ، وإن اختلفت كأن يك
إن أجرها يف الصيف يساوي مائة درهم ، وأجرها يف الشتاء يساوي مخسني ، : يقسط على ذلك ، فإذا قيل 

  . وكان قد سكن الصيف ، كان عليه بقدر ثلثي املسمى 
إذا تلفت العني ، مث إن كان تلفها ) إحدامها ( كره اخلرقي له صور إذا تقرر هذا فاعلم أن األمر الغالب الذي ذ

قبل التسليم ، أو بعده ، وقبل مضي مدة هلا أجر ، فإن اِإلجارة تنفسخ ، وإن كان بعد التسليم ومضي مدة هلا 



مه أجر ، انفسخ فيما بقي ، واستقر ما مضى ، وهذه الصورة مما يدل عليه كالم اخلرقي ، لكن ليس يف كال
أن حيدث للعني ما مينع استيفاء ) : الصورة الثانية ( رمحه اهللا تعرض للفسخ وال لعدمه ، وظاهره الفسخ ، 

معظم املعقود عليه مع بقائها ، كدار اهندمت وأرض انقطع ماؤها ، وحنو ذلك ، فهل تنفسخ اِإلجارة وهو 
البنا ، ذكروه يف الدار ، واختاره أبو حممد  مقتضى كالم اخلرقي ، وبه قطع ابن أيب موسى ، والشريازي ، وابن

، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ وهو قول ) أو ال تنفسخ ( ، ألن املقصود بالعقد قد فات ، أشبه ما لو تلف 
القاضي يف الدار ، وصححه القاضي يف التعليق ، ِإلمكان االنتفاع بالعرصة ، بنصب خيمة ، أو مجع حطب ، 

ص العني ؟ فيه وجهان ، أما لو زال نفعها بالكلية ، أو الذي بقي فيها ال يباح استيفاؤه وحنو ذلك ، أشبه نق
الصورة ( بالعقد ، كدابة مؤجرة للركوب ، صارت ال تصلح إال للحمل ، فإن اِإلجارة تنفسخ وجهاً واحداً ، 

، وبني إذا غصب العني غاصب ، فيخري املستأجر بني الفسخ والرجوع مبا يقابل م) الثالثة  ا بقي من املدة 
اِإلمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة املثل ، وخرج أبو اخلطاب االنفساخ إن قيل بعدم تضمني منافع املغصوب ، 

إذا حدث خوف عام ، منع املستأجر من استيفاء املنفعة ، أو ) الصورة الرابعة ( وحيتمله كالم اخلرقي هنا ، 
ج إىل األرض املؤجرة ، أو اكترى للحج فلم حيج الناس ذلك العام ، حصرت البلد ، فامتنع املستأجر من اخلرو
  . وحنو ذلك ، فإن للمستأجر خيار الفسخ 

ا وقع عليه العقد ، كأن تعيب املعقود  ومقتضى كالم اخلرقي رمحه اهللا أنه لو حدث أمر مينع املستأجر من منفعة م
، فإن العقد ال ينفسخ ، نعم للمستأجر اخليار بني  الفسخ واِإلمساك بكل األجرة ، ذكره ابن عقيل ، وتبعه عليه 

  . أبو حممد وغريه ، قاله أبو الربكات ، وقياس املذهب أن له األرش ، وال يبطل اخليار بالتأخري 
ا تقدم من الفسخ أو االنفساخ ، مع تضمني املستأجر ما ) فائدة (  لو أتلف املستأجر العني املؤجرة ، ثبت م

  . املرأة زوجها تضمن وهلا الفسخ ، واهللا أعلم  أتلف ، ومثله جب
  . ومن استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله ، واألجرة على املريض : قال 
، كخياطة هذا : ش  هذا أحد نوعي اِإلجارة ، وهو اِإلجارة على عمل شيء يف الذمة ، معني برؤية أو صفة 

كذا ، وآلته كذا ، فمىت مرض املؤجر واحلال هذه لزمه أن يقيم مقامه الثوب ، وبناء حائط طوله كذا وعرضه 
من يعمل ذلك ، ليخرج من احلق الواجب يف ذمته إيفاؤه ، أشبه املسلم فيه ، واألجرة عليه ، ألهنا يف مقابلة ما 

ه مقامه ، وجب عليه ، ويستثىن من ذلك ما إذا شرط عينه ، كأن ختيط يل أنت هذا الثوب ، فههنا ال يقيم غري
  . بل خيري املستأجر بني الفسخ ، والصرب حىت يتبني احلال ، واهللا أعلم 

  . وإذا مات املكري واملكتري أو أحدمها فاِإلجارة حباهلا : قال 
وال انفساخ ، ألن اِإلجارة عقد الزم ، فال تنفسخ بتلف العاقد مع سالمة املعقود عليه ، كما لو زوج أمته : ش 

املنصوص عن أمحد ، وعليه األصحاب ، وقال أبو حممد يف املستأجر إذا مل يكن وارث ، أو تعذر مث مات ، هذا 
إن اِإلجارة تنفسخ ، وزعم أن هذا ظاهر كالم أمحد : استيفاء وارثه ، كأن اكترى للحج ، ومات يف الطريق 

ه ، فإن اِإلجارة ال تنفسخ ، وهو ومشل كالم اخلرقي رمحه اهللا إذا مات املوقوف عليه ، فانتقل الوقف إىل من بعد
أحد الوجهني ، والوجه اآلخر تنفسخ ، وهو قول أيب إسحاق بن شاقال ، وأومأ إليه أمحد ال للموت ، بل ألن 

  . ملكه قد زال ، واهللا أعلم 
  . ومن استأجر فله أن يسكنه غريه ، إذا كان يقوم مقامه : قال 



، ألنه ملك املنفعة ، فله أن يتصرف فيها كيف شاء ، كاملشتري إذا  إذا استأجر عقاراً فله أن يسكنه غريه: ش 
، لكن شرط إسكان الغري أن يكون ذلك الغري يقوم مقامه ، كما إذا اكترى داراً للسكىن ، فله أن  ملك املبيع ، 

، ومن هو يدفعها ملن يسكنها ، ال حلداد وقصار يعمل فيها ذلك ، وإن اكترى ظهراً للحمل فله أن يركبه مثله 
أخف منه ، ال من هو أثقل نه ، وإن اكترى دابة حلمل احلديد ، فليس له أين يدفعها ملن حيمل عليها القطن ، 

  . وحنو ذلك ، ألن ذلك غري املعقود عليه ، أو زائد عليه ، فال جيوز 
لف عن أمحد يف اِإلجارة وقد مشل كالم املصنف إسكان الغري على وجه العارية ، أو اهلبة ، أو اِإلجارة ، وقد اخت

، فعنه وهو املذهب عند األصحاب ، وظاهر كالم اخلرقي اجلواز مطلقاً ، ملا تقدم من أنه ملك املنفعة ، 
ومقتضى ملك املنفعة جواز التصرف فيها كاألعيان ، وألن من جاز له أن يستويف املنفعة بنفسه جاز له أن 

، ألنه تصرف فيما مل يدخل يف ضمانه فلم جيز ) نه وع( يستوفيها بغريه ، دليله مالك الرقبة ،  عدم اجلواز مطلقاً 
 ، ال بأزيد ، حذاراً من أن يربح فيما مل ) وعنه ( ، كالتصرف يف املكيل واملوزون قبل قبض  جيوم مبثل ما اكترى 

، فإن فعل تصدق بالزيادة نص عليه ،  ل فيها عملًا إن عم) وعنه ( يضمن ، وقد هنى النيب عن ربح ما مل يضمن 
، [ كأن جدد عمارة وحنو ذلك جازت  إن أذن له ) وعنه ( الزيادة ، جعال هلا يف مقابلة العمل ، وإال مل جتز 

وإال فال ، كذا الرواية فيما نقله حنبل ، وكذلك حكاها القاضي وغريه ، وحكى ] املؤجر يف اِإلجارة جازت 
ادة جازت وإال فال ، وحمل اخلالف فيما بعد القبض ، أما قبله أبو حممد الرواية أنه إن أذن له املؤجر يف الزي

  . ، والثالث جيوز للمؤجر دون غريه ، واهللا أعلم ) وعدمه ) ( اجلواز ( فعلى القول باجلواز مث ، فههنا أوجه 
  . وجيوز أن يستأجر األجري بطعامه وكسوته : قال 
  . يف التعليق الكبري ، ومجاعة هذا هو املشهور من الروايتني ، واختيار القاضي : ش 

ا عند النيب فقرأ : ملا روى عتبة بن الندر رضي اهللا عنه ، قال  ٢١٢١ حىت بلغ قصة موسى ، فقال ) طس ( كن
، أو عشر سنني ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه : (  رواه أمحد ، وابن ماجه ، ) إن موسى أجر نفسه مثاين سنني 

ا شرع لنا على امل شهور ، وال سيما وقد ذكره مقرراً له ، ويعضده وجوب النفقة والكسوة وشرع من قبلن
: أكرهه : ونقل عنه حنبل ) } وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف { (  ١٩: للمرضعة ، قال تعاىل 

، وهو اختيار القاضي يف بعض كتبه أظنه يف اجملرد ، ومحل الكراهة هو وغريه على املن ، بقرينة معللًا باجلهالة  ع 
  . ما علل به اِإلمام ، واهللا أعلم 

  . وكذلك الظئر : قال 
، وقد ظأره على الشيء : ش  إذا عطفه عليه ، وحكمها يف استئجارها على . الظئر هي املرضعة غري ولدها 

واز ، ال خيتلف قوله هنا يف اجل: الرضاع بطعامها وكسوهتا حكم األجري ، فيها الروايتان ، إال أن القاضي قال 
  . وهلذا قيل حمل الروايتني يف األجري أما الظئر فيجوز إجارهتا بذلك رواية واحدة ، لقضية النص 

إذا صحت اِإلجارة فهل قدر الطعام والكسوة ما جيب يف الكفارة محال للمطلق من كالم اآلدميني ، ) : تنبيه ( 
، وهو الذي جزم به على املقيد من كالم الشارع أو يرجع إىل نفقة مثله وكسوته مح ال للمطلق على املتعارف 

، وصاحب التلخيص  يرجع يف : أبو الربكات ؟ فيه روايتان منصوصتان ، وقال أبو حممد يف املقنع واملغين 
، مث أبو حممد وغريه خيص املسألة بصورة  اِإلطعام إىل الكفارة ، ويف امللبوس إىل أقل ملبوس مثله ، وهو حتكم 

  . لربكات ال خيصها بذلك ، وكالم أمحد وقع تارة على هذا ، وتارة على هذا ، واهللا أعلم االختالف ، وأبو ا



، إذا كان املسترضع موسراً : قال    . ويستحب أن تعطى عند الفطام عبداً أو أمة كما جاء اخلرب 
ا روى حجاج بن حجاج األسلمي ، عن أبيه ، قال : ش  ٢١٢٢ هب عين يا رسول اهللا ما يذ: قلت : اخلرب م

رواه أبو داود والترمذي وصححه ، واملعىن يف ذلك واهللا أعلم ) الغرة ، العبد أو األمة : ( مذمة الرضاع ؟ قال 
  . أن الرضاع سبب حياته ، وحفظ رقبته ، فجعل اجلزاء من جنس 

) مملوكاً فيعتقه  ال جيزي ولده والده إال أن جيده: ( م الرقبة ، ليناسب الشكر النعمة ، وهلذا قال النيب  ٢١٢٢
  . واهللا أعلم 

  . ومن اكترى دابة إىل موضع فجاوزه ، فعليه األجرة املذكورة ، وأجرة املثل ملا جاوز : قال 
ا ، فجاوزه إىل الصاحلية ، فإن عليه األجرة املسماة يف العقد ، الستيفاء : ش  كما إذا اكترى إىل بلبيس مثلً

، وأجر ة املثل للزائد ، ألنه متعد يف ذلك ، فهو كالغاصب ، وقد حكى ذلك أبو املعقود عليه متميزاً عن غريه 
الزناد عن الفقهاء السبعة ، وهذه الصورة متفق عليها ، وال عربة مبا أومهه كالم أيب حممد يف املقنع من وجوب 

ا بني القيمتني على قول ، وأج رة املثل على أجرة املثل على قول ، وال ما اقتضاه كالم ابن محدان من وجوب م
  . وقد نص عليه أمحد ، واهللا أعلم . ال خيتلف أصحابنا يف ذلك : قول ، فإن القاضي قال 

  . وإن تلفت فعليه أيضاً قيمتها : قال 
يعين إذا تلفت يف مدة اجملاوزة ، ألنه إذاً متعد ، فضمنها كالغاصب ، هذا إذا مل تكن يد صاحبها عليها ، : ش 

تكرهه على ذلك ، أما لو كانت يد صاحبها عليها ، ومل يرض بذلك ، فظاهر كالم أو كانت يده عليها واس
اخلرقي أنه يضمنها أيضاً ، وهو ظاهر كالم القاضي يف التعليق ، والشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وابن 

ال يدل على  البنا ، والشريازي ، وأيب حممد يف الكايف ، وأيب الربكات ، إناطة بالتعدي ، وسكوت صاحبها
يمتها فقط ، ألنه اجتمع عليها : الرضى ، كما لو باع ملك غريه حبضرته فلم مينعه ، وقيل  إمنا يضمن نصف ق

يدان ، يد صاحبها ، ويد املستأجر ، وما يقابل يد املستأجر يقابل النصف ، فيختص بضمان النصف ، وعن 
إن تلفت وهو راكبها ، أو : وعنه أظنه يف اجملرد  ال ضمان ، لوجود يد املالك ،: القاضي يف الشرح الصغري 

، وسلمها إىل مالكها لسقيها وحنو ذلك فال ضمان ، ووافقه يف  ، وإن تلفت وقد نزل عنها  محله عليها ضمنها 
، واهللا أعلم    . املغين على ذلك ، إال أنه استثىن فيما إذا تلفت يف يد مالكها بسبب تعبها من احلمل وحنو ذلك 

  . كذلك إن اكترى حلمولة شيء فزاد عليه و: قال 
، ألنه استوىف املعقود وزاد عليه ، : ش  مثل أن يكتريها حلمل مائة رطل ، فيحمل مائة وعشرة وحنو ذلك 

فيلزمه املسمى ، وأجرة املثل للزائد ، وضمان الدابة إن تلفت لتعديه ، أو ضمان النصف ، لتلفها بفعل 
، وحكى القا ، مضمون وغري مضمون  ضي وتبعه أبو حممد يف املقنع عن أيب بكر وجوب أجرة املثل يف اجلميع 

إن عليه أجرة املثل للجميع ، لعدوله عن : اعتماداً على قوله فيمن استأجر أرضاً لزرع شعري فزرع حنطة 
، فإن ما حصل التعدي فيه يف احلمل متميز ، : املعقود عليه إىل غريه ، قال يف املغين  وهو الرطل وبينهما فرق 

الزائد مثلًا ، خبالف الزرع ، فإحلاق هذه املسألة مبا إذا اكترى إىل موضع فجاوزه أسد ، وهذا الذي قطع به يف 
الكايف ، وأبو الربكات ، مع أن أمحد نص يف الزرع يف رواية عبد اهللا أنه ينظر إىل ما يدخل على األرض من 

أجرة مثلها إذا زرعها حنطة أن : رض ، بيان ذلك أن يقال النقصان ما بني احلنطة والشعري ، فيعطى رب األ
تساوي مائة درهم ، وأجرة مثلها إذا زرعها شعرياً أن تساويب مثانني ، فالواجب عليه ما بني ذلك ، وهو 



اً ، وجب أجرة املثل هنا بال نزاع ، قاله  عشرون ، مع املسمى يف العقد ، ولو اكترى حلمل حديد ، فحمل قطن
  . د ، واهللا أعلم أبو حمم

  . وال جيوز أن يكتري ملدة غزاته : قال 
، واهللا أعلم : ش    . جلهالة املدة املشترط عليها 
  . فإن مسى لكل يوم شيئاً معلوماً فجائز : قال 
، واهللا أعلم  هذا هو: ش    . املنصوص عن أمحد ، وهو قياس مسألة كل شهر بدرهم ، وقد تقدمت نقلًا ودليلًا 
ومن اكترى إىل مكة فلم ير اجلمال الراكبني ، واحملامل ، واألغطية ، واألوطية ، ومجيع ما حيتاج إليه مل : قال 

  . جيز الكراء 
، ألن ذلك خيتلف ويتباين ، يشترط معرفة املعقود عليه كالبيع ، فيحتاج اجل: ش  ّمال إىل رؤية ما تقدم 

فاشترطت معرفته كقدر الطعام احملمول ، وذكر اخلرقي هذه الصورة لينبه على مذهب الغري ، إذ مذهب مالك 
رمحه اهللا عدم اشتراط رؤية الراكبني ، وكذلك أبو حنيفة يف األوطية يف حال ، وكذلك الشافعي يف غطاء 

  . ضي رمحه اهللا ، واهللا أعلم احململ وتبعه القا
  . فإن رأى الراكبني أو وصفاً له ، وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز : قال 
ألن ذلك مما ينضبط بالصفة ، ولذلك يصح السلم فيه ، وإذاً حتصل معرفته ، وقال الشريف و أبو : ش 

حركته وسكونه ، وذلك ال ينضبط ال تكفي الصفة يف ذلك ، الختالف الراكب يف ثقله وخفته ، و: اخلطاب 
  . بالصفة ، واهللا أعلم 

  . وما حدث يف السلعة من يد الصانع ضمن : قال 
وهو من استؤجر إىل مدة ، كمن استؤجر شهراً أو يوماً ، خلدمة ، ) أجري خاص ( األجري على ضربني ، : ش 

خاصاً الختصاص املستأجر بنفعه يف تلك مسي [ أو بناء ، وحنو ذلك ، فيستحق املستأجر نفعه يف مجيع املدة ، 
، وحنو ) وأجري مشترك ] ( املدة  وهو الذي قدر نفعه بالعمل ، كمن استؤجر خلياطة ثوب معني أو موصوف 

، ألنه يتقبل الثنني وأكثر    . ذلك ، مسي مشتركاً لالشتراك يف عمله 
، ما مل يوجدمنه تفريط وقصد للخيانة ، إذا تقرر هذا فاألجري اخلاص ال يضمن ما تلف بفعله ، وال بغري فعل ه 

نص عليه أمحد يف رواية مجاعة ، وعليه األصحاب ، ألن عمله غري مضمون عليه ، فلم يضمن ما تلف به 
كالقصاص ، وألنه نائب عن املالك ، يف صرف منافعه فيما أمر به ، فلم يضمن إذا مل يتعد ، كالوكيل ، وذهب 

ا جنت يده ، وحكى عن أمحد رواية بتضمينه ما تلف بأمر خفي ال يعلم إال من ابن أيب موسى إىل أنه يضمن م
جهته ، كما سيأيت يف األجري املشترك ، اللهم إال أن يعمل يف بيت املستأجر فال يضمن ما تلف بغري فعله ، 

  . بني األجري اخلاص ، واألجري املشترك ، واملنصوص الفرق وعليه األصحاب [ وعنده أنه ال فرق 
ما تلف بفعله ، كحائك أفسد حياكته ، وقصار ] وأما األجري املشترك وهو الذي ذكره اخلرقي هنا فيضمن 

خرق الثوب بدقه أو عصره ، وطباخ أفسد طبخه ، ومجال أتلف املتاع بعثرته ، أو بانقطاع احلبل الذي شد به 
   .، وحنو ذلك ، نص على ذلك أمحد يف رواية اجلماعة ، وعليه األصحاب 

، عن أبيه ، عن علي رضي اهللا عنه ، أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ، وقال  ٢١٢٣ ملا روى جعفر بن حممد 
، كجناية العمد ، . ال يصلح الناس إال ذلك :  ا تولد من املضمون فه مضمون  وألن عمله مضمون عليه ، وم



  . حرزه بعد علمه مل يكن له أجر ودليل الوصف أنه ال يستحق العوض إال بالعمل ، وأن الثوب لو تلف يف 
وظاهر كالم أمحد واخلرقي أنه ال فرق بني أن يعمل يف بيته ، أو يف بيت املستأجر ، وال بني أن يكون املستأجر 
، واختاره أبو حممد ، إذ ضمانه  ، وصرح به القاضي يف التعليق يف أثناء املسألة ، وابن عقيل  على املتاع أم ال 

، أما ما . وأصحابه : ضي أظنه يف اجملرد قال يف الكايف كجنايته ، وعن القا أنه إمنا يضمن ما عمله يف ملكه 
، ألنه  ، كأن يسرف يف الوقود وحنوها  ، فال ضمان عليه ، ما مل يفرط  عمله يف ملك املستأجر من خياطة وحنوها 

املالح يف السفينة ، أو راكباً سلم نفسه إىل املستأجر ، أشبه األجري اخلاص ، وكذلك لو كان صاحب املتاع مع 
، لعدم زوال يد املالك ، وكذلك لو كان الراكب على الدابة حراً ، إذ احلر ال يضمن من  على الدابة فوق محله 
جهة اِإلجارة ، وخرج أبو اخلطاب وجهاً بعدم الضمان رأساً ، كسراية القود وإفضاء الزوجة ، إذ التلف حصل 

   .من فعل مباح ، واهللا أعلم 
  . وإن تلفت من حرزه فال ضمان عليه : قال 
أن يكون بتفريط منه أو تعد ، فيضمن ) : أحدها ( ما تلف عند األجري املشترك ال خيلو من ثالثة أحوال : ش 

ما تلف بفعله بغري تفريط منه ، وقد تقدم ) : الثاين ( كما دل عليه كالم اخلرقي بطريق التنبيه ، وهو واضح ، 
، كأن سرق أو حرق وحنو ذلك ، واملشهور املنصوص يف :  )الثالث ( ،  ماتلف بغري فعله من غري تفريط منه 

، ألهنا عني مقبوضة بعقد إجارة ، مل يتلفها بفعله ، أشبهت العني املستأجرة ،  ( رواية اجلماعة أنه ال ضمان عليه 
ثالثة إن كان ) وعنه ) ( حىت تؤديه  على اليد ما أخذت: ( رواية أخرى بالضمان مطلقاً ، لقوله ) وعن أمحد 

، وإن كان بأمر خفي كالضياع ، وحنو  ، واللصوص الغالبني ، وحنو ذلك فال ضمان  التلف بأمر ظاهر كاحلريق 
وحمل الروايات إذا مل تكن يد املالك على املال ، : ذلك فعليه الضمان ، إناطة بالتهمة ، قال صاحب التلخيص 

  . ان حبال ، واهللا أعلم أما إن كانت عليه فال ضم
  . وال أجرة له فيما عمل فيها : قال 
، وهو يشمل ما إذا تلف بعد : ش  ا تلف من حرز األجري املشترك وحنو ذلك فال ضمان عليه فيه  قد تقدم أن م

 ال أجرة له ، ألنه مل يسلم عمله إىل: فعله وقبله ، فإذا تلف بعد فعله فهل يستحق أجرة لذلك ؟ قال اخلرقي 
  . املستأجر ، فلم يستحق عوضه ، كاملبيع من الطعام إذا تلف يف يد البائع قبل تسليمه 

وظاهر كالم اخلرقي وتبعه أبو حممد أنه ال فرق بني أن يعمل يف بيت املستأجر أو خارجاً عنه ، وال بني أن يكون 
مل يف بيت املستأجر ، وكان ذلك بناء أو غريه ، وفصل أبو الربكات ذلك ، وملخص ما قاله أنه إن كان الع

، وإن كان غري بناء فروايتان ، مبنامها على أنه إذا  بناء فله أجرته رواية واحدة ، ألن تسليمه حيصل مبجرد فعله 
، أو ال بد من التسليم ؟ وإن كان العمل خارج بيت املستأجر  كان يف ملكه فهل العمل مسلم مبجرد عمله 

ة واحدة ، إذ التسليم إذاً ال حيصل إال بالقبض ، وإن كان بناء فروايتان ، وكان غري بناء فال أجرة له رواي
، وقطع  مبنامها على أن العادة هل جرت يف البناء بقبضه يف موضعه ، أو أنه ال بد من التسليم فيه كغريه 

ية ابن منصور ، القاضي يف التعليق يف البناء بأن له أجرته ، ويف غريه ال أجرة له ، ونص أمحد على ذلك يف روا
  . واهللا أعلم 

، إذا عرف منهم حذق الصنعة ، ومل جتن أيديهم : قال  ، وال متطبب    . وال ضمان على حجام ، وال ختان 
، أشبه قطع اِإلمام يد السارقد أما : ش  ال ضمان على من ذكر واحلال هذه ، ألهنم فعلوا فعلًا مباحاً مأذوناً فيه 



يضمنون ، لتحرمي املباشرة عليهم إذاً ، وكذلك إن عرف منهم حذق لكن جنت إذا مل يكن هلم معرفة بذلك ف
ا تقدم يف األجري  أيديهم ، كأن جتاوز اخلتان إىل بعض احلشفة ، أو قطع الطبيب سلعة فتجاوزها ، وحنو ذلك ، مل

عمر بن  املشترك ، وحكى ابن أيب موسى إذا ماتت طفلة من اخلتان فيدهتا على عاقلة خاهتا ، قضى بذلك
  . اخلطاب رضي اهللا عنه ، واهللا أعلم 

  . وال ضمان على الراعي إذا مل يتعد : قال 
ال ضمان على الراعي ، ألنه مؤمتن على احلفظ ، أشبه املودع ، وألٌّ ها عني قبضت حبكم اِإلجارة ، : ش 

ضرهبا ضرباً أسرف فيه ، أو أشبهت العني املستأجرة ، أما إذا تعدى أو فرط مثل أن تركها تغيب عن نظره ، أو 
اً ، أو نام عنها أو غفل ، وحنو ذلك فيضمن ، ألنه مفرط ، أشبه  من غري حاجة إليه ، أو سلك هبا موضعاً خموف

  . املودع ، ولو جاء جبلد الشاة مدعياً ملوهتا من غري بينة قبل قوله على أصح الروايتني 
إين أريد { واضح ، لقوله تعاىل حكاية عن صاحب موسى وقد تضمن كالم اخلرقي جواز إجارة الراعي ، وهو 

، أشبه سائر األفعال } أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني  اآلية ، وجواز إجارة الطبيب ، ألنه فعل مباح مأذون فيه 
املباحة ، ويقدر ذلك باملدة ، ال بالعمل لعدم انضباطه ، ويبني قدر ما يأيت له يف كل يوم ، هل هو مرة أو أكثر 

ن ذلك ، وال جيوز التقدير بالربء عند القاضي ، وجوزه ابن أيب موسى ، وكذلك أبو حممد ، لكن جعله جعالة م
  . جلواز جهالة العمل فيها ، وجيوز اشتراط الكحل من الطبيب على األصح ال الدواء اعتماداً على العرف 

ة احلجام ، وهو اختيار أيب اخلطاب ، وتضمن أيضاً جواز إجارة اخلتان ، وهو واضح ملا تقدم ، وجواز إجار
  . وتبعه الشيخان 

، وكلم مواليه  ٢١٢٤ ملا روى أنس رضي اهللا عنه أن النيب احتجم ، حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعني من طعام 
ا فحجمه ، فأعطاه أجره صاعاً أو صاعني ، وكلم مواليه أن : متفق عليه ، ويف لفظ [ فخففوا عنه  دعا غالماً من

  . رواه أمحد والبخاري . من ضريبته ] عنه  خيففوا
رواه أمحد ، . احتجم النيب وأعطى احلجام أجره ، ولو كان سحتاً مل يعطه : وعن ابن عباس قال  ٢١٢٥

  . والبخاري ، وألن بالناس حاجة إىل ذلك ، أشبه غريه من املنافع 
: و ظالم كالم أمحد ، وقال يف التلخيص ال يصح االستئجار على احلجامة ، وه: وقال القاضي ومجهور أصحابه 

  : وذلك . إنه املنصوص 
ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب هنى عن كسب احلجام ، ومهر البغي ، ومثن الكلب ، رواه  ٢١٢٦

  . أمحد 
كسب احلجام خبيث ، ومهر البغي خبيث ، : ( وعن رافع بن خديج رضي اهللا عنه ، أن النيب قال  ٢١٢٧

شر املكاسب مثن ( رواه أمحد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، والنسائي ولفظه ) ن الكلب خبيث ومث
والنهي يقتضي التحرمي ، وكذلك اخلبث ، ال سيما وقد قارنه مبا ال ) الكلب ، وكسب احلجام ، ومهر البغي 

  . نزاع يف حترميه ، وجعله شر املكاسب 
: ( أال أطعمه أيتاماً يل ؟ قال : ن له غالم حجام ، فزجره النيب فقال وقد روى حميصة بن مسعود أنه كا ٢١٢٨

أنه استأذن النيب يف إجارة : رواه أمحد ، ويف لفظ . أولًا أتصدق به ؟ فرخص له أن يعلفه ناضحه : قال ) ال 
، ومل يزل يسأله فيها حىت قال  ( احلجام ، فنهاه عنها  محد ، وأبو رواه أ) أعلفه ناضحك ، وأطعمه رقيقك : 



وأما . هذا تأويل من ابن عباس : داود ، والترمذي وحسنه ، وأما حديث ابن عباس فقال أمحد يف رواية األثرم 
ا فعل معه ، مجعاً بني األحاديث ، وقد قال أمحد يف رواية ابن  إعطاء النيب فعلى طريق الصلة واِإلحسان ، مل

فيشارط يف احلجامة ؟ قال : قيل له . ال تأكله : كما قال النيب حنن نعطي كما أعطى النيب ، ونقول له : القاسم 
وعلى هذا جيوز أن يعطى من غري شرط ، ويطعمه رقيقه وناضحه ملا تقدم ، وحيرم . مل أمسع يف الشرط شيئاً : 

أصحابه وهذا اختيار القاضي ، وطائفة من . ال تأكله : عليه هو أكله يف إحدى الروايتني ، قال يف رواية األثرم 
 .  
هو شر كسب ، وال : كان يذهب إىل أنه يكره ، ويقول : قال أبو النضر عنه . يكره ) : والرواية الثانية ( 

حق غريه من األحرار ؟ ظاهر كالم القاضي يف : يقول  هو حرام ، وإذا قيل بالتحرمي يف حقه ، فهل حيرم يف 
أطعمه : لروايتني باجلواز اعتماداً على أن أمحد قال التعليق ، وصاحب التلخيص التحرمي ، وصريح القاضي يف ا

وفيه نظر ، وعلى القول جبواز اِإلجارة فيكره للحر أيضاً . والرقيق حيتاج أن يشتري له طعاماً : قال . الرقيق 
ا تقدم من األحاديث    . أكله ، مل

لك ، إذ هنيه عن كسب احلجام أي جيوز استئجار احلجام لغري احلجامة ، من الفصد ، واخلنت وحنو ذ) : تنبيه ( 
  . يف احلجامة ، كما أن هنيه عن مهر البغي أي يف البغاء ، واهللا أعلم 

  كتاب إحياء املوات

  
األرض : األرض الدارسة ، قاله أبو حممد يف املغين ، وقال الفراء : املوات ، وامليتة ، واملوتان بفتح امليم والواو 

  . اليت مل حتي بعد 
من عمر أرضاً ليست ألحد فهو : ( يف جوازه ما روته عائشة رضي اهللا عنها ، عن النيب قال  واألصل ٢١٢٩
  . رواه البخاري . قضى به عمر يف خالفته : قال عروة ) أحق هبا 
( وعن سعيد بن زيد عن النيب قال  ٢١٣٠ حق :  رواه أبو ) من أحىي أرضاً ميتة فهي له ، وليس لعرق ظامل 

  . حسن : والترمذي وقال  داود ، والنسائي ،
( وعن جابر رضي اهللا عنه ، أن النيب قال  ٢١٣١ رواه أمحد والترمذي ) من أحىي أرضاً ميتة فهي له : 

  . واهللا أعلم . وصححه 
  . ومن أحىي أرضاً مل متلك فهي له : قال 
  . حاديث من أحىي أرضاً ميتة ال يعلم أهنا ملكت فهي له إال ما يستثىن ، ملا تقدم من األ: ش 

وظاهر كالم املصنف أنه ال يفتقر إىل إذن اِإلمام ، وعليه األصحاب ، ونص عليه أمحد ، مستدلًا بعموم احلديث 
أيضاً أن الذمي ميلك باِإلحياء ) وظاهر كالمه ( وهو مبين على أن عموم األشخاص يستلزم عموم األحوال ، 

ومحل . ال ميلك الذمي باِإلحياء : ا تقدم ، وقال ابن حامد كاملسلم ، وهو املنصوص ، وعليه اجلمهور ، لعموم م
  . وهو مذهب مجاعة من أصحابنا : أبو اخلطاب قوله على دار اِإلسالم ، قال القاضي 

وأجيب بعد تسليم صحته ) موتان األرض هللا ورسوله ، مث هي لكم مين : ( ملا يروى عن النيب أنه قال  ٢١٣٢
عاً بني األدلة ، والذمي من أهل دارنا ، فعلى املنصوص إن أحيا موات عنوة لزمه أهنا لكم أي ألهل داركم ، مج



، يف أشهر الروايتني ،  وظاهر ( عليه عشر مثره وزرعه ، ) : وعنه ( عنه اخلراج ، وإن أحيا غريه فال شيء عليه 
، وهو إحدى ال) كالمه  روايتني ، واختاره القاضي ، أيضاً أن موات العنوة ميلك باِإلحياء ، وال شيء فيه كغريه 

ا تقدم ،  ليس يف أرض السواد موات ، معللًا بأهنا جلماعة املسلمني ، ) وعنه ( وأبو حممد ، وغريمها ، لعموم م
فال خيتص هبا أحدهم ، وهذا اختيار أيب بكر ، وابن أيب موسى ، والشريازي ، وعلى هذه الرواية قال أبو 

  . الختصاصه مبزية ، وهو السبق باِإلحياء  تقر يف يده باخلراج ،: الربكات 
ن يكون ) األول ( ومفهوم كالم اخلرقي رمحه اهللا أن ما ملك ال ميلك باِإلحياء ، وهذا ال خيلو من ثالثة أحوال 

) الثاين ( له مالك معصوم ، وهذا ال إشكال أنه ال ميلك باِإلحياء ، ملا تقدم من حديث عائشة رضي اهللا عنها ، 
وهو ظاهر كالم . ون له مالك لكن غري معصوم كاحلريب ، فقال أبو الربكات وصاحب التلخيص أن يك: 

القاضي إنه ميلك باِإلحياء إذ ال حرمة مللكه أصلًا ، وإذاً تستثىن هذه الصورة من مفهوم كالم خلرقي ، وقال أبو 
ومل يعرف له مالك معني  حكم دار احلرب حكم دار اِإلسالم ، حىت أنه جعل فيما عرف أنه ملك: حممد 

أن ) : الثالث ( روايتني ، كاملسألة اليت بعده ، واستدل بعموم اخلرب ، وبأن عامرهم إمنا ميلك بالقهر والغلبة ، 
، ومل يعرف هلم وارث ، فعنه وهو املشهور عنه  ال يعرف له مالك ، كخراب باد أهله  يعرف أنه ملك ، ولكن 

كالم اخلرقي ، واختيار أيب بكر ، والقاضي ، وعامة أصحابه ، كالشريف وأيب ال ميلك باِإلحياء ، وهو مقتضى 
، وإن مل يكن له  اخلطاب ، والشريازي ، لظاهر حديث عائشة ، إذ هذه ألحد ، ألنه إن كان له وارث فهي له 

 ، ، وهبذا علل أمحد يف رواية أيب داود  لًا بعموم أكثر متلك باِإلحياء ، عم) : وعنه ( وارث فهي يفء للمسلمني 
، ) وعنه ( األحاديث ،  وإن تيقنت عصمة من ملكها مل متلك باِإلحياء ملا تقدم ، وإن شك يف عصمته ملكت 

ا به آثار  ألن املقتضي قد وجد ، وشك يف املانع ، وهذا اختيار صاحب التلخيص ، واستثىن أبو حممد من هذا م
  . لك باِإلحياء ملك قدمي جاهلي ، كمساكن مثود وحنوهم ، فإهنا مت

( ملا يروى عن طاوس ، عن النيب أنه قال  ٢١٣٣ رواه سعيد ) عادي األرض هللا ولرسوله ، مث هي بعد لكم : 
، واهللا أعلم    . يف سننه ، وأبو عبيد يف األموال ، وحيتاج كالم أيب حممد إىل حبث ليس هذا موضعه 

ا للمسلمني فيه املنف: قال    . عة ، فال جيوز أن ينفرد هبا اِإلنسان إال أن تكون أرض ملح ، أو م
أرض امللح ، أي معدن امللح ، فإنه ال ميلك ) أحدامها ( استثىن رمحه اهللا مما ميلك باِإلحياء صورتني ، : ش 

  . باِإلحياء 
، فلما أن وىل  ٢١٣٤ ملا روي عن أبيض بن محال رضي اهللا عنه ، أنه وفد إىل النيب استقطعه امللح ، فقطع له 

وسأله عما : فانتزعه منه ، قال : قال . أتدري ما قطعت له ؟ إمنا قطعت له املاء العد : ل رجل من اجمللس قا
ا مل تنله خفاف اِإلبل : ( حيمي من األراك ، فقال  أخفاف اِإلبل قال : رواه الترمذي وأبو داود ويف رواية له ) م

وألن هذا مما يتعلق مبصاحل . رؤسها وحيمي ما فوقه يعين أن اِإلبل تأكل منتهى : حممد بن احلسن املخزومي 
، فلم جيز إحياؤه كطرق املسلمني ومواردهم ، ويف معىن امللح مجيع املعادن الظاهرة ، ال متلك  املسلمني العامة 
ا ، والكحل ، والزرن ال يف إظهاره ، كالقار ، والنفط ، والربام ، واملومي يخ باِإلحياء ، وهي ما العمل يف حتصيله 
، كمعادن  ا كان ظهورها بالعمل عليها  ، واجلص ، وحنو ذلك ، وكذلك احلكم يف املعادن الباطنة ، وهي م
الذهب ، والفضة ، واحلديد ، والصفر ، والفريوزج ، وحنو ذلك مما هو مثبوت يف طبقات األرض ، ذكره 

عادن الباطنة ، أنه ميلك باِإلحياء ، صاحب التلخيص ، وأبو حممد ، وحكى أبو حممد احتمالًا فيما أظهره من امل



أو ما فيه معدن ظهر قبل إحيائه ، ومقتضاه أنه مينع من إحياء موات قد : وحيتمله كالم أيب الربكات ، ولفظه 
  . ظهر فيه معدن ، ويستفاد منه بطريق التنبيه أنه مينع من إحياء معدن قد ظهر ، ال من إحياء معدن مل يظهر 

، من طرقه ، ومسيل :  )الصورة الثانية (  ما فيه املنفعة للمسلمني ، وهو ما قرب من العامر ، وتعلق مبصاحله 
مائه ، وطرح قمامته وحنو ذلك ، وكذلك ما تعلق مبصاحل القرية ، كمرعى ماشيتها ، وحمتطبها ، وحنو ذلك ، 

  . وكذلك حرمي البئر والنهر ، وحنو ذلك ، كل ذلك ال جيوز إحياؤه 
ومفهومه أن من أحيا ) من أحيا أرضاً ميتة يف غري حق مسلم فهي له : ( عن النيب أنه قال  ملا روي ٢١٣٥

أرضاً ميتة يف حق مسلم مل تكن له ، وألن ذلك من مصاحل اململوك ، فأعطي حكمه ، فإن قرب من العامر ومل 
من أحيا : ( ، لعموم قوله  يتعلق مبصاحله ففيه روايتان ، أنصهما وأشهرمها عند األصحاب أنه ميلك باِإلحياء

ال ميلك باِإلحياء ، تنزيلًا للضرر يف ) : والثانية ( مع انتفاء املانع ، وهو التعلق مبصاحل العامر ، ) أرضاً ميتة 
املآل ، منزلة الضرر يف احلال ، إذ هو بصدد أن حيتاج يف املآل ، واستثىن األصحاب صورة ثالثة ، وهي موات 

ى أهنا هلم ، ولنا اخلراج عنها ، فال ميلك باِإلحياء ، ألن مقتضى الصلح أن ال يتعرض هلم بلدة كفار صوحلوا عل
  . وحيتمل أن متلك باِإلحياء لعموم اخلرب ، واهللا أعلم : يف شيء مما صوحلوا عليه ، قال أبو حممد 

  . وإحياء األرض أن حيوط عليها حائطاً : قال 
اء لألرض مطلقاً ، وحكاه القاضي وغريه رواية ، بل وجزم به القاضي ظاهر كالم اخلرقي أن التحويط إحي: ش 

  . ، والشريف ، وأبو اخلطاب 
( ملا روى جابر رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٢١٣٦ رواه أمحد وأبو داود ) من أحاط حائطاً على أرض فهي له : 

  . مما جتري العادة مبثله ، وألمحد مثله من رواية مسرة ، وعلى هذا يشترط كونه احلائط منيعاً ، 
وحكى القاضي وغريه رواية أخرى أن إحياء األرض تعمريها العمارة العرفية ملا تراد له ، إذ الشارع أطلق 

ا يتعارفه الناس ، وحديث احلائط حيمل على صورة تقتضي العرف يها ، وهذا اختيار  اِإلحياء ، فيحمل على م
اِإلحياء للسكىن ، فإحياؤها ببناء حيطاهنا وتسقيفها ، وإن جعلها  ابن عقيل يف التذكرة ، فعلى هذا إن كان

حظرية كفى بناء حائط جرت العادة به ، وإن كان للزرع فبأن يسوق إليها ماء ، ويقلع أحجارها إن احتاجت 
ا جرت به العادة يف مثلها ، وال يعترب أن يزرعها ويسقي ها ، إىل ذلك ، أو حيبس املاء عنها ، وحنو ذلك على م

وال أن يفصلها تفصيل الزرع ، وحيوطها من التراب حباجز ، وال أن يقسم البيوت إن كانت للسكىن ، يف أصح 
الروايتني وأشهرمها ، واألخرى يشترط مجيع ذلك ، ذكرها القاضي يف اخلصال ، ومجع أبو الربكات الروايتني 

ا حبائط ، أو يعمرها العمارة العرفية ، وحكى يف بأن حيوطه: يف أصل اِإلحياء ، فجعلهما رواية واحدة ، فقال 
ا ال يتكرر فهو إحياء ، واهللا أعلم  ا يتكرر كل عام فليس بإحياء وم   . املقنع قولًا آخر بأن م

أو حيفر فيها بئراً فيكون له مخس وعشرون ذراعاً حواليها ، وإن سبق إىل بئر عادية فحرميها مخسون : قال 
  . ذراعاً 

املوات بئراً للتملك ، وأخرج ماءها ، ملكها وملك حرميها ، مخساً وعشرين ذراعاً من كل  إذا حفر يف: ش 
، نص عليه أمحد ،  ، ملكها بظهور يده عليها ، وملك حرميها مخسني ذراعاً  جانب ، وإن سبق إىل بئر عادية 

ريازي وابن عقيل يف واختاره اخلرقي ، والقاضي يف التعليق ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والش
  . التذكرة ، والشيخان وغريهم 



، وحرمي البئر : ( ملا روى الدارقطين وغريه ، عن النيب أنه قال  ٢١٣٧ حرمي البئر البدي مخس وعشرون ذراعاً 
  ) . العادي مخسون ذراعاً 

العادي مخسون  السنة يف حرمي القليب: وروي أبو عبيد بإسناده عن حيىي بن سعيد األنصاري أنه قال  ٢١٣٨
واختار أبو اخلطاب يف اهلداية ، والقاضي فيما حكاه عنه أبو حممد يف . ذراعاً ، والبدي مخس وعشرون ذراعاً 

املغىن والكايف ، أن حرمي البئر قدر ما حيتاج إليه يف ترقية مائها ، فإن كان بدوالب فبقدر مدار الثور أو غريه ، 
وإن كان يستقي منها بيده فبقدر ما حيتاج إليه الواقف ، وعلى ذلك ، إذ وإن كان بسانية فبقدر طول البئر ، 

هذا ثبت للحاجة ، فيقدر بقدرها ، وقال القضي فيما حكاه عنه يف املقنع ، وحكاه عنه وعن مجاعة من 
  . حرمي البئر قدر مدرشائها من كل جانب : األصحاب صاحب التلخيص 

رواه ابن ماجه ، وقال القاضي يف األحكام ) حرمي البئر مد رشائها : ( ألنه يروى عن النيب أنه قال  ٢١٣٩
وقد توقف أمحد عن التقدير يف رواية حرب ، . له أبعد األمرين من احلاجة أو قدر األذرع : السلطانية 

  . واملذهب األول 
م أمحد ، وصرح به قد تقدم أنه ميلك حرمي البئر باحلفر أو بالسبق ، وهو ظاهر كال) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

، يكون ملكاً  اخلرقي ، والقاضي يف التعليق ، وغريمها ، وعلى قياسه أن ما قرب من العامر ، وتعلق مبصاحله 
ألهل العامر ، أو جلماعة املسلمني ، وعن القاضي أن هذه املرافق ال ميلكها احمليي باِإلحياء ، وإمنا يكون أحق هبا 

  . لتشديد القدمية ، نبة إىل عاد ، إذ كل قدمي ينسب إليهم لقدمهم ، واهللا أعلم با) العادية ) : ( الثاين ( ، 
  . وسواء يف ذلك ما أحياه أو سبق إليه ، بإذن اِإلمام أو غري إذنه : قال 
، سواء أحياه كما إذا حفر بئراً يف موات أو سبق إليه ، كما إذا سبق إىل : ش  يعين أن احلرمي املذكور يثبت له 

، والقاضي ، وغريمها ، وعلل القاضي بأن البسر العادية مال من أموال الكفار ، بئر عا دية ، وكذا أطلق أمحد 
وينبغي على مقتضى هذا التعليل أن تكون جلماعة الغامنني ، أو يكون : فتكون غنيمة بوضع اليد عليها ، قلت 

أن حيتمل قول اخلرقي يف ملك البئر العادية  جيب: السبق إليها ال بقوة املسلمني ، فتكون له ، وقال يف املغين 
، أو ذهب ماؤها فاستخرجه ، ليكون ذلك إحياء ، أما بئر هلا ماء ينتفع هبا  على بسر انطمست ، فجدد حفرها 

  . املسلمون فال حتتجر ، ألهنا مبنزلة املعادن الظاهرة ، وقد تقدم أن اِإلحياء ال يفتقر إىل إذن اِإلمام ، واهللا أعلم 

  اب الوقوف والعطاياكت

  
أحبس ، : على لغة ، ويقال . على األفصح وأوقف . وقف : مجع وقف كفلس وفلوس ، يقال ) الوقوف ( 

كخاليا وخلية ، ) عطية ( مجع ) والعطايا ) ( إن شئت حبست أصلها : ( ومنه قوله لعمر . وحبس وحبس 
مع شروطه : صل ، وتسبيل املنفعة ، وأرادا إنه حتبيس األ: ومعىن الوقف قال أبو حممد ، وصاحب التلخيص 

  . املعتربة ، وحده غريمها فأدخل الشروط يف احلد ، وحيتاج إىل بسط 
إذا مات اِإلنسان انقطع عمله : ( واألصل يف جوازه ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه ، أن النيب قال  ٢١٤٠

، أ   . رواه مسلم وغريه ) و ولد صاحل يدعو له إال من ثالثة أشياء ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به 
يا رسول اهللا أصبت : أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيرب ، فقال : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما  ٢١٤١



( أرضاً خبيرب ، مل أصب مالًا قط أنفس عندي منه ، فما تأمرين ؟ قال  إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت هبا : 
، وال تورث ، يف الفقراء ، وذوي القرىب ، والرقاب ، فتصدق هبا عمر على أن ال ت)  باع ، وال توهب 

والضيف ، وابن السبيل ، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف ، ويطعم صديقاً ، غري متمول ويف 
  . رواه اجلماعة : غري متأثل مالًا : لفظ 

وقال أمحد يف . اهللا ذو مقدرة إال وقف مل يكن أحد من أصحاب رسول : وعن جابر رضي اهللا عنه  ٢١٤٢
وأما . قد وقف أصحاب رسول اهللا ، وقوفهم باملدينة ظاهرة ، فمن رد الوقف فإمنا رد السنة : رواية حنبل 

  . واهللا أعلم . العطية فيأيت الكالم عليها إن شاء اهللا تعاىل 
، وأوالدهم ، وعقبهم: قال  ، مث آخره للمساكني ، فقد زال  ومن وقف يف صحة من عقله وبدنه على قوم 

  . ملكه عنه 
ال يكون مغلوباً على عقله جبنون ، أو إغماء أو غريمها ويف صحة من بدنه : ش  إذا وقف يف صحة من عقله بأن 

  ، بأن كان غري مريض وقفا متصالً 
، املخ تار من الروايتني ، كما ذكر اخلرقي ، فإن ملك الواقف يزول عن العني املوقوفة ، على املشهور املعروف 

أنه باق على ملك الواقف ) : والرواية الثانية ( ألنه سبب يزيل التصرف يف الرقبة واملنفعة ، أشبه اهلبة والبيع ، 
، على املشهور ) إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا : ( ، لقوله  فعلى األول ينتقل الوقف إىل املوقوف عليه 

، فإن املختار أيضاً من الروايتني ، كاهل ، كاملسجد وحنوه  بة والبيع ، إال أن يكون املوقوف عليه مما ال ميلك 
يكون ملكاً هللا تعاىل ، حكاها غري واحد ؛ وهي ظاهر ) : والرواية الثانية ( امللك يف الوقف ينتقل إىل اهللا تعاىل ، 

وفرق بزوال املالية مث ، خبالف  اختيار ابن أيب موسى ، قياساً على العتق ، جبامع زوال امللك على وجه القربة ،
  . هنا 

، وهي املذهب ، ) ملك ( وتلخص أن يف املسألة ثالثة أقوالب  ) ملك ( هللا تعاىل ، ) ملك ( للموقوف عليه 
لو كان املوقوف ماشية مل جتب زكاهتا على الثانية ، وكذلك على الثالثة ) منها ( للواقف وبنيه وللخالف فوائد 

، وهو ، ووجبت على املوقوف عليه على األوىل ، على ظاهر  ، لضعف امللك  انتقاء التصرف يف الرقبة واملنفعة 
ال جتب ، لضعف امللك ، اختاره : كالم اِإلمام ، واختيار القاضي يف التعليق ، وأيب الربكات ، وغريمها ، وقيل 

: ومنها ( صاحب التلخيص وغريه ،  وىل ، النتفاء التعلق بالرقبة أرش جنايته ، يلزم املوقوف عليه على األ) 
، قلت  وعلى الثالثة حيتمل أن : المتناع البيع ، وعلى الثانية هل جيب يف بيت املال أو يف الغلة ؟ فيه وجهان 

، ) ومنها ( جيب على الواقف ، وحيتمل أن جيب يف الغلة ،  إذا كان أمة ملك املوقوف عليه تزوجيها على األوىل 
يه ، قاله يف التلخيص ، قلت واحلاكم على الثانية ،  والواقف على الثالثة ، لكن : لكن يشترط إذن املوقوف عل

، على األوىل ، وللحاكم على الثانية ، وبه ) ومنها ( إذن املوقوف عليه  النظر حيث أطلق يكون للموقوف عليه 
وكذا على : لثانية ، قلت الشفعة ال تستحق على ا) ومنها ( وللواقف على الثالثة : جزم ابن أيب موسى ، قلت 

، ومع عدمه يف الغلة ، ) ومنها ( الثالثة ، ويف استحقاقها على األوىل وجهان  ، جتب حيث شرطت  نفقة الوقف 
فعلى الثانية جتب يف بيت املال ، هذا يف احليوان : ومع عدمها على من امللك له ، قاله يف التلخيص ، قلت 

، فال حد ) ومنها ( إال على من يريد اِإلنتفاع به  حلرمته ، أما العقار فال جتب عمارته إذا وطئها املوقوف عليه 
، ال على الثانية والثالثة ، واهللا أعلم    . عليه للملك أو شبهه ، وتصري أم ولد على األوىل 



ه وظاهر كالم اخلرقي أن ملك الواقف يزول عن الوقف وإن مل خيرجه عن يده ، وهو املشهور املختار املعمول ب
وألنه تربع مينع البيع ) ال يباع أصلها ، وال يوهب ، وال يورث : ( من الروايتني ، لعموم قوله يف حديث عمر 

نال يلزم ويزول امللك عنه إال باِإلخراج عن يده ، اختاره ابن أيب موسى ، ) وعنه ( واهلبة واملرياث ، أشبه العتق 
أيضاً أنه ال يفتقر إىل القبول من املوقوف عليه ) وظاهر كالمه ( ،  ألنه تربع بشيء مل خيرج عن املالية أشبه اهلبة

، وال خالف يف ذلك إن كان على غري معني كاملساكني ، أو على من ال يتصور القبول منه كاملساجد ، أما ما 
مبنيان مث إهنما : كان على آدمي معني ، ففي اشتراط القبول وجهان ، قال ابن محدان يف الصغرى وابن املنجا 

فال ، والظاهر أهنما على القول . ال : اشترط ، وإن قلنا . ينتقل : على انتقال امللك إىل املوقوف عليه ، إن قلنا 
باِإلنتقال ، إذ ال نزاع بني األصحاب أن اِإلنتقال إىل املوقوف عليه هو املذهب ، مع اختالفهم يف املختار هنا ، 

تحرير ، وقد تقدم ذلك ، لكن األصحاب مترددون يف التعليل ، وينبغي وشبهة اخلالف تردده بني التمليك وال
  . اتباع سنن واحد 

، . يف صحة من عقله وبدنه : وقول اخلرقي  احترز به عن الوقف يف املرض ، وسيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل 
، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل . وقوله على قوم    . واهللا أعلم . إىل آخره ، حيترز به عن املنقطع 

افعه : قال    . وال جيوز أن يرجع إليه شيء من من
يعين أنه إذا صح الوقف كما تقدم فإن منافعه تنتقل إىل املوقوف عليه بال نزاع ملا تقدم ، وال يصري : ش 

حق ، إذ هذا وضع الوقف ، واألدلة تشعر بذلك ، نعم إن وجدت فيه صفة االستحقاق استحق  للواقف فيها 
ستحقني ، كمن وقف مسجداً فإنه يستحق الصالة فيه ، أو مقربة فإنه ميلك الدفن فيها ، أو سقاية كأحد امل

  . فيملك الشرب منها ، وحنو ذلك 
أن النيب قدم املدينة وليس هبا ماء يستعذب : ويف النسائي والترمذي وحسنه عن عثمان رضي اهللا عنه  ٢١٤٣

، فقال  ( مة ، فيجعل فيها دلوه مع دالء املسلمني ، خبري له منها يف اجلنة ؟ من يشتري بر رو: ( غري بئر رومة 
  . واهللا أعلم . فاشتريتها صلب مايل 

  . إال أن يشترط أن يأكل منه ، فيكون له مقدار ما اشترط : قال 
  . إذا وقف وقفاً وشرط أن يأكل منه ، أو يسكنه مدة حياته ، أو مدة معلومة صح ، نص عليه : ش 

  . تجاً مبا روى أن يف صدقة النيب أن يأكل أهله منها باملعروف غري املنكر حم ٢١٤٤
ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف ، أو يطعم صديقاً ، غري متمول : وألن يف حديث عمر  ٢١٤٥

  . ، وكان عمر هو الوايل عليها إىل أن مات 
. ا أهنما وقفا داريهما وسكنامها مدة حياهتما ويروى عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم ٢١٤٦

، واهللا أعلم    . والظاهر أن ذلك عن شرط 
والباقي على من وقف عليه وأوالده الذكور واِإلناث من أوالد البنني ، بالسوية ، إال أن يكون الواقف : قال 

  . فضل بعضهم 
ه ، فإن الفاضل بعد األكل يكون بني إذا وقف على قوم وأوالدهم وعقبهم كما تقدم ، وشرط األكل من: ش 

القوم وأوالدهم ، وعقبهم يشارك اآلخر األول ، إذ الواو للجمع املطلق ال للترتيب ، ويكون بني الذكور 
واِإلناث بالسوية ، إذ هذا قضية االشتراك ، كما لو أقر هلم بشيء ، وهلذا ملا شرك اهللا بني ولد األم يف الثلث 



عم إذا فضل الواقف بأن جعل للذكر مثل حظ األنثيني ، أو بالعكس اعترب تفضيله ، كما كان بينهم بالسوية ، ن
  . لو جعله على أحدهم دون اآلخر 

من أوالد البنني ، نص منه على أنه إذا وقف على قوم وأوالدهم وعقبهم دخل فيه ولد البنني ، : وقول اخلرقي 
: خل فيه ولد البنات ، وهو أشهر الروايات ، نص عليها يف وال خالف يف هذا نعلمه ، ومفهوم كالمه أنه ال يد

واختاره القاضي يف التعليق واجلامع ، والشريازي ، وأبو اخلطاب يف خالفه الصغري ، لقوله . ولد ولدي لصليب 
  : اآلية ، ومل يدخل فيه ولد البنات وقال الشاعر } يوصيكم اهللا يف أوالدكم { : تعاىل 

  وبناتنا بنونا بنوا أبنائنا 
  

  بنوهن أبناء الرجال األباعد 
  

ألهنم من رجل : وألن ولد اهلامشية ليس هبامشي ، وال ينتسب إىل أبيها شرعاً وال عرفاً ، وهبذا علل أمحد ، فقال 
يدخلون فيه ، اختاره أبو اخلطاب يف اهلداية ، ألن البنات أوالده ، فأوالدهن أوالد ) : والرواية الثانية ( آخر ، 
) } وعيسى { (  ١٩: إىل قوله ) } ومن ذريته داود وسليمان { (  ١٩: ده حقيقة ، وقد قال اهللا تعاىل أوال

  . وهو من ولد بنته 
( ويف البخاري وغريه أن النيب صعد املنرب فقال  ٢١٤٧ إن ابين هذا سيد ، ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني : 

  . يعين احلسن ) عظيمتني من املسلمني 
) والثالثة ) ( وأما أنت يا علي فختين ، وأبو ولدي : ( وعن أسامة بن زيد ، أن النيب قال لعلي  ٢١٤٨

فال يدخلون ، وهذه الرواية اختيار أيب بكر ، وابن حامد ، . على ولد ولدي لصليب : يدخلون إال أن يقول 
، والقاضي فيم ا حكاه عنه صاحب التلخيص ، ويف حكاه عنهما أبو اخلطاب يف اهلداية ، و أبو حممد يف املقنع 

الروايتني للقاضي ، واملغين أهنما اختارا الرواية الثانية ، ويف اخلصال البن البنا أن ابن حامد اختار الثانية ، وأبا 
بكر الثالثة ، وكذا يف املغين القدمي فيما أظن ، وحمل اخلالف مع عدم القرينة أما مع القرينة فالعمل هلا ، وهلذا 

  . إهنما إمنا دخال مع الذكر ، والكالم مع اِإلطالق ، واهللا أعلم :  عيسى عليه السالم واحلسن قيل يف
  . وإذا مل يبق منهم أحد رجع إىل املساكني : قال 
يرجع إىل شرط الواقف يف اجلمع والترتيب وغري ذلك ، كما يرجع إليه يف شرط الوقف ، ففي املسألة : ش 

يشترك فيه اجلميع ، ويف الثانية رتبه بثم ، فقلنا : والدهم وعقبهم بواو اجلمع ، فقلنا السابقة مجع بني القوم وأ
، وكذلك كل  بترتيبه بعد من تقدم ، ويوقف استحقاقه على انقراضهم ، ويدخل الفقراء يف لفظ املساكني 

 آتياً مبا يقتضي التمييز موضع اقتصر فيه على ذكر أحد اللفظني ، فإنه يتناول القسمني ، أما لو مجع بني اللفظني
فإنه جيب التمييز بينهما وقسم . وحنو ذلك . الفقراء واملساكني نصفني [ وقفت على : بينهما ، كأن قال 

، جيوز الدفع . الفقراء واملساكني ] على : الوقف بينهما نصفني ، ولو قال  ، فاحلكم كالزكاة  ومل يقل نصفني 
املشهور ، وعلى الرواية األخرى ال بد وأن يدفع إىل ثالثة من كل صنف  إليهما ، واالقتصار على أحدمها على

  . ، أعلم 
وإذا مل جيعل آخره للمساكني ، ومل يبق ممن وقف عليه أحد ، رجع إىل ورثة الواقف يف إحدى الروايتني : قال 



  . عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا ، والرواية األخرى يكون وقفاً على أقرب عصبة الواقف 
قد تضمن هذا الكالم صحة الوقف املعلوم االبتداء ، املنقطع االنتهاء ، وهذا مذهبنا ، ألن مصرفه معلوم :  ش

كما سيأيت ، فصح كما لو صرح باملصرف ، إذ املطلق حيمل على العرف ، وإذا صح وانقرض من وقف عليه 
الواقف ، يقسم على قدر مواريثهم  فإنه يصرف إىل مجيع ورثة] فانقرضوا [ كما لو وقف على ولده وأوالدهم 

منه ، على إحدى الروايات عن أمحد رمحه اهللا ، ويف الكايف أهنا ظاهر املذهب ، ألن الوقف مصرفه الرب ، 
. ابدأ بنفسك مث مبن تعول : ( وأقاربه أوىل الناس بربه ، لقوله   (  

  ) . ن الناس إنك تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففو: ( وقوله  ٢١٤٩
( صدقتك على غري رمحك صدقة ، وصدقتك على رمحك صدقة وصلة : ( وقوله  ٢١٥٠ ) والراوية الثانية ) 

  . خيتص به أقرب العصبة ، ألهنم أحق أقاربه بربه 
والرواية . ( رواه النسائي ) ابدأ مبن تعول ، أمك وأباك وأختك وأخاك ، مث أدناك أدناك : ( قال  ٢١٥١
، أشبه مال : ) الثالثة  جيعل يف بيت املال ، يصرف يف مصاحلهم ، وهي أنّ الروايات عنه ، ألنه مال ال مستحق 

وهبا قطع القاضي يف اجلامع الصغري ، والشريف ، وأبو جعفر ، وإليها ) والرواية الرابعة ( من ال وارث له ، 
، ومصرف ال صدقات ، وحقوق اهللا تعاىل ، من ميل أيب حممد يصرف يف املساكني ، ألهنم أعم جهات اخلري 

  . الكفارات وحنوها 
يرجع إىل أقارب الواقف اجلميع أو العصبة ، فإنه يشمل غنيهم وفقريهم ، على ظاهر كالم اخلرقي : وإذا قلنا 

، إذ مصرف الوقف كذلك ، واختار القاضي يف الروايتني أنه خيتص  واِإلمام ، وبه قطع أبو الربكات وغريه 
م ، إذ القصد بالوقف بالرب والصلة ، والفقراء أوىل هبذا املعىن من غريهم ، ومن رجع إليه فإنه يرجع الفقراء منه

إليه وقفاً ، ألن امللك قد زال عنه بالوقف ، فال يعود ، ملكاً إىل الورثة ، قطع بذلك القاضي ، وأبو اخلطاب ، 
وحيتمل كالم اخلرقي أن يصرف إليهم : وقال  وأبو الربكات ، وغريهم ، وزعم يف املغىن أن أمحد نص عليه ،

إن دفع إىل مجيع الورثة رجع إرثاً ، خبالف الرجوع إىل العصبة ، : إرثاً ، ويبطل الوقف ، وقال ابن أيب موسى 
، يصرف إىل األقارب فانقرضوا ، أو مل يوجد  وهذا مقتضى ما يف املقنع ، وكالم اخلرقي عكسه ، وحيث قلنا 

، نص عليه أمحد يف رواية ابن إبراهيم ، وأيب له قريب ، فإنه  ، ألنه مال ال مستحق له  يصرف إىل بيت املال 
وأبو الربكات ، وقال ابن عقيل يف التذكرة ، وصاحب التلخيص ] أبو اخلطاب [ طالب ، وغريمها ، وقطع به 

، إذ القصد بالوقف الصدقة الدائمة: ، وأبو حممد  ) أو صدقة جارية : ( ، قال  يرجع إىل الفقراء ، واملساكني 
، مث قال ابن الزاغوين : وقال ابن أيب موسى  اخلالف يف الرجوع إىل األقارب ، أو : يباع وجيعل مثنه للمساكني 

إىل بيت املال ، أو إىل املساكني خمتص مبا إذا مات الواقف ، أما إن كان حياً فانقطعت اجلهة فهل يعود الوقف 
  . ذريته ؟ فيه روايتان إىل ملكه أو إىل عصبته و

) : الثاين ( متصل االبتداء واالنتهاء ، وهو الذي بدأ به اخلرقي ) : األول ( الوقف له أربعة أحوال ) : تنبيه ( 
، وال إشكال يف صحة كليهما  منقطع االبتداء ) الثالث ، والرابع ( منقطع االنتهاء ، وهو الذي ثىن به اخلرقي 

بتداء واالنتهاء ، منقطع الوسط ، كأن وقف على من ال جيوز كعبد ، مث على من متصل االنتهاء ، متصل اال
، مث على املساكني ، واملذهب صحتهما ، وقيل بالبطالن ، بناء  جيوز كاملساكني ، أو وقف على ولده ، مث عبده 

ال جيوز الوقف عليه كاملعدوم ، فيصرف إىل م ن جيوز الوقف على تفريق الصفقة ، وعلى األول على جيعل من 



، أو يعترب فيصرف مدة وجوده مصرف املنقطع ، مث إذا انقرض ملن جيوز الوقف عليه ؟ فيه وجهان ، وله  عليه 
  . تقاسيم أخر ليس هذا موضع بياهنا ، واهللا أعلم 

ومل خيرج من الثلث ، وقف منه بقدر . هو وقف بعد مويت : ومن وقف يف مرضه الذي مات فيه ، أو قال : قال 
  . لثلث ، إال أن جييز الورثة ا

، : ش  ، فإذا وقف يف مرضه املخوف املتصل باملوت  الوقف تربع بال تردد ، فيعترب من الثلث ، كاهلبة ، والعتق 
دون بال نزاع ، ما مل مينع من ذلك مانع كالدين ، ووقف ما زاد على  على غري وارث ، نفذ منه الثلث فما 

  . ة ، كالتدبري الثلث فما دون على إجازة الورث
 ، وقد تضمن كالم اخلرقي صحة الوقف املعلق باملوت ، وهو اختيار أيب اخلطاب يف خالفه الصغري ، وأيب حممد 

  . إنه ظاهر كالم أمحد : وقال 
هذا ما وصى به عبد اهللا أمري املؤمنني ، إن : وأنه احتج بأن عمر رضي اهللا عنه وصى ، فكان يف وصيته  ٢١٥٢

رواه أبو داود ، وقال القاضي أظنه يف اجملرد و أبو اخلطاب يف اهلداية ، وابن . ن مثغاً صدقة حدث به حدث أ
واألولون أحلقوه بالصدقة باملطلقة ، مث على قوهلم هل يصح الوقف . البنا يف اخلصال ، ال يصح ، إحلاقاً له باهلبة 

، واملختار عند أيب حمم د ، وأيب اخلطاب البطالن ، وشبهة اخلالف تردد املعلق على شرط يف احلياة ؟ فيه وجهان 
بله إن قيل امللك هللا تعاىل صح التعليق ، وإال : الوقف بني التحرير والتمليك كما تقدم ، وقال ابن محدان  من ق

  . فال 
، أو بعد املوت ، على الورثة أو بعضهم ، وهو أشهر  وقد مشل كالم اخلرقي صحة وقف الثلث يف مرض املوت 

، وأكثر األصحاب الرواي   . تني عن أمحد رمحه اهللا ، وأنصهما ، واختيار القاضي يف التعليق وغريه 
وعلى هذا اعتمد أمحد ، وعلى أهنم . واألصل يف ذلك ما روى أن عمر رضي اهللا عنه وقف على ورثته  ٢١٥٣

ما يدل على منع ذلك ، )  وعنه( فكأنه عتق الوارث : ال يبيعون ذلك ، وال يهبونه ، وإمنا ينتفعون به ، قلت 
فيما : وإذاً يقف على إجازة الورثة ، كالوقف على غريهم ، وهذا اختيار أيب حفص العكربي ، قال القاضي 

وجدته معلقاً عنه ، واختيار أيب حممد إحلاقاً له باهلبة ، وادعى أبو حممد أن وقف عمر كان على مجيع الورثة ، 
، قلت : ، قال  والنزاع يف الوقف على البعض: قال  ونص أمحد يف : وحيتمل أن حيمل كالم أمحد على ذلك 

  . رواية احلسن بن حممد الترمذي وغريه صريح خبالف ذلك ، واهللا أعلم 
  . وإذا خرب الوقف ومل يرد شيئاً بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف ، وجعل وقفاً كاألول : قال 
يرد شيئاً ، أو يرد شيئاً ال عربة به ، ومل يوجد ما يعمر به ، فإن الناظر  إذا تعطل الوقف ، وصار حبيث ال: ش 

، نص عليه أمحد ، وعليه األصحاب  ، ير ، على أهل الوقف  ا فيه منفعة    . فيه يبيعه ، ويشتري بثمنه م
أن : فة ملا اشتهر عن عمر رضي اهللا عنه أنه كتب إىل سعد ملا بلغه أنه قد نقب بيت املال الذي بالكو ٢١٥٤

وهذا مبحضر . انقل املسجد الذي بالتمارين ، واجعل بيت املال يف قبلة املسجد ، فإنه لن يزال باملسجد مصل 
من الصحابة ، ومل يظهر خالفه ، فيكون إمجاعاً ، وألنه جتب احملافظة على صورة الوقف ومعناه ، فلما تذر إبقاء 

  . صورته ، وجبت احملافظة على معناه 
( إىل قوله  نظراً ٢١٥٥ ويشهد له إذا عطب اهلدي دون حمله ، فإنه ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : 

، وهو غريب ال . يذبح حتصيلًا ملا أمكن  وحكى يف التلخيص عن أيب اخلطاب أنه ال جيوز بيع الوقف مطلقاً 



  . يعرف يف كتبه 
اً : وقول اخلرقي  وقفاً مبجرد الشراء ، بل بد من إيقاف الناظر له ، ومل أر ال يصري ] أنه [ مقتضاه . وجعل وقف

  . إن فيها وجهني : املسألة مصرحاً هبا ، وقيل 
، إذ  ، وصرح به أبو حممد وغريه  ومقتضى كالمه أنه لو بقي فيه نفع مل جيز بيع ، وإن كان غريه أجود منه 

اعه وفواته رأساً ، نعم إن كان النفع ال ترك ذلك حيث خيف من ضي) ال يباع أصلها : ( األصل املنع ، قال 
  . يعد نفعاً فوجوده كالعدم 

وظاهر كالمه أنه ال يشترط أن يشتري من جنس الوقف ، وهو كذلك ، إذ القصد النفع ، نعم يتعني صرف 
، ومن هنا الفرس احلبيس إذا بيع اشتري بثمنه ما يصلح  املنفعة يف املصلحة اليت كانت األوىل تصرف فيها 

  . جهاد لل
  . وقد علم من كالم اخلرقي أنه ال جيوز بيع الوقف إذا مل خيرب ، وهو كذلك بال ريب 

يا رسول اهللا أصبت أرضاً خبيرب ، مل : إن عمر أصاب أرضاً من أرض خيرب ، فقال : قال ابن عمر  ٢١٥٦
، فما تأمرين ؟ فقال  فتصدق هبا ( ت هبا إن شئت حبست أصلها ، وتصدق: ( أصب مالًا قط أنفس عندي منه 

ال تباع ، وال توهب ، وال تورث ، يف الفقراء ، وذوي القرىب ، والرقاب ، والضيف ، وابن  عمر على أن 
  . رواه اجلماعة ، واهللا أعلم . السبيل ، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف ويطعم ، غري متمول 

  . ، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد وكذلك الفرس احلبيس إذا مل يصلح للغزو : قال 
، أو : ش  حكم الفرس احلبيس إذا صار ال يصلح إال للطحن وحنو ذلك أنه يباع ويشريت بثمنه ما يصلح للغزو 

ا تقدم ،  أنه يصرف مثنه يف مثله أو يصرف على الدواب احلبيس ، ) وعنه ( يعان به يف فرس ، نص عليه أمحد مل
، أو ينفق مثنه على ال يباع الفرس احل: قال  ، إذا عطب يصري للطحن ، ويصري مثنه يف مثله  بيس إال من علة 

ا إذا تعذر . ينفق الثمن على احلبيس : وظاهره التخيري بني األمرين ، وقد حيمل قوله . الدواب احلبيس  على م
س إذا هرم يباع إنه نص على أن الفرس احلبي: شراء املثل ، وكذلك رأيت صاحب التلخيص حكى النص فقال 

  . ، وإذا أمكن أن يشترى بثمنه فرس اشترى ، وجعل حبيساً ، وإال جعله يف مثن دابة حبيس ، واهللا أعلم 
وإذا حصل يف يد بعض أهل الوقف مخسة أوسق ففيه الزكاة ، وإذا صار الوقف للمساكني فال زكاة فيه : قال 

 .  
، فحصل لبعضهم من . إذا كان الوقف شجًر فأمثر ، أو أرضاً فزرعت : ش  وكان الوقف على قوم بأعياهنم 

يما سقت السماء العشر : ( الثمرة أو احلب نصاب ففيه الزكاة ، لعموم قوله  وحنوه ، وألن امللك تام يف ) ف
، نعم إن حصل يف يد  الثمرة واحلب ، وهو متعلق الزكاة ، وإن حصل يف يده دون نصاب فال شيء عليه 

، وإن كان الوقف على قوم غري معينني . كاة اجلميع نصاب وجبت الز على رواية تأثري اخللطة يف غري املاشية 
، إذ شرط وجوهبا امللك حني الوجوب ، واملسكني إمنا ميلك بالدفع ، نعم على رواية تأثري  كاملساكني فال زكاة 

  . اخللطة يف حنو ذلك ينبغي أن جتب الزكاة واهللا أعلم 
ال ينتفع به إ: قال    . ال باِإلتالف مثل الذهب والورق واملأكول واملشروب فوقفه غري جائز وما 
من شرط ما يوقف أن يكون عيناً جيوز بيعها ، ويدوم نفعها مع بقائها ، فال يصح الوقف يف الذمة كعبد : ش 

قل ، فال جيوز ودار ، وال ما ال جيوز بيعه ، إذ الوقف يعتمد نقل امللك ، فال بد وأن يكون املوقوف مما يقبل الن



وقف الكلب ، وأم الولد ، ووقف احلر نفسه ، وإن جازت إجازته ، وال وقف املوصى له خبذمة عبد ذلك العبد 
، وال وقف أحد هذين العبدين ، وفيه احتمال كالعتق ، وال ما ال يدوم نفعه  ، لعدم امللك له يف الرقبة 

كالعني املستأجرة ، إذا الوقف حتبيس األصل ، وتسبيل كالرياحني وحنوها ، وبطريق األوىل ما ال منفعة فيه 
، صح ] إذا انقضت [ ، نعم إن وقفها بعد مدة اِإلجارة ] ال منفعة [ املنفعة ، ويف األول ال حتبيس ، ويف الثاين 

، واملشروب ،  إن قيل يصح تعليق الوقف على شرط يف احلياة ، وال ما يذهب باالنتفاع به ، كاملأكول 
يصح : ، والدراهم ، والدنانري للتصرف فيها ، أو مطلقاً ، أما لو وقفها للوزن فقال يف التلخيص والشموع 

ويصح وقف احللي عند العامة . ال يصح ، ألن ذلك ليس من املرافق العامة : وقال أبو حممد . كإجارهتا لذلك 
  . ، ألنه من املقاصد املهمة 

عت حلياً بعشرين ألفاً فحسبته على نساء آل اخلطاب ، وقد روي أن حفصة رضي اهللا عنها ابتا ٢١٥٧
: قال يف املغين . ال يصح : ونقل األثرم وحنبل ] : يف اهلداية [ قال أبو اخلطاب . فكانت ال خترج زكاته 
ذكر القاضي يف : قلت . وهو حممول على رواية منع وقف املنقول : قال يف التلخيص . وأنكر حديث حفصة 

فإن مل يكن يف الرواية غري هذا ففي أخذ املنع . ال أعرف الوقف يف املال : األثرم وحنبل ، ولفظها التعليق رواية 
  . منه نظر ، واهللا أعلم 

  . ويصح الوقف فيما عدا ذلك : قال 
، ] وحنو ذلك [ فيما عدا ما ذكرناه ، من العقار ، واحليوان ، واألثاث ، والسالح ، ] الوقف [ يصح : ش 

  . ب املعروف ، وقد تقدم حديث عمر رضي اهللا عنه يف وقف العقار على املذه
من احتبس فرساً يف سبيل اهللا إمياناً واحتساباً ، : ( قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢١٥٨

، ورثوه ، وبوله ، يف ميزانه يوم القيامة حسنات    . رواه أمحد والبخاري ) فإن شبعه 
إمنا الوقف : ونقل حنبل واألثرم عنه ( قد اختبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهللا : ( حق خالد وقال يف  ٢١٥٩

وظاهر هذا حصره على العقار ، إعمالًا : قال ابن عقيل . للدور واألرضني ، على ما وقف أصحاب رسول اهللا 
، واهللا أعلم ) إمنا ( ملقتضى    . وذلك هو الذي يتأبد حقيقة ، خبالف غريه 

  . ويصح وقف املشاع :  قال
إن املائة سهم اليت خبيرب : قال عمر للنيب : يف النسائي وابن ماجه عن ابنعمر رضي اهللا عنهما قال : ش  ٢١٦٠

، قد أردت أن أتصدق هبا  واهللا ) . احبس أصلها وسبل مثرهتا : فقال النيب . ، مل أصب مالًا قط أعجب إيلّ منها 
  . أعلم 
  . وقف على معروف أو بر فهو باطل وإذا مل يكن ال: قال 
، كاملساكني ، واملساجد ، والقناطر ، واملارين : ش  من شرط املوقوف إذا كان على جهة أن يكون معروفاً 

، إذ وضعه ليتقرب به إىل  بالكنائس وحنو ذلك ، أو براً كاألقارب ، مسلمني كانوا أو ذمة ، نظراً ملعىن الوقف 
رضي اهللا عنه ما يشعر بذلك ، فال يصح فيما ليس بربة ، سواء كان مأمثاً كالكنائس اهللا تعاىل ، ويف قصة عمر 

اء ،  اً ، واملغنني ، وحنو ذلك ، أو غري مأمث ، كاألغني ، والبيع ، وكتابة التوراة واِإلجنيل ، وإن كان الواقف ذمي
سبحانه ، حذاراً من أن تتداوله األغنياء وهلذا جعل اهللا الفيء مقسوماً بني ذي القرىب ، واليتامى ، ومن مساه اهللا 

، وللرسول ، ولذي القرىب ، واليتامى { (  ١٩: ، قال سبحانه  ما أفاء اهللا على رسوله من أه القرى فلله 



، وال ) } واملساكني ، وابن السبيل ، كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم  وقيل املشترط أن ال يكون معصية 
  . على األغنياء يشرتط القربة ، فيصح 

وقفت على النصارى ، أو على نصارى هذه البلدة ، وحنو ذلك ، : أما الوقف على أهل الذمة ، كأن قال 
فمقتضى كالم أيب الربكات وصاحب التلخيص أنه ال يصح ، ألن اجلهة جهة معصية ، خبالف الوقف على 

، يصح الوقف ع: أقاربه من أهل الذمة ألهنا جهة بر ، ويف املغين  لى أهل الذمة ، ألهنم ميلكون ملكاً حمترماً 
  . أشبهوا املسلمني 

وفيه نظر ، إذ العلة لست امللك احملترم ، بل كون . وألن صفية زوج النيب وقفت على أخ هلا يهودي  ٢١٦١
، ووقف صفية على قريبها املعني ، وال إشكال يف صحة ذلك ، ملا فيه من الرب ، بل لو كان  ذلك قربة وطاعة 

إهنا  ، وجمازاته ، وحنو ذلك ، خبالف جهة أهل الذمة ، ف معيناً وليس بقريب صح أيضاً ، ألن املعني يقصد نفعه 
  . جهة معصية انتهى 

ومن شرط املوقوف عليه إذا كان غري جهة ، أن يكون معيناً ميلك ملكاً حمترماً ، فال يصح على جمهول كرجل ، 
وحيتمل الصحة ، بناء على أنه ال يفتقر إىل قبول ، وال على : التلخيص  وال على أحد هذين ، كاهلبة ، قال يف

من ال ميلك ، كاحلمل ، والبهيمة ، وكذلك العبد ، ألنه وإن قيل إنه ميلك لكن ملكه كالعدم ، ويف املكاتب 
لى احلر وجهان ، لتردده بني احلر والعبد القن ، وال على مرتد ، وال حريب ، لعدم احترام ملكهم ، ويصح ع

اً أو فاسقاً ، واهللا أعلم    . املعني ، وإن كان ذمي
  . وال تصح اهلبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إال بقبضه : قال 
ملا فرغ املصنف من الكالم على الوقوف شرع يف الكالم على العطايا ، وهي مجع عطية ، كخلية وخاليا ، : ش 

، وهي جنس ، أنواعه الصدقة ، واهلبة ، متليك عني يف: والعطية الشيء املعطى ، وحدها   احلياة بال عوض 
واهلدية ، فإن كان القصد هبا التقرب إىل اهللا تعاىل حملتاج فهي صدقة ، وإن محلت إىل املهدى إكراماً وتودداً 
إىل فهدية ، وإال فهبة ، إذا تقرر هذه فإن هبة غري املعني كقفيز من صربة ، ورطل من زبرة ، وحنو ذلك تفتقر 

( وهو خمتار القاضي وعامة أصحابه ) وعدمه ( ، ) االفتقار ( القبض بال نزاع ويف املعني ثالث روايات ، 
، ومدرك ) والتفرقة  بني صرب املكيل واملوزون فتفتقر إىل القبض دون غريمها ، وهو خمتار اخلرقي ، وأيب حممد 

  . موم عدم االفتقار مقتضى الع: اخلالف أن من قصر احلكم على غري املعني قال 
( بدليل قوله  ٢١٦٢   . خرج منه غري املعني ) العائد يف هبته كالعائد يف قيئه : 
بدليل ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه كان حنلها جداد عشرين  ٢١٦٣

ك جداد عشرين وسقاً ، ولو كنت يا بنية إين كنت حنلت: وسقاً من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال 
رواه مالك يف املوطأ ، . جددتيه ، واحتزتيه كان لك ، وإمنا هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب اهللا 

، قال أمحد  حديث أيب بكر رضي اهللا عنه يف شيء جمهول وإذاً يبقى يف ما : وجداد عشرين وسقاً غري معني 
  . عداه على مقتضى العموم 

اهلبة جائزة إذا كانت معلومة : يؤيد هذا ما روي عن علي وابن مسعود رضي اهللا عنهما ، أهنما قاال و ٢١٦٤
  . فيها أيضاً نوع شياع وإهبام فتلحق به : ومن أحلق صرب املكيل واملوزون بذلك قال . ، قبضت أو مل تقبض 

ما بال قوم ينحلون : نه قال ومن عّمم احلكم يف اجلميع استدل مبا روي عن عمر رضي اهللا عنه أ ٢١٦٥



، ويف يدي : أوالدهم ، فإذا مات أحدهم قال  ال حنلة إال . قد كنت حنلته ولدي : وإذا مات هو قال . مايل 
  . حنلة حيوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه 

  ] . إذا كانوا صغاراً [ وأرى عثمان رضي اهللا عنه أن الوالد جيوز لولده  ٢١٦٦
، رضي اهللا عنهم على أن اهلبة ال جتوز إال : بعض العلماء وقال  ٢١٦٧ ، وعثمان ، وعلي  اتفق أبو بكر وعمر 

  . مقبوضة 
حيث افتقرت اهلبة إىل القبض فهل ذلك لصحتها ، أو للزومها وملكها ، أو للزومها فقط ؟ ظاهر ) : تنبيه ( 

القبض ركن يف غري : نتصار يف البيع بالصفة كالم اخلرقي وطائفة من األصحاب األول ، قال أبو اخلطاب يف اال
وهذا مقتضى كالم . إن الزيادة قبل القبض للواهب : املتعني ، ال ينربم العقد بدونه ، وقال يف موضع آخر 

كان القاضي جيعل : القاضي يف اجملرد أيضاً ، حيث جعلها تبطل مبوت الواهب قبل القبض ، قال يف التلخيص 
مثل القبول ، ومقتضى كالم أيب حممد يف الكايف ، وأيب الربكات بل صرحيه الثاين ، القبض كجزء من السبب 

واملذهب ال يقتضي : ومقتضى كالم صاحب التلخيص الثالث ، ألنه قال بعد كالم القاضي املتقدم يف اجملرد 
العقد وقبل القبض  إن الزوائد احلاصلة بعد: ذلك ، إذ امللك ينتقل يف بيع اخليار على الصحيح ، وقال أيضاً 

للمتهب بشرط اتصال القبض ، لكن شرطه اتصال القبض يقتضي القول الثاين ، وكالم أيب حممد يف املغين 
إذا تصدق على رجل : حيتمل أيضاً القول الثاين والثالث ، وكالم أمحد ظاهره الثاين ، قال يف رواية حنبل 

وكالم الصحابة رضي اهللا عنهم حيتمل . صارت يف ملكه بصدقة دار أو ما أشبه ذلك فإذا قبضها املوهوب له 
  . فضعيف ، وال يعرف مصرحاً به ، واهللا أعلم : القولني األولني ، أما القول الثالث 

  . وتصح يف غري ذلك بغري قبض إذا قبل كما تصح يف البيع : قال 
تصريح بأنه البد يف اهلبة من . ل إذا قب: تصح اهلبة يف غري املكيل واملوزون ، وقد تقدم ذلك ، وقوله : ش 

، اختاره  القبول ، وال إشكال يف ذلك ، إذ هو أحد ركنيها ، أشبه اِإلجياب ، ويقوم ما يدل عليهما مقامهما 
  . ابن عقيل ، وأبو حممد وغريمها 

قال  :صدقة : ويف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب كان إذا أيت بطعام سأل عنه ، فإن قالوا  ٢١٦٨
: ضرب بيده ، فأكل معهم ، وعن القاضي ، وأيب اخلطاب . هدية : ومل يأكل ، وإن قالوا ) كلوا : ( ألصحابه 

اً ، ال كالبيع يف . كالبيع : وقوله . التصح باملعاطاة  أي أنه تتوقف صحته على القبول ، ومراده كالبيع مطلق
س بشرط يف الصحة إال يف التصرف ، وقد يأخذ من كالم املكيل واملوزون ، إذ ال نزاع أن القبول يف البيع لي

رتبته ، وهذا إحدى . شرط صحة القبول تأخره عن اِإلجياب ، كما أن ذلك بال نزاع ] من [ اخلرقي أن 
  . الروايتني ، واهللا أعلم 

، أو أمينه بأمره : قال    . يقبض للطفل أبوه أو وصيه بعد ، أو احلاكم 
، ألنه يقوم مقامه ، أواحلاكم إذا يقبض للطفل أبوه ، مل: ش  ا تقدم عن عثمان رضي اهللا عنه ، أو وصيه بعده 

ا كالفاسق  ، أو أمني احلاكم ] وحنوه [ مات األب من غري وصي ، أو مل يكن أهلً ، إذ احلاكم ويل من ال ويل له 
  . بأمره ، ألنه يقوم مقامه 

، وقيل  ومقتضى كالم اخلرقي أنه ليس لغري هؤالء القبض ، وهو لألم وبقية أقاربه ممن يقوم على : املشهور 
  . الطفل القبض إن عدموا هؤالء 



وقد تضمن كالمه أنه ليس للطفل القبض ، وهو صحيح ، لفقد األهلية ، والطفل غالباً يطلق على غري املميز ، 
اآلية ، وكالم ) }  وإذا بلغ األطفال منكم احللم{ (  ١٩: وقد يطلب عليه ، كما يف قوله سبحانه وتعاىل 

اً لالحتمالني ، لكن يصح بإذن وليه بال ريب ، واهللا  اخلرقي حمتمل لألمرين ، ويف صحة قبض املميز وجهان طباق
  . أعلم 
  . وإذا فاضل بني ولده يف العطية أمر برده ، كما أمر النيب : قال 
  . املشروع يف عطية األوالد التسوية بينهم : ش 

رواه أمحد ، ) اعدلوا بني أبنائكم : ( قال النيب : عمان بن بشري رضي اهللا عنهما ، قال ملا روى عن الن ٢١٦٩
 ، وأبو داند ، والنسائي ويسوي بينهم على قدر مرياثهم ، للذكر مثل حظ األنثيني ، اقتداء بقسمة اهللا تعاىل 

  . وقياساً حلال احلياة على حال املوت 
على كتاب اهللا فإن خالف ومل يسو بينهم أمر برد ذلك ، أو إعطاء  ما كانوا يقسمون إال: قال عطاء  ٢١٧٠

  . اآلخر حىت يستووا 
إين حنلت ابن هذا غالماً : ملا روى النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما أن أباه أتى به رسول اهللا ، فقال  ٢١٧١

متفق عليه ، ) فارجعه : ( ل فقا. ال : فقال ) أكل ولدك حنلته مثل هذا ؟ : ( ما كان يل ، فقال رسول اهللا 
ال تشهدين على جور ، وإن لبنيك عليك من احلق أن ( تصدق علّي أيب ببعض ماله ، ويف رواية : ولفظ مسلم 
  ) . تعدل بينهم 

وظاهر كالم اخلرقي رمحه اهللا أن يسوي بينهم ، وإن اختص بعضهم مبعىن يقتضي االختصاص كزمانة ، أو عمى 
، ونص عليه أمحد يف رواية يوسف ، أو اشتغال بعلم ، وحن ، أو مبعىن يقتضي املنع كفسوق ، وحنو ذلك  و ذلك 

، لعموم حديث النعمان بن بشري ، وألهنم سواء باِإلرث ، فكذلك يف  ابن موسى ، وهو ظاهر كالم األكثرين 
، ل) وعنه ( عطيته يف حياته ،  قوله يف ختصيص ما يدل على جواز تفضيل أحدهم أو اختصاصه ملعىن مما تقدم 
وهذا اختيار أيب حممد ، . ال بأس به إذا كان للحاجة ، وأكرهه إذا كان على سبيل األثرة : أحدهم يف الوقف 

  . وعليه محل حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
وظاهر كالمه أن الذي جيب التعديل بينهم هم األوالد فقط ، وبه قطع أبو حممد يف كتبه ، إذ األصل تصرف 

، وألنه مل يسأل بشرياً  هل لك وارث غري ولدك أم ال ؟ : اِإلنسان يف ماله كيف شاء ، خرج منه األوالد باخلرب 
حكمهم حكم األوالد ، يسوي بينهم على : وقال أبو اخلطاب ، وأبو الربكات ، وصاحب التلخيص وغريهم 

د رمحه اهللا نص عليه ، ألن املنع من ذلك قدر مواريثهم ، فإن مل يفعل رجع على ما تقدم ، ويف التلخيص أن أمح
  . كان خوف قطيعة الرحم والتباغض ، وهذا موجود يف األقارب ، واهللا أعلم 

  . فإن مات ومل يرده فقد ثبت ملن وهب له ، إذا كان ذلك يف صحته : قال 
من حديث أيب بكر  هذا إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا ، واختارها اخلالل ، وأبو بكر ، ملا تقدم: ش 

الصديق رضي اهللا عنه فإن ظاهره أنه خصها بذلك ، وأهنا لو كانت حازته مل يكن هلم الرجوع ، وكذلك عموم 
  . ال حنلة إال حنلة حيوزها الولد دون الوالد : قول عمر 

  . للورثة الرجوع ، كما كان له الرجوع ، ألنه مساه جوراً ) : والثانية ( 
وغري احلق ، واجلور ، ال خيتلف باحلياة واملوت ، فال ) وإين ال أشهد إال على حق : ( لم ويف رواية ملس ٢١٧٢



  . يطيب أكله ، وجيب رده 
وقد روى سعيد يف سننه أن سعد بن عبادة قسم ماله بني أوالده ، وخرج إىل الشام فمات هبا ، مث ولد  ٢١٧٣

، فقاال له بعد ذلك ولد ، فمشى أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما إ إن سعداً قسم ماله ، ومل : ىل قيس بن سعد 
ألغري شيئاً صنعه سعد ، ولكن نصييب له : يدر ما يكون ، وإنا نرى أن ترد هذه القسمة ، فقال قيس    . مل أكن 

إذا كان يف صحته ، احترازاً مما إذا كانت العطية يف مرض موته ، فإن ذلك ال ينفذ ، ويكون : وقول اخلرقي 
له ، تقف على إجازة الورثة ، نعم إن كانت العطية يف املرض ليسوي بينهم فهل جيوز ؟ فيه احتماالن كالوصية 

  . واهللا أعلم . للورثة الرجوع : ، أوالمها اجلواز ، ألنه طريق لفعل الواجب ، ال سيما إذا قلنا 
  . يثب عليها  وال حيل لواحد أن يرجع يف هبته ، وال ملهد أن يرجع يف هديته ، وإن مل: قال 

( ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب قال : ش  ٢١٧٤ متفق ) العائد يف هبته كالعائد يعود يف قيئه : 
، وألمحد ، والبخاري    . وال أعلم القيء إال حراماً : ، ويف رواية ألمحد قال قتادة ) ليس لنا مثل السوء ( عليه 

، وابن عبا ٢١٧٥ ال حيل للرجل أن : ( س رضي اهللا عنهم رفعاه ، أن النيب قال وعن طاوس أن ابن عمر 
، كمثل ] مث يرجع فيها [ يعطي العطية فريجع فيها ، إال الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الرجل يعطي عطية 

  . رواه اخلمسة ، وصححه الترمذي ) الكلب ، أكل حىت إذا شبع قاء ، مث رجع يف قيئه 
املرأة ، فليس هلا أن ترجع يف ما وهبته لزوجها ، وهو إحدى الروايات ، واختيار وعموم كالم اخلرقي يشمل 

) : والثانية ( } إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح { : أيب بكر ، لعموم ما تقدم ، ولقوله تعاىل 
  . للمرأة الرجوع مطلقاً ، نقلها األثرم 

، إن وهبته ) وعنه ثالثة ) ( ع يف املواهب النساء ، وشرار األقوام إمنا يرج( واحتج هلا بأن يف احلديث  ٢١٧٦
خمافة غضبه ، أو إضرار هبا ، بأن يتزوج عليها ، وحنو ذلك رده إليها ، ألهنا مل تطب نفساً به ، وإن مل يكن سأهلا 

ى صحة هبتها ، فتربعت به فهو جائز ، حكى الروايات الثالث أبو حممد ، وعندي أن الثالثة ال تدل إال عل
  . وعدمها 

وكرم اخلرقي أيضاً يشمل األب ، فمقتضى كالمه أنه ليس له الرجوع ، وهو إحدى الروايات عن أمحد رمحه 
، وقال أبو حممد  ظاهر كالمه : اهللا ، نقلها عنه املروذي يف كتاب الزهد ، لعموم حديث ابن عباس املتفق عليه 

ويف نظر ، وباجلملة فهذا هو . ولده يف العطية أنه يرد ذلك  وإذا فاضل بني: الرجوع ، وأخذه من قوله 
وهو خمصص حلديثه . املشهور ، واختاره مجاعة من األصحاب ملا تقدم من حديث ابن عباس الذي يف السنن 

، كأن رغب) وعنه رواية ثالثة ( اآلخر ،   اختارها أبو حممد ، وابن البنا وابن عقيل يف التذكرة ، إن غّر هبا قوم 
ا فيه من الضرر  املنفي شرعاً ، وإال فله الرجوع ] بالغري [ الناس بسببها يف معاملته ، أو مناكحته فال رجوع ، مل

إن زادت العني زيادة متصلة فال رجوع ، التصاهلا مبلك الولد ، وإال فله الرجوع ، ) وعنه رابعة ( ملا تقدم ، 
فقبضها االبن ، أو كان يف حجر أبيه فأشهد على صدقته  أرى أن من تصدق على ابنه بصدقة: ونقل عنه حنبل 

وحنو ذلك نقل املروذي ، قال أبو . فليس له أن ينقض شيئاً من ذلك ، ألنه ال يرجع يف شيء من الصدقة 
، ويرجع فيماوهبه البنه ، وال : حفص  دفع لغري الولد ، هبة كان أو صدقة  حتصيل املذهب أنه ال يرجع فيما 

  . وهذا اختيار ابن أيب موسى . على وجه الصدقة  يرجع فيما كان
  . وقد فهم عمر العموم ) ال تعد يف صدقتك : ( لعموم قوله لعمر  ٢١٧٧



من وهب هبة يرى أنه أراد هبا صلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه : فروى مالك يف املوطأ عنه قال  ٢١٧٨
، أراد هبا الثواب ، فه وأبو حممد . و على هبته ، يرجع فيها إذا مل يرض منها ال يرجع فيها ، ومن وهب هبة 

تصدق علّي أيب : صرح بأنه ال فرق بني الصدقة وغريها ، مستدالً بأن يف الصحيح يف حديث النعمان ابن بشري 
  . القاضي يف اجملرد وهو ظاهر إطالق مجاعة ] أيضاً [ القصة ، وصرح بذلك . . . ببعض ماله 

املوهوبة باقية يف ملك االبن ، فإن خرجت عن ملكه مث عادت ) أن تكون العني ( ه وشرط الرجوع حيث جوزنا
إليه بعقد ، أو إرث فال رجوع ، وإن رجعت إليه بفسخ فثالثة أوجه ، ثالثها ، إن كان كخيار اجمللس أو 

حق مينع تصرف االبن ، كالرهن ، وحجر الفلس ،) وأن ال يتعلق ( الشرط رجع ، وإال فال ،  والكتابة إن  هبا 
  . مل جيز بيع املكاتب ، مث إن زالت هذه التعلقات جاز له الرجوع ، لزوال املانع 

وهو مشعر بأن اهلبة ال . إن مل يثبت عليها رجع : تنصيص على خمالفة من قال . وإن مل يثب عليها : وقوله 
  . تقتضي ثواباً ، وهو كذلك ، وإن كانت من األدىن لألعلى 

: ذا احلكم خيتص باألب ، فليس لألم الرجوع فيما وهبته لولدها ، على املنصوص واملختار ، وقيل ه) : تنبيه ( 
  . واهللا أعلم . هلا الرجوع كاألب 

  . فهي له ولورثته من بعده . داري لك عمري ، أو هي لك عمرك : وإذا قال : قال 
ِإلجياب ، والقبول ، والقبض ، وهي مأخوذة من العمرى نوع من اهلبة ، تفتقر إىل ما تفتقر إليه اهلبة من ا: ش 

داري أو فرسي وحنو ذلك لك عمري ، أو مدة حيايت ، أو لك : العمر ، ومعناها كما قال اخلرقي أن يقول 
، ولورثته من بعده . عمرك ، أو حياتك    . وحنو ذلك ، فتصح ، وتكون للمعمر 

جائزة ( ويف لفظ ) العمرى مرياث ألهلها : ( ه قال ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب أن ٢١٧٩
  . متفق عليه ) ألهلها 
ه ومماته ، ال ترقبوا ، من : ( قال رسول اهللا : وعن زيد بن ثابت قال  ٢١٨٠ من أعمر عمرى فهي ملعمره حميا

  . ، رواه أمحد وأبو داود والنسائي ) أرقب شيئاً فهو سبيل املرياث 
، ويف لفظ : عنه قال وعن جابر رضي اهللا  ٢١٨١ ( قضى رسول اهللا بالعمرى ملن وهبت له ، متفق عليه   :

رواه مسلم ( أمسكوا عليكم أموالكم ، وال تفسدوها ، فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حياً وميتاً ، ولعقبه 
 .  

و إىل ورثته عند وظاهر كالم اخلرقي يف العمرى أهنا تكون للمعمر ولورثته ، وإن شرط املعمر رجوعها إليه ، أ
، فيبطل الشرط ، ويصح العقد ، وهو إحدى الروايات عن أحد ، لعموم ما تقدم ، وألن فيها  ال ( موت املعمر 

  . والرقىب معناها الرجوع إىل املرقب إن مات املرقب ) ترقبوا ، من أرقب شيئاً فهو على سبيل املرياث 
، فماتت فجاء إخوته وعن جابر رضي اهللا عنه ، أن رجلًا من األنص ٢١٨٢ ار أعطى أمه حديقة من خنل حياهتا 
. ( رواه أمحد . فاختصموا إىل رسول اهللا ، فقسمها بينهم مرياثاً : حنن فيه شرع سواء قال جابر : فقالوا 

  . يصح العقد والشرط ، فتكون للمعمر إذا مات املعمر ) والرواية الثانية 
  ) . روطهم املسلمون على ش: ( إعمالًا لقوله  ٢١٨٣
ا إذا قال . هي لك ولعقبك : إمنا العمرى اليت أجاز رسول اهللا أن يقول : وعن جابر رضي اهللا عنه  ٢١٨٤ فأم

يبطل العقد والشرط ، ) وعنه . ( رواه أمحد ومسلم وأبو داود . فإهنا ترجع إىل صاحبها . هي لك ما عشت : 



  .  ألنه شرط منهي عنه ، إذ اجلاهلية كانوا يفعلون ذلك
والنهي يقتضي الفساد ، وإذاً يفسد العقد ، ) ال تعمروا ، وال ترقبوا : ( فنهى الشارع عنه بقوله  ٢١٨٥

  . الختالف الرضى بدونه ، واهللا أعلم 
. كان له أخذها أي وقت أحب ، ألن السكىن ليست كالعمرى والرقىب . سكناها لك عمرك : وإذا قال : قال 
افع إمنا تستوىف مبضي الزمان شيئاً فشيئاً ، فال تلزم إال يف قدر ما قبضه واستوفاه ، هذه هبة منفعة ، واملن: ش 

ألن السكىن ليست كالعمرى والرقىب قد تقدم بيان العمرى وأما الرقىب فهي هبة ترجع إىل املرقب إذا : وقوله 
إىل املعمر ، فيها الروايات  مات املرقب ، ومعناها أهنا آلخرمها موتاً ، وحكمها حكم العمرى املشروط رجوعها

  . هي آلخرنا موتاً ، واهللا أعلم : أو صرح مبوضوعها فقال . أرقبتك هذه : ، سواء أطلق فقال 

  باب اللقطة

  
بضم الالم ، وفتح القاف ، الكثري اِإللتقاط ، وبسكون القاف ما ) اللقطة : ( حكي عن اخلليل رمحه اهللا : ش 

هي بفتح القاف اسم : وقال األصمعي ، وابن األعرايب والفراء . قياس اللغة وهو : قال أبو منصور . يلتقط 
بفتح الالم والقاف ، وهي يف ) ولقطة ( بضم الالم ) لقاطة : ( ويقال فيه أيضاً . للمال امللقوط أيضاً 

  . املال الضائع عن ربه ، يلتقطه غريه : االصطالح 
اعرف : ( سئل رسول اهللا عن لقطة الذهب ، فقال :  قال واألصل فيها ما روى زيد بن خالد اجلهين ٢١٨٦

وكاءها ، وعفاصها ، مث عرفها سنة ، فإن مل تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من 
، ترد املاء: ( وسأله عن ضالة اِإلبل فقال ) الدهر فادفعها إليه  ،  مالك وهلا ، دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها 

) خذها ، فإمنا هي لك ، أو ألخيك أو للذئب : ( وسأله عن الشاة فقال ) وتأكل الشجر ، حىت جيدها رهبا 
، ويف أحاديث أخر    . واهللا أعلم . متفق عليه 

  . ومن وجد لقطة عرفها سنة ، يف األسواق ، وأبواب املساجد : قال 
ا تقدم من حديث زيد بن خالد  من وجد لقطة وجب عليه تعريفها ، وإن مل يرد متلكها: ش    . ، مل

[ رواه أمحد ، ومسلم ، وقدر التعريف سنة ) ال يؤوي الضالة إال ضال ما مل يعرفها ( ويف رواية عنه  ٢١٨٧
  ] . للحديث 

وظاهر كالم اخلرقي أن السنة تلي اِإللتقاط ، وتكون متوالية ، وهو صحيح ، لظاهر األمر ، إذ مقتضاه الفور 
اعدتنا ا لو  على ق ، وألن صاحبها يطلبها عقب ضياعها ، فإذا عرفت إذاً كان أقرب إىل وصوهلا إليه ، خبالف م

، لقوله  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : ( تأخر ذلك ، فلو ترك التعريف بعض احلول أمث ، وعرف بقيته 
، و) [  ، لسقوط حكمة التعليف  هو تطلع املالك هلا يف احلول وإن تركه مجيع احلول سقط على املنصوص 

  . ال يسقط : األول ، وقيل 
، ) ] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : ( نظراً لقوله  ٢١٨٨ وهنا قد استطاع التعريف على وجه ناقص 

حمل وجداهنا ، إن أمكن ، ويف األسوق ، وأبواب املساجد ، يف أدبار ) وحمل التعريف ( انتهى ، . فوجب عليه 
، وهذه األماكن مظنة ال صلوات ، وحنو ذلك من جمامع الناس ، ألن املقصود من التعريف إظهار رهبا عليها 



  . ذلك ، خبالف غريها 
يف األسواق ، : وال تعرف يف املسجد ، للنهي عن ذلك ، ووقته النهار ، وقد يفهم هذا من قوله  ٢١٨٩

  . وأبواب املساجد 
، وال يذكر الصفة من ضاع منه شيء : وصفته أن يقول    . ، أو نفقة ، أو ذهب ، وحنو ذلك 

وظاهر كالم اخلرقي أنه يعرف القليل والكثري ، وهو ظاهر إطالق احلديث ، ويستثىن من ذلك اليسري ، الذي 
، ولواجده االنتفاع به  ال جيب تعريفه    . ال تتبعه النفس ، كالتمرة ، والكسرة ، والسوط ، وحنو ذلك ، فإنه 

رخص لنا رسول اهللا يف العصا ، والسوط ، واحلبل ، وأشباهه ، : روى جابر رضي اهللا عنه قال  ملا ٢١٩٠
  ] . رواه أبو داود . [ يلتقطه الرجل ينتفع به 

( ويف الصحيحني أنه مر بتمرة يف الطريق ، فقال  ٢١٩١ لوال أين أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها : 
، ونص أمحد يف رواية أيب بكر بن صدقة ) ه نفوس أوساط الناس كما مثلنا واملعروف تقييد اليسري مبا ال تتبع

ومحله يف التلخيص على . ال جيب تعريف الدانق وحنوه : على أنه يعرف الدرهم ، وقال ابن عقيل يف التذكرة 
  . نه تافه دانق الذهب ، نظراً لعرف العراق ، وأليب حممد يف الكايف احتمال بأن اليسري دون ثالثة دراهم ، أل

  . كانوا ال يقطعون يف الشيء التافه : بدليل قول عائشة رضي اهللا عنها  ٢١٩٢
وألنه أهل للتكسب ، فيصح التقاطه ) من وجد لقطة ( يشمل الذمي ، وصرح به غريه ، لعموم ) من ( وعموم 

وأكثر األصحاب مل  إنه يضم إليه أمني يف التعريف واحلفظ ،: ، كاحتطابه وحنو ذلك ، مث قال أبو حممد 
الفاسق أيضاً ، وهو ) ويشمل ( يتعرضوا لذلك ، وجعله ابن محدان على القول بضم األمني إىل الفاسق ، 

وهو ظاهر كالم القاضي يف اجلامع ، ) أحدمها ( صحيح ملا تقدم ، وهل يضم إليه أمني ؟ فيه وجهان ، 
واختاره ) والثاين ( ليته للحفظ ، بدليل إيداعه والشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ال ، أله

القاضي يف اجملرد ، وابن البنا ، وبه قطع أبو الربكات ، وأبو حممد يف كتابيه الكبريين نعم ، حفطاً ملال الغائب ، 
، فرمبا قصر : مث قال القاضي  ، الهتام الفاسق    . يكون األمني هو املباشر للتعريف 

، وهو صحيح ، فإن كان مكاتباً فحكمه حكم احلر ، وإن كان قنا صح التقاطه على أيضاً الرقيق ) ويشمل ( 
ال يصح إال بإذن سيده ، فعلى املذهب يصح تعريفه ، مث إن تلفت يف حول التعريف بال ) وعنه ( املذهب ، 

تلفت بتفريطه ، أو أتلفها ضمنها يف رقبته جلنايته ، وإن مضى حول  التعريف هل تفريط فال شيء عليه ، وأن 
وهذا مقتضى كالم أيب . خيرج على الروايتني يف ملك العبد : قال أصحابنا : ميلكها ؟ قال يف التلخيص 

. وعلى ما بينت أن الروايتني فيما إذا ملكه السيد ، ال ميلك هنا حبال : الربكات ، قال صاحب التلخيص 
ل ، فإما أن نظر إىل ما قال صاحب التلخيص ، وإما وقطع أبو حممد يف الكايف واملغين أن السيد ميلك مبضي احلو

، مث إن صاحب احملرر قال  إن ملك وتلفت ضمنها يف ذمته ، وإن مل ميلك ضمنها يف : أنه فرع على املذهب 
للسيد ، أو للعبد مضمونة يف ذمته : قال . إنه يضمنها يف ذمته ، نص عليه : رقبته ، وقال يف التلخيص  . ألهنا 

: إن العبد ميلك ، أما إن قلنا : ئفة من األصحاب ، منهم أبو حممد يف املقنع ، وهذا متوجه إن قلنا وكذا قال طا
، واقتضاه كالم صاحب التلخيص وغريه فاجلناية على مال السيد ،  إن امللك للسيد ، كما صرح به أبو حممد 

، وال برقبته ، بل الذي ينبغي أن تتعلق بذمة السي إن لعبد مل ميلك وال السيد ، : د ، وإن قيل فال تتعلق ال بذمته 
تعني التعلق برقبته كجناياته ، وهذه حتتاج إىل زيادة حتقيق ، وهلا فروع أخر ليس هذا موضعها ، وحكم أم 



  . واهللا أعلم . الولد واملعلق عتقها بصفة حكم القن 
  . فإن جاء رهبا وإال كانت كسائر ماله : قال 
، وإن انقضى احلول ومل تعرف ، صارت عند يعين إذا عرفها فإن : ش  جاء رهبا يف احلول فهي باقية على ملكه 

  . انقضاء احلول كسائر مال امللتقط ، على املذهب بال ريب ، ملا تقدم من حديث زيد 
ونقل البغوي عنه ما يدل : قال يف االنتصار ) وإال فهي لك ( ويف رواية ) فاستمتع هبا ( ويف رواية فيه  ٢١٩٣

، ال تفريع وال عمل عليه : قلت . لى أن اللقطة ال متلك ع   . وهو غريب 
، وهو املشهور من املذهب ملا تقدم من حديث زيد    . وقد مشل كالم اخلرقي الغين والفقري 

وشذ حنبل عن أصحابه ، فنقل عن أمحد اختصاص التملك ) فاستمتع هبا ( ويف حديث أيب بن كعب  ٢١٩٤
  . اخلالل بالفقري ، وأنكر ذلك 

، وليحفظ : ( قال رسول اهللا : ملا روى عياض بن محار قال  ٢١٩٥ من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل 
، وإال فهو مال اهللا يؤتيه من يشاء  ) عفاصها ، ووكاءها ، مث ال يكتم ، وال يغيب ، فإن جاء رهبا فهو أحق هبا 

وظاهره أن واجدها ال خيتص هبا ، بل . لصحيح ورجاله رجال ا: رواه اخلمسة إال الترمذي ، قال بعض احلفاظ 
، وحديث زيد بن خالد قضية يف عني ال  سبيلها سبيل األموال املضافة إىل الرب سبحانه ، من اخلمس وغريه 

  . عموم هلا ، إذ جيوز أن النيب رآه فقرياً ، فأباح له األخذ ، أو ملصلحة أخرى ، ألن الرسول نائب اهللا يف أمواله 
ه أيضاً األمثان ، والعروض ، والشاة ، وحنوها ، وال خالف يف ملك األمثان ، لنص حديث زيد بن ومشل كالم

  . ال متلك مطلقاً ) فعنه ( خالد ، واختلف فيما عداها ، 
ا يف الشاة وحنوها فلما روي عن النيب أنه قال  ٢١٩٦ رواه أمحد ، وأبو داود ) ال يؤوي الضالة إال ضال : ( أم

  . م للحيوان ، دون سائر اللقطة ، والضالة اس
وأما يف العروض فألن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهم وال يصح  ٢١٩٧

متلك مطلقاً ، وهي ظاهر كالم اخلرقي ) وعنه ( قياسها على األمثان ، فإن الغرض يتعلق هبا ، خبالف األمثان ، 
ار ابن أيب موسى ، وأيب حممد ، حلديث زيد بن خالد يف الشاة ، وهو نص هنا ، وسينص عليها يف الشاة ، واختي

، فيقدم على  من وجد ( احلديث ، وحلديث عياض بن محار ) ال يؤوي الضالة ( يف جواز التقاطها ، وهو خاص 
  . مع التزام أن عموم األشخاص ، يقتضي عموم األحوال ) لقطة 

حدثين عمرو بن شعيب ، : ثنا أبو نعيم ، ثنا هشام ابن سعد ، قال حد: وروى اجلوزجاين واألثرم قاال  ٢١٩٨
يا رسول اهللا كيف ترى يف متاع يوجد يف الطريق امليتاء : أتى رجل رسول اهللا فقال : عن أبيه ، عن جده ، قال 

( ، أو يف قرية مسكونة ؟ قال    ) . عرفه سنة ، فإن جاء صاحبه وإال فشأنك به : 
رواية ثالثة وهي املشهورة ) وعنه ( عن عمر وابنه ما يدل على أن العروض متلك ،  وروى اجلوزجاين ٢١٩٩

  . يف النقل واملذهب ، عند عامة األصحاب أن الشاة وحنوها متلك دون العروض ، وقد فهم دليلها مما تقدم 
وابن عقيل أظنه يف )  زاد املسافر( تعرف أبداً ، اختارها أبو بكر يف ) فعنه . ( ال متلك العروض : وحيث قلنا 

وهو املشهور عنه ، واختيار اخلالل ، وزعم أن األول قول أول تباع ويتصدق بثمنها ) وعنه ( ، ) الفصول ( 
. خيري بني تعريفها أبداً ، وبني دفعها إىل احلاكم ، لريى رأيه فيها : بشرط الضمان ، وقال القاضي يف اخلصال 

  . إىل احلاكم  يدفعها: وقال ابن عقيل يف التذكرة 



ومشل كالم اخلرقي أيضاً لقطة احلل واحلرم ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار اجلمهور ، حلديث زيد بن خالد ، 
( وعياض بن محار ، التزاماً بأن عموم األشخاص يتناول عموم األحوال ، إذ قوله  عام يف كل ) من وجد لقطة : 

  . م واجد ، وعموم الواجدين يستلزم عموم أحواهل
وكذلك سؤال زيد عن لقطة الذهب ، اسم جنس مضاف ، فيشمل كل لقطة ذهب ، ويلزم منه عموم [ 

  . ال متلك لقطة احلرم حبال ، بل تعرف أبداً ) : والثانية ] ( أحواهلا 
أي ملنشد على الدوام ، وإال غري لقطة احلرم ال حتل ) وال حتل لقطتها إال ملنشد ( لقوله يف بلد مكة  ٢٢٠٠

  . أيضاً إال لقاصد تعريفها ، وحفظها 
ويؤيد هذا ما روى عبد الرمحن بن عثمان التيمي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا هنى عن لقطة احلاج ،  ٢٢٠١

  . يستلزم عموم األحوال ) ال ( أن عموم األشخاص : وهذا أخص من تلك فيقيد ، ال سّيما ومينع . رواه مسلم 
ظاهره أهنا تدخل يف ملكه من غري اختياره ، وكذا نص أمحد يف رواية . ئر ماله وإال فهي كسا: وقول اخلرقي 

، لظواهر األحاديث السابقة  يه اجلمهور    . اجلماعة ، وعل
، ( ويف رواية ملسلم يف حديث زيد بن خالد  ٢٢٠٢ فإن جاء صاحبها ، فعرف عفاصها ، ووكاءها وعددها 

اخلطاب يف هدايته أنه ال ميلكها حىت خيتار ذلك ، وحكاها ابن واختار أبو ) فأعطها إياه ، وإال فهي لك 
  . الزاغوين رواية 

ومقتضى كالمه أنه لو مل يعرفها التعريف السابق وهو السنة أنه ال ميلكها ، وهو صحيح ، وكذلك لو مل يعرفها 
غر ، وحنو ذلك ، احلول ، نعم إن أخر التعريف أو بعضه يف احلول األول لعذر ، من مرض ، أو حبس ، أو ص

  . ملكها بالتعريف يف ثاين احلول يف وجه ، وعلى املنصوص ال كاألول ، واهللا أعلم 
  . وحفظ وكاءها ، وعفاصها ، وحفظ عددها ، وصفتها : قال 
فيحتمل أنه واجب مطلقاً كالتعريف ، لظاهر حديث زيدد وحيتمل . عرفها سنة : هذا عطف على قوله : ش 

، مث  عند االلتقاط مستحب ، وعند متام التعريف ، وإرادة التصرف فيها أو خلطها مباله واجب أنه مطلوب مجلة 
اقاً لألصحاب ، ألن دفعها إىل رهبا جيب مبا ذكر ، فال بد من  ، وف ، وهو ظاهر كالمه ، وعليه شرح أبو حممد 

ا ال يتم الواجب إال به واجب    . معرفته نظراً إىل أن م
فلم ) عرفها حولًا : ( وجدت مائة دينار ، فأتيت هبا النيب فقال : كعب أنه قال ويف رواية عن أيب  ٢٢٠٣

وظاهره أن اخللط مرتب على معرفة ما تقدم ، وأنه قبل التعريف مل يأمره بذلك : ( تعرف ، فرجعت إليه فقال 
) والعفاص ( ، اخليط الذي تلبط به ) والوكاء ( ، وهذه القرينة الصارفة حلديث زيد وغريه عن الوجوب ، 

الوعاء الذي تكون فيه ، من خرقة أو غريها ، ويف معىن العدد الكيل والوزن ، ويبالغ يف معرفة صفتها ، وكل 
  . شيء تعرف به 

، نظراً إىل حديث زيد وغريه ، حيث مل يأمره  وظاهر كالم اخلرقي أنه ال جيب اِإلشهاد عليها ، وهو املشهور 
يث عياض بن محار ، وأوجبه ابن أيب موسى ، وأبو بكر يف التنبيه ، لظاهر األمر ، باِإلشهاد ، نعم يستحب ، حلد

والشهود عدالن فصاعداً ، وال يشهد على الصفات ، نص عليه ، الحتمال شياعه ، فيعتمده املدعي الكاذب ، 
  . واهللا أعلم 

  . فإن جاء رهبا فوصفها دفعت إليه بال بينة : قال 



، وهي باقية ، فوصفها بالصفات السابقة ، يعين إذا جاء رهبا : ش  بعد احلول ، وصريورهتا كسائر مال امللتقط 
  . وجب دفعها إليه بال بينة ، وإن مل يغلب على ظنه صدقه 

عرفها ، فإن جاء أحد خيربك بعدهتا ، ووعائها ، فأعطها إياه ، وإال : ( ألن يف حديث أيب بن كعب قال  ٢٢٠٤
  . ، ومسلم ، والترمذي  رواه أمحد) فاستمتع هبا 

فإن جاء صاحبها ، ( ويف رواية فيه ) فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه ( ويف حديث زيد  ٢٢٠٥
، ووكاءها ، فأعطها إياه ، وإال فهي لك    ) . فعرف عفاصها ، وعددها 

هذا مع وجود منكر ، وال منكر إذ ) . واليمني على من أنكر ) البينة على املدعي ( وال ينايف هذا قوله  ٢٢٠٦
، مع أنا  يف صورة اللقطة ، فهي غري داخلة يف احلديث ، ولو سلم دخوهلا ، فالتخصيص وقد قام دليله خيرجها 
نقول البينة ما تبني احلق وتظهره ، والصفة هنا هبذه املثابة ، لتعذر إقامة البينة عليها غالباً ، ألهنا تسقط يف حال 

  . الغفلة والسهو 
ا تقدم ، وقوة كالمه يقتضي أنه ال جيب عليه دفع  وظاهر كالمه أهنلو ادعاها بال صفة مل تدفع إليه ، وهو ظاهر مل

ا يف التلخيص ، واختيارأيب حممد ،  زيادهتا معها واحلال ما تقدم ، وهو أحد الوجهني ، أو الروايتني ، على م
، كما يأخذها بالزيادة املتصلة ، وكالبائع الراجع على املفلس يأخذها رهبا هبا ) : [ والثاين ( حلدوثها يف ملكه ، 

اً ، لبقائها على ملك مالكها ، واهللا أعلم ] ، أما يف حول التعريف فإهنا ترد بزيادهتا    . مطلق
  . أو مثلها إن كانت قد استهلكت : قال 
 ذمته ، وإمنا يتجدد العوض اختيار أيب حممد رمحه اهللا أن اللقطة بعد احلول متلك بغري عوض يثبت يف: ش 

مبجيء صاحبها ، وعند القاضي وكثري من أصحابه ال ميلكها إال بعوض يثبت يف ذمته لصاحبها ، وعلى القولني 
، أو قيمتها إن كانت تالفة  يزول ملك امللتقط عنها بوجوده إن كانت باقية ، وجيب عليه إذاً بدهلا ، وهو مثلها 

، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه : ( فاقها ، مث قال ، حلديث زيد ، فإنه أمره بإن ) ولتكن وديعة عندك 
  . إنفاقها ] إباحة [ فأمره بدفعها إىل رهبا ، بعد 

، جوده ومل يروه أحد مثل ما رواه ، : قال أمحد : وقال األثرم  ٢٢٠٧ أذهب إىل حديث الضحاك بن عثمان 
ها ردها إليه ، وحكى عنه أنه لوح إىل عدم الضمان ، حلديث عياض بن إن جاء صاحبها بعد سنة ، وقد أنفق

ولألول أن ) فهي لك : ( وظاهره أنه مباح ، وملا تقدم من قوله ) فهو مال اهللا يؤتيه من يشاء ( محار ، ألن فيه 
، وعلى هذا لو يقول مبوجبه ، إذ جعلها له ، وكون اهللا آتاه إياها ، ال ينايف وجوب الضمان عليه بوجود رهبا 

نقصت ضمن نقصها ، وتعترب القيمة حني التملك ، قاله يف التلخيص ، وهو ظاهر على رأي القاضي ومتابعيه ، 
 ، أما على رأي أيب حممد فينبغي اعتبارها حني وجود رهبا ، وكذا صرح به أبو الربكات ، وهذا كله بعد احلول 

  . علم أما قبله فهي أمانة ، كبقية األمانات ، واهللا أ
  . وإن كان امللتقط قد مات فصاحبها غرمي هبا : قال 
، يرجع ببدهلا إن : ش  ، مث جاء رهبا ، فهو غرمي هبا  ، بعد أن صارت اللقطة كمال امللتقط  إذا مات امللتقط 

، وإما ح ، إما حني التملك  ا تقدم من أنه إمنا ميلكها مضمونة عليه  ني اتسعت التركة ، وإال حتاص الغرماء ، مل
وجود رهبا ، وكالم اخلرقي حيتمل أن يريد ما إذا تلفت ، بقرينة املسألة السابقة ، وعليه شرح أبو حممد ، 

وحيتمل أن يريد أنه غرمي وإن كانت باقية ، تنزيلًا النتقاهلا إىل الوارث منزلة اِإلنتقال إىل األجنيب ، ولو انتقلت 



ارث ، مث عى األول ظاهر كالم اخلرقي وغريه أنه ال فرق بني أن إىل أجنيب مل يلزم إال بدهلا ، فكذلك إىل الو
يعلم تلفها بعد احلول أو ال ، ويف املغين احتمال أنه ال يلزم عوضها إن مل يعلم تلفها بعد احلول ، الحتمال تلفها 

  . يف احلول ، وهي إذاً أمانة ، واهللا أعلم 
اً: قال    . فله أخذه ، إن كان التقطها بعد أن بلغه اجلعل  وإن كان صاحبها جعل ملن وجدها شيئاً معلوم
، وأن به زعيم { (  ١٩: اجلعالة جائزة يف اجلملة ، لقول اهللا تعاىل : ش    ) . } وملن جاء به محل بعري 

انطلق نفر من أصحاب النيب يف سفرة سافروها ، حىت نزلوا على : وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال  ٢٢٠٨
ب ، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك احلي ، فسعوا له بكل شيء ، ال حي من أحياء العر

فأتوهم . لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا ، لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء : ينفعه شيء ، فقال بعضهم 
ء ؟ فقال بعضهم أيها الرهط إن سيدنا لدغ ، وسعينا له بكل شيء ال ينفعه ، فهل عند أحد منكم شي: فقالوا 

 : ، واهللا إين ألرقي ، ولكن واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حىت جتعلوا لنا جعلًا 
فكأمنا نشط من ) } احلمد هللا رب العاملني { (  ٩: فصاحلوهم على قطيع من غنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ 

بة ، قال  ا به قل فقال الذي . اقتسموا : هم الذي صاحلوهم عليه ، فقال بعضهم فأوفو: عقال ، فانطلق ميشي وم
، فننظر الذي يأمرنا : رقى  فقدموا على النيب ، فذكروا له . ال تفعلوا حىت نأيت النيب ، فنذكر له الذي كان 

 وضحك) قد أصبتم ، اقسموا ، واضربوا يل معكم سهماً : ( مث قال ) وما يدريك أهنا رقية ؟ : ( ذلك ، فقال 
، واللفظ للبخاري ، واحلكمة تقتضي ذلك ، فإن العمل قد يكون جمهولًا كصورتنا ، فتتعذر . النيب  متفق عليه 

اقتضت حكمة الشارع جواز ذلك    . اِإلجارة فيه ، واحلاجة تدعو إىل رده ، وقد ال جيد متربعاً ف
، ولقوله إذا تقرر هذا فإذا جعل رب اللقطة ملن وجدها شيئاً معلوماً ، فلمن وجده : ( ا أخذه ، ملا تقدم 

، وحنو ذلك ، لكن بشرط أن يلتقطها بعد أن بلغه ) املسلمون عند شروطهم  وكما لو استأجره على بناء حائط 
  . اجلعل ، ليكون عمله يف مقابلة اجلعل ، أما إن وجدها قبل بلوغ اجلعل فال شيء له ، ألنه متربع بعمله 

أنه ال يشترط العلم بالعمل ، وال املدة ، وهو صحيح ، خبالف اِإلجارة ) منها ( وقد تضمن كالم اخلرقي أموراً 
ا تقدم ،  ، كأن قال ) ومنها ( ، واحلكمة م صح نظراً ِإلطالق . إن وجدهتا يف شهر وحنو ذلك : أنه لو قدر املدة 

تعيني العامل ، للحاجة  أنه ال يشترط) ومنها ( كالمه ، الحتمال الغرر فيها ، خبالف اِإلجارة على الصحيح ، 
( أن العمل قائم مقام القبول ، ألنه يدل عليه ، أشبه الوكالة ، ) ومنها ( الداعية إىل ذلك ، خبالف اِإلجارة ، 

اً ، كاِإلجارة وغريها من العقود ، ومحل البعري يف اآلية معلوم عندهم ، ) ومنها  أن اجلعل ال بد وأن يكون معلوم
، ويف املغين ختريج جبواز جهالة اجلعل ، إن مل والقياس على العمل ال  يصح ، للحاجة الداعية مث ، خبالف هنا 
إذا قال األمري يف : من قول اِإلمام . فله شيء : خبالف . من رد ضاليت فله نصفها : مينع التسليم ، كقوله 

، من إذا جعل جعلًا ملن يدل: جاز ، ومن قوله . من جاء بعشرة رؤوس فله رأس : اجلهاد  ه على قلعة أو طريق 
، وختالفها  ، وما ختالفها  ا توافق اجلعالة اِإلجارة فيه  مال الكفار جمهولًا ، كجارية بعينها ، وقد عرف من هذ م

أيضاً يف أن اِإلجارة عقد الزم ، واجلعالة عقد جائز ، وتوافقها يف أن ما جاز أخذ العوض عليه يف اِإلجارة جاز 
  . ال يف اجلعالة ، وما ال ف

، فعلى هذا هي بعد  وظاهر كالم اخلرقي أن اجلعل يف مقابلة الوجدان ، وهو ظاهر كالم أيب الربكات وغريه 
، وقال يف املغين  إذا قال : الوجدان كغريها من اللقطات ، لصاحبها أخذها ، وال جيب على امللتقط مؤونة ردها 



اط الرد ، إذ هو املقصود ، ال الوجدان اجملرد ، وءمنا فقرينة احلال تدل عى اشتر. من وجد لقطيت فله دينار : 
ولعله يريد بالرد تسليم العني : قلت . من وجد لقطيت فردها علّي : ذكر الوجدان ألنه سبب الرد ، فكأنه قال 

، أو التمكني منها ، وكذلك يريد اخلرقي بالوجدان الوجدان املقصود ، ال جمرد الوجدان ، حىت لو ضاعت بعد 
اً ، وإذاً يرتفع اخلالف أو ت   . لفت استحق اجلعل ، ألن هذا غري مقصود قطع

ومفهوم كالم اخلرقي رمحه اهللا كما تقدم أنه لو وجد اللقطة قبل بلوغ اجلعل أنه ال شيء له ، وكذلك يف كل 
، إال يف صورة و احدة وهي رد عمل عمله لغريه بغري جعل ، لئال يلزم اِإلنسان ما مل يتلزمه ، ومل تطب نفسه به 

  . اآلبق ، فإن فيه مقدراً على املشهور املعروف ، واملختار لألصحاب 
، وابن مسعود رضي اهللا عنهم ومل نعرف هلم يف زمنهم خمالفاً  ٢٢٠٩   . ألنه يروى عن عمر ، وعلي 
ذلك ، لئال  وعن النيب أنه جعل يف رد اآلبق إذا جاء به خارجاً من احلرم ديناراً ، وألن املصلحة تقتضي ٢٢١٠

، وتوقف يف رواية ابن منصور فقال  ال أدري : يلحقوا بدار احلرب ويرجعوا عن دينهم ، وبذلك فارقوا غيهرم 
، قد تكلم الناس فيه ، مل يكن عنده فيه حديث صحيح ، فأخذ من ذلك أبو حممد رواية بأنه ال شيء فيه ، وقال 

فلمن جاء به إىل ربه ما أنفق عليه ، ومل يذكر جعال ، وأقرب وإذا أبق العبد : وهو ظاهر كالم اخلرقي لقوله : 
، وهلذا قال ابن  إىل الصحة ، قياساً على غريهم ، ألن األصل عدم الوجوب ، واحلديث مرسل ، وفيه مقال 

ويف أخذ رواية من هذا نظر ، ألن الواقف ال ينسب له . مل يكن عنده فيه حديث صحيح : منصور عن اِإلمام 
ونه ظاهر قول اخلرقي ينازع فيه أيضاً ، ألن اخلرقي ذكر هذا يف النفقات ، وهو بصدد بياهنا ، ال قول ، وك

  . بيان اجلعل ، وعلى كل حال فاملذهب األول 
إحدامها ( وعليه اختلف يف قدر اجلعل ، واتفق األصحاب فيما علمته أنه إن رده من خارج املصر ففيه روايتان 

  . واجب له أربعون درمهاً واختارها اخلالل أن ال) 
  . أنه دينار أو اثنا عشر درمهاً ) والثانية . ( اعتماداً على أن ذلك قول ابن مسعود رضي اهللا عنه  ٢٢١١
نظراً إىل أنه يروى عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما واختلف نقل األصحاب فيما إذا رده من املصر ،  ٢٢١٢

لواجب له دينار ، أو اثنا عشر درمهاً ، ويف اخلصال البن البنا ، وكتاب ففي اهلداية ، واملقنع ، واحملرر ، أن ا
الروايتني ، أنه عشر درمهاً ، ويف اخلصال البن البنا ، وكتاب الروايتني ، أنه عشرة دراهم ، وبالغ القاضي يف 

ايف أنه دينار ، أو اثنا إن الرواية ال ختتلف يف ذلك ، ويف املغين أنه دينار أو عشرة دراهم ، ويف الك: ذلك فقال 
عشر درمهاً يف رواية ، ويف أخرى دينار ، ويف خالف الشريف ، وأيب اخلطاب ، واجلامع الصغري ، أنه دبنار أو 

اثنا عشر درمهاً يف رواية ، ويف أخرى عشرة دراهم ومجع الطرق أنه دينار أو اثنا عشر درمهاً يف رواية ، ويف 
 ثالثة دينار ، ويف رابعة عشرة دراهم ، وقد نقل ابن هاينء عن أمحد فيمن أخرى دينار أو عشرة دراهم ، ويف

ذكر ذلك القاضي يف الغصب ، من كناب التعليق ، وذكره من رواية حممد بن  عمر قناة قوم أنه يرجع عليهم ، 
: آلثار ، قلت أيب حرب اجلرجاين ، وعلله بأن اآلثار مبنزلة األعيان ، فكما أن يرجع باألعيان ، كذلك يرجع با

، بأن يزيله ، كما يرجع يف األعيان ، ال أنه يرجع ببدل ذلك على  وهذا التعليل إمنا يقتضي الرجوع فيما عمله 
  . مالك العني ، واهللا أعلم 

ا قام وليه بتعريفها ، فإن متت السنة ضمها إىل مال واجدها : قال    . وإن كان الذي وجد اللقطة سفيهاً أو طفلً
ام وليه بالتعريف ، ألن واجدها ليس أهلًا للتعريف ، والويل قائم مقامه ، إذا وج: ش  د اللقطة سفيه أو طفل ق



ونائب منابه ، فإذا مت التعريف ضمها الويل إىل مال واجدها ، وصارت كسائر ماله ، ألهنا من أكسابه ، أشبه 
: ( لعموم قوله . يه ، وهو صحيح اصطياده ، وحنو ذلك ، وقد تضمن كالم اخلرقي صحة التقاط الصيب والسف

  . وحنو ذلك ، وكما يصح احتطابه وغريه ، واهللا أعلم ) من وجد لقطة 
  . وإذا وجد الشاة مبصر أو مبهلكة فهي لقطة : قال 
وأشهرمها ، ملا تقدم من قوله عليه السالم يف حديث زيد بن ) إحدى الروايتني ( يعين فله أخذها ، وهذا : ش 

ال يأوي : ( ال يلتقطها إال اِإلمام ، لقوله ) والرواية الثانية ) ( هي لك ، أو ألخيك ، أو للذئب فإمنا ( خالد 
ا ال ) الضالة إال ضال  وعلى األوىل وهي املذهب هل ميلكها بالتعريف ؟ فيه روايتان قد تقدمتا ، وحكم كل م

ن اِإلبل ، وعجول البقر ، وأفالء ميتنع من صغار السباع الثعلب ، وابن آوى ، والذئب ، وحنو ذلك كفصال
وقد دل مفهوم كالم اخلرقي عى ذلك فيما بعد . اخليل ، واألوز ، والدجاج ، وحنوها حكم الشاة فيما ذكرنا 

 .  
وظاهر كالم اخلرقي أهنا تعرف كغريها من اللقطان ، وهو مقتضى كالم صاحب التلخيص وأيب الربكات ، 

إن واجدها خيري بني ثالثة : حاب مل يذكروا هلا تعريفاً ، مث قال أبو حممد وغريمها ، وزعم أبو حممد أن األص
واِإلنفاق عليها من ماله ، وهل يرجع ) وحفظها ( وحفظ مثنها ، ) وبيعها ( وعليه قيمتها ، ) أكلها ( أشياء ، 

ال يبيع بعض : ه قال به إن مل ينو التربع ؟ فيه روايتان ، وظاهر كالم صاحب التلخيص خيالفه يف األخري ، ألن
  . احليوان للنفقة عليه ، ألنه يفضي إىل بيع كله 

على قول مالك ومن وافقه ، من أن إن وجدها مبصر أخذها وذحبها ، . مبصر أو مبهلكة : ونبه اخلرقي بقوله 
  . ومبهلكة حيفظها إىل أن جييء رهبا 

بها تركها ، أما لو تركها صاحبها ياملهلكة ترك أهنا إمنا تكون لقطة باملهلكة إذا مل يعلم أن صاح) واعلم ( 
، واهللا أعلم  ، وهي ملن أحياها ، نص عليه    . اِإلياس منها ، فليست بلقطة 

يه قوة مينع عن نفسه : قال    . وال يتعرض لبعري ، وال ملا ف
، والبغال ،  ال يتعرض لبعري ، لنص حديث زيد ، وال ملا فيه قوة مينع نفسه عن صغار السباع ، كاخليل: ش 

اء ، وتأكل الشجر ، حىت جيدها رهبا : ( والبقر ، ملا علل به من قوله  ) دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد امل
فعلل جواز أخذ الشاة بكوهنا معرضة للذئب ، ) خذها ، فإمنا هي لك ، أو ألخيك أو للذئب ( وقال يف الشاة 

ا يوعي يف بطنه من املاء املاء ، وهو لكرب ) وسقاؤه ( ، ومنع من أخذ البعري لكونه معه حذاؤه فريعى  وهو م
يؤمن من تلفه غالباً    . جثته ال يقدر عليه الذئب وحنوه ، ف

كنت مع أيب جرير ، بالبوازيج يف السواد ، فراحت : وقد روى منذر بن جرير رضي اهللا عنهما ، قال  ٢٢١٣
فأمر هبا فطردت حىت توارت ، مث . بقرة حلقت بالبقر : قالوا  ما هذ البقرة ؟: البقر ، فرأى بقرة أنكرها فقال 

رواه أمحد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأحلق ) ال يؤوي الضالة إال ضال : ( مسعت رسول اهللا يقول : قال 
األصحاب بذلك احلمر ، نظراً إىل صورهتا ، وأحلقها أبو حممد بالشاة ، نظراً إىل مشاركتها يف علتها ، وهو 

عرضها للذئب ، ومفارقتها لإلِبل يف عدم صربها على املاء ، وحكم ما ميتنع من صغار السباع بطريانه كالطيور ت
، أو بنابه ، كالفهد والكلب على وجه حكم اِإلبل وحنوها ، نعم إن كانت  كلها ، أو بسرعته ، كالظباء وحنوها 

، الصيود متوحشة ، إذا تركت ذهبت إىل الصحراء ، وعجز عنها  صاحبها جاز التقاطها ، قاله أبو حممد 



ويلحق باِإلبل من غري احليوان ما يتحفظ بنفسه كأحجار الطواحني وكبري اخلشب ، وحنو ذلك بطريق األوىل ، 
  . ألن اِإلبل متعرضة للتلف يف اجلملة ، خبالف هذه 

نائبه فله أخذها ليحفظها ملالكها ، ال هذا يف غري اِإلمام أو نائبه ، أما اِإلمام أو . وال يتعرض لبعري : وقوله 
  . ليتملكها 
كانت ضوال اِإلبل يف زمن عمر بن اخلطاب (  ١٦: ملا روى مالك يف موطئه عن ابن شهاب قال  ٢٢١٤

رضي اهللا عنه إبلًا مؤبلة تتناتج ، وال ميسها أحد ، حىت إذا كان عثمان أمر مبعرفتها ، مث تباع ، فإذا جاء 
  . واهللا أعلم ) .  صاحبها أعطي مثنها

  كتاب اللقيط

  
، كجريح ، وطريح وقتيل ، وحنو ذلك ، وهو الذي يوجد مرمياً على الطرق ، : ش  اللقيط فعيل مبعىن مفعول 

، وهو من فروص  ال يعرف أبوه ، وال أمه ، بشرط أن ال يبلغ سن التميز ، أو بلغها ومل يبلغ على املذهب 
وألن ) } وتعاونوا على الرب والتقوى ، وال تعاونوا على اِإلمث والعدوان { (  ١٩: الكفايات ، لقول اهللا تعاىل 

  . فيه إحياء نسمة ، أشبه إجناءه من الغرق ، واهللا أعلم 
  . واللقيط حر : قال 
  . نظراً إىل األصل ، ألن اهللا خلق آدم وذريته أحراراً ، والرق عارض : ش 

فجئت به إىل عمر : يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، قال  وعن سنني أيب مجيلة أنه وجد منبوذاً ٢٢١٥
يا أمري املؤمنني إنه رجل : فقال عريفه . وجدهتا ضائعة فأخذهتا : ما محلك على أخذ هذه النسمة ؟ فقال : فقال 
  . صاحل 
، ولك والؤه ، وعلينا نفقته : قال عمر . نعم : كذلك ؟ قال : فقال  واهللا أعلم . لك رواه ما. اذهب فهو حر 

 .  
  . وينفق عليه من بيت املال ، إن مل يوجد معه شيء ينفق عليه منه : قال 
، ملا تقدم عن عمر رضي اهللا عنه ، وألن : ش  ينفق على اللقيط من بيت املال ، إن مل يوجد معه ما ينفق عليه 

لم حاله من املسلمني اِإلنفاق عليه ، بيت املال وارثه ، فكان نفقته عليه كقرابته ، فإن تعذر ذلك ، فعلى من ع
، ألنه ميلك  حذاراً من هالكه ، كإجنائه من الغرق ، أما إن وجد معه شيء فإنه ينفق عليه منه ، ألنه حمكوم له به 
، وله يد صحيحة ، بدليل أنه يرث ، ويورث ، وميلك أن يشتري له وليه ، وحنو ذلك ، أشبه البالغد وإذاً ينفق 

، ويتوىل اإلنفاق عليه من حيضنه على املشهور ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختاره ابن عليه من ماله  كغريه 
حامد ، وابن الزاغوين ، وابن البنا ، وصاحب النهاية ، وغريهم ، ألن له والية عليه ، أشبه وصي اليتيم ، وألن 

، وقيل ع ، كإراقة اخلمر  ، فال يفتقر إىل حاكم  ا يدل على وجوب استئذانه ، هذا من األمر باملعروف  نه م
  . ونازع أبو حممد يف داللة ذلك ، وعليها إن أنفق بدون إذنه ضمن 

 ، وقد أشعر كالم اخلرقي بأن ما وجد مع اللقيط يكون له ، وهو صحيح ، كالذي يوجد يف يده من نقد وغريه 
أو ما جعل فيه كخيمة : قال أبو حممد  أو عليه من ثياب وحنوها ، أو حتته من فراش وحنوه ، أو مشدوداً بثيابه ،



، يف وجه قطع به أبو الربكات ، وأبو حممد يف  ا طرح قريباً منه  أو دار ، وظاهر كالم أيب الربكات خمالفته ، أو م
الكايف ، وصححه يف املغين ، عملًا بالظاهر ، ويف آخر وأورده أبو اخلطاب مذهباً ال يكون له كالبعيد ، أو دفن 

ا أورده فيها مذهباً ، وقطع به ابن البنا ال يكون له ،  حتته ، على احتمال يف اهلداية ، كالطرح بقربه ، وعلى م
دفني مل يكن له ، وتوسط أبو الربكات ، متابعة البن عقيل ، فجعله له بشرط طراوة  كالبالغ فإنه لو كان حتته 

  . الدفن ، اعتماداً على القرينة ، واهللا أعلم 
  . ائر املسلمني ووالؤه لس: قال 
مجيع ، جرياً على قاعدته ، وإمنا كان ) بسائر ( يعين مرياثه ، شبهه بالرقيق لعدم معرفة نسبه ، وأراد : ش 

كذلك ألهنم يرثون مال مات وال وارث له ، واللقيط كذلك ، وقد دل كالم اخلرقي على أن والءه ال يكون 
  . مللتقطه ، وهو صحيح 

  . أراد بالوالء الوالية عليه ، مجعاً بني األدلة : وحديث عمر قيل ) الء ملن أعتق إمنا الو: ( لقوله  ٢٢١٦
رواه أبو داود ) حتوز املرأة ثالثة مواريث ، عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي ال عنت عليه ( وحديث  ٢٢١٧

  . واهللا أعلم . ال يثبت : قال ابن املنذر . ، والترمذي وحسنه 
  . ن وجد اللقيط أميناً منع من السفر به وإن مل يكن م: قال 
إذا مل يكن الذي وجد اللقيط أميناً كأن كان فاسقاً منع من السفر به ، حذاراً من ادعاء رقة أو بيعه ، : ش 

وحنو ذلك ، وكذلك إن كان مستور احلال ، يف وجه اختاره يف الكايف ، احتياطاً ونظراً جلانب اللقيط ، ألنا ال 
ويف آخر جيوز أن يسافر به كما يقر يف يده ، إذ الظاهر من حال املسلم األمانة ، وقد اقتضى  نأمن خيانته ،

 ، كالم اخلرقي أنه يقر يف يد الفاسق يف احلضر ، وهو أحد الوجهني ، ألنه قد سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم 
واختاره القاضي ، وأبو ) اين والث( فيكون أحق به ، وألنه أهل للحفظ يف اجلملة ، بدليل صحة إيصائه ، 

يضم إليه : الربكات وغريمها ال يقر يف يده ، ألنه نوع والية ، وليس من أهلها ، وعلى األول قال أبو حممد 
أمني يشارفه ، وشهد عليه ، ويشيع أمره ، ليؤمن التفريط فيه ، وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط شيء من 

  . وغريه على ظاهره ذلك ، وكذلك أجراه صاحب التلخيص 
، أما اِإلقرار يف يده ، فال نزاع فيه ، حلديث  ومفهوم كالمه أنه إذا كان من التقطه أميناً أقر يف يده ، وسافر به 
اً ، مسلماً ، رشيداً ، فال يقر يف يد عبد ، وإن كان مكاتباً ، لعدم تفرغه  عمر ، لكن يشترط كونه حراً ، مكلف

، وال جمنون ، ألهنم موىل عليهم ، ال أن هلم والية ، وال يف يد كافر وإن أقر يف يد للحضانة ، وال يف يد صيب 
نعم حيث حكم بكفر اللقيط أقر يف يده ، لزوال املانع ، وال يف يد مبذر ، . الفاسق ، ألن خطر الدين عظيم 

لسفر به فيجوز لألمن عليه ، وإن مل يكن فاسقاً ، قاله يف التلخيص ، ألنه ليس بأهل لألمانات الشرعية ، وأما ا
، وإن كان من حضر  لكن إن أراد السفر للنقلى ، فإن كان من بدو إىل حضر جاز ، ألنه أرفه له ، وأومن عليه 

، اجلواز لِإلستواء ،  ، وإن كان من حضر إىل حضر فوجهان  إىل بدو منع ، حذاراً من املشقة ، واخلوف عليه 
، واألمن عليه ، واهللا واملنع ألن ظهور نسبه يف حمل التق اطه أغلب ، ومل يعارض ذلك ما يرجح عليه من رفاهيته 

  . أعلم 
، أري القافة ، فبأيهما أحلقوه حلق : قال    . وإذا ادعى اللقيط مسلم وكافر 
إذا ادعى اللقيط مسلم وكافر ، أو حر وعبد ، أي ادعوا نسبه ، فهما سواء يف الدعوى ، كما تضمنه : ش 



، وعليه اجلمهور ، ألن كل واحد منهما لو انفرد صحت دعواه ، فإذا تنازعوا كالم اخلرقي  ، ونص عليه أمحد 
، وحكى ابن أيب موسى وجهاً أن الكافر واحلال هذه ال يلتفت إىل  تساووا بالدعوى ، كاألحرار املسلمني 

، فأيهما دعواه إال ببينة ، مث إن كان ألحدما بينة حكم له ، وإن تساووا يف البينة أو عد مها أري القافة معهما 
  . أحلقته به حلق 

: إن رسول اهللا دخل علّي مسروراً تربق أسارير وجهه ، فقال : ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٢٢١٨
) إن هذه األقدام بعضها من بعض : أمل تري أن جمززاً نظراً آنفاً إىل زيد بن حارثة ، وأسامة بن زيد ، فقال ( 

قالت دخل قائف : ويف لفظ ) قد غطيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما ( اعة ، ويف رواية ملسلم وغريه رواه اجلم
فسر . إن هذه األقدام بعضها من بعض : والنيب شاهد ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن حارثة مضطجعان ، فقال 

  . بذلك النيب ، وأعجبه ، وأخرب به عائشة ، متفق عليه 
فسروه بذلك ، وإخباره به ، دليل االعتماد عليه . كا أسامة أسود ، وكان زيد أبيض و: قال أبو داود  ٢٢١٩

، وألنه حيصل غلبة الظن ، أشبه البينة ، ويؤيد ذلك أن عمر رضي اهللا عنه حكم بذلك يف خالفته كما سيأيت 
  . إن شاء اهللا تعاىل ، ومل ينكره منكر 

ملسلم والكافر يف الدعوى ، خالفاً أليب حنيفة رمحه اهللا ، يف وقد نبه اخلرقي بذكر هذه املسألة على تساوي ا
 ، تقدميه املسلم ، وعلى أن القافة تعترب ، خالفاً للشافعي ، واقتصاره على االثنني حيتمل ألنه جيوز أن يلحق هبما 

، قصراً على مورد النص  ، وهو قول ابن حامد    . وال يلحق بأكثر منهما 
قد اشتركا فيه : ضي اهللا عنه ، يف امرأة وطئها رجالن يف طهر ، فقال القائف وهو ما روي عن عمر ر ٢٢٢٠

  . مجيعاً فجعله بينهما 
حديث قتادة ، عن : روامها سعيد ، وقال أمحد . هو ابنهما ، ومها أبواه ، يرثهما ويرثانه : وعن علي  ٢٢٢١

ونص أمحد يف رواية مهنا أنه . ينهما جعله ب: جعله بينهما وقابوس ، عن أبيه ، عن علي : سعيد ، عن عمر 
يلحق بثالثة ، فاقتصر القاضي على ذلك ، ومال الشيخان إىل إحلاقه مبا زاد على الثالثة ، ألنه إذا جاز أن خيلق 

  . من اثنني ، كما شهب به قضاء الصحابة ، جاز أن خيلق من ثالثة وأكثر 
إما مبنزلة الشاهد ، أو احلاكم واملعنيان معتربان فيهما ، وأن  يعترب للقائف الذكورية ، والعدالة ألنه) : تنبيه ( 

يكون جمرباً يف اِإلصابة ، ليحصل الظن بقوله ، وهل يكفي قائف واحد ، وجمرد خربه ، تنزيلًا له منزلة احلاكم ، 
، بناء أو ال بد من اثنني ، ولفظ الشهادة ، تنزيلًا هلما منزلة الشاهدين ؟ فيه روايتان ، ويف اعتبار  احلرية وجهان 

  . على األصلني ، واهللا أعلم 

  كتاب الوصايا

  
مسيت الوصية وصية ألن امليت ملا أوصى وصل : الوصايا مجع وصية ، كالعطايا مجع عطية ، قال األزهري : ش 

إذا  كتب عليكم{ (  ١٩: ما كان فيه من أيام حياته ، مبا بعده من أيام مماته ، واألصل فيها قول اهللا تعاىل 
، حقاً على املتقني    ) . } حضر أحكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين ، واألقربني باملعروف 

ا حق امريء مسلم يبيت ليلتني وله : ( وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا قال  ٢٢٢٢ م



  . رواه اجلماعة ) شيء يريد أن يوصي فيه ، إال ووصيته مكتوبة عند رأسه 
إن اهللا تصدق عليكم بثلث أموالكم ، عند وفاتكم : ( وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه ، عن النيب قال  ٢٢٢٣

  . رواه الدارقطين ) زيادة يف حسناتكم ، ليجعلها لكم زيادة يف أعمالكم 
  . وال وصية لوارث إال أن جييز ذلك الورثة : قال 

( مسعت النيب يقول  :عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال : ش  ٢٢٢٤ إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه ، فال : 
  . رواه اخلمسة إال النسائي ، وحسنه الترمذي ) وصية لوارث 

  . وعن عمرو بن خارجة رضي اهللا عنه مثله ، رواه اخلمسة إال أبا داود ، وصححه الترمذي  ٢٢٢٥
  ) .  جيوز وصية لوارث إال أن يشاء الورثة ال: ( قال رسول اهللا : وعنابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٢٢٢٦
( وعن عمرو لن سعبل ، عن إلبه ، عن جده ، رضي اهللا عنهم أن النيب قال  ٢٢٢٧ ال وصية لوارث إال أن : 

  . روامها الدارقطين ) جييز الورثة 
إجازة الورثة ، ظاهره أن الوصية صحيحة ، موقوفة على . وال وصية لوارث إال أن جييز الورثة : وقول اخلرقي 

فتكون إجازهتم تنفيذاً ، وهذا هو املشهور املنصور يف املذهب ، حىت أن القاضي يف التعليق ، وأبا اخلطاب يف 
خالفه الصغري ، وأبا الربكات ، ومجاعة مل يذكروا يف املسألة خالفاً ، اعتماداً على حديثي ابن عباس وعبد اهللا 

ا يدل على أن الوصية ) وعنه ( لوارث صحيحة ، إذا أجازت الورثة ، بن عمرو ، فإن مقتضامها أن الوصية ل م
، اعتماداً . ال وصية لوارث : باطلة ، أخذا من إطالقه يف رواية حنبل  وفيه نظر ، فإذاً إجازة الورثة ابتداء عطية 
اً ، وللخال) ال وصية لوارث ( على أن الصحيح يف الرواية كما تقدم  ( ف فوائد ، وظاهره نفي الوصية مطلق

لزمت بدون القبول والقبض ، وإن اعتربنا القبض يف اهلبة ، وتصح مع جهالة اجملاز . إهنا تنفيذ : إذا قلنا ) منها 
ال يصح : ، ومع كون اجملاز وقفا على اجمليز ، وإن قلنا  ، كما . وقف اِإلنسان على نفسه  ولو كان اجملاز عتقاً 

فإن والءه للموصي ، . يبدأ باألول فاألول على املذهب : ثلث ، وقلنا لو تأخر العتق عن وصايا استغرقت ال
ألنه املعتق ، فتختص به عصبته ، ولو كان اجمليز والد اجملاز له ، كما لو وهب ثلث ماله ، مث وصى ألخيه مباله ، 

ما وهبه لولده ، ولو فأجاز ذلك األب ، مل يكن له الرجوع يف اجملاز به ، ألنه ليس هببة منه ، وهو إمنا يرجع في
جاوز اجملاز الثلث زاحم ما مل جياوزه ، كما لو كان ثلثه مثلًا مخسني ، فأوصلى لرجل مبائة درهم ، وآلخر 
خبمسني ، وآلخر خبمسني ، وأجاز الورثة اجلميع ، فإن املال وهو املائة ومخسون يقسم بينهم أرباعاً ، ألن 

  . الوصية صحت يف اجلميع 
ألخرى تنعكس هذه األحكام ، فال بد من القبول والقبض يف اجملاز ، حيث اعتربنا القبض يف وعلى الرواية ا

اهلبة ، الفتقارها إليهما ، ويشترط كون اجملاز معلوماً ، إذ العلم شرط يف صحة اهلبة ، ولو كان اجملاز وقفاً على 
يصح إن مل يصح وقف اِإلنسان على نفسه اجمليز ، كما لو وقف دره على ورثته ، ومها ابناه ، فأجازا ذلك ، مل 

، ولو كان اجملاز عتقاً كان والؤه للمجيز ، ألنه العتق حقيقة ال للموصي ، ولو كان  ، ألن الوقف حصل منهما 
، ولو جاوز اجملاز الثلث مل يزاحم ما مل جياوزه  اجمليز والد اجملاز له ، جاز له الرجوع فيما أجازه له ، ألنه هبة منه 

الصورة اليت ذكرناها مث ، يقسم املال بني اجملاز هلم أثالثاً ، ألن لصاحب املائة منها مخسون ، واخلمسون ، ففي 
إن عدم املزامحة إمنا هو يف : الزائدة على الثلث هبة مبتدأة من اجمليزين ، ومل حيصل هلم شيء يهبونه ، وقد يقال 

  . ما فيهما ، أما الثلث فيقسم بينهم على قدر أنصاهبم الثلثني ، ألن اهلبة ختتص هبما ، واجمليز يشرك بينه



وعلى الروايتني يعترب إجازة اجمليز يف مرضه من ثلثه ، أما على الرواية الثانية فواضح ، وأما على األوىل فألنه 
ه فيه متكن من أخذ املال ، وقد وجد سببه يف حقه ، فتسببه يف إسقاطه مبنزلة تلفه ، أشبه ما لو حاباه يف بيع ل

  . خيار ، مث أجازه يف مرضه ، فإن حماباته تعرب من الثلث 
واعلم أنه يستثىن من كالم اخلرقي الوصية بالوقف على الوارث ، فإنه يلزم يف الثلث فما دون ، على رواية 

  . وقد تقدمت ، واهللا أعلم 
، فأجاز ذلك الورثة بعد موت املو: قال  صي جاز ، وإن مل جييزوا رد ومن أوصى لغري وارث بأكثر من الثلث 

  . إىل الثلث 
  . ال جتوز الوصية لوارث مطلقاً ، ، وال ألجنيب بزائد على الثلث : ش 

يا رسول : جاءين رسول اهللا يعودين من وجع اشتد به ، فقلت : ملا روي عن سعد بن أيب وقاص قال  ٢٢٢٨
( ال ابنة يل ، أفأتصدق بثلثي مايل ؟ قال اهللا قد بلغ يب من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، وال يرثين إ ) ال : 

( فالشطر يا رسول اهللا ؟ قال : قلت  الثلث والثلث كثري ، إنك إن تذر ورثتك : ( فالثلث ؟ قال : قلت ) ال : 
، فإن خالف ووصى لألجنيب بأكثر من الثلث ، ) أغنياء ، خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس  رواه اجلماعة 

ك الورثة نفذ ، ألن احلق هلم ال يعدوهم ، وهل إجازهتم تنفيذ بناء على أن الوصية صحيحة ، أو وأجاز ذل
، ملا  ابتداء عطية بناء على أهنا باطلة ؟ على ما تقدم من اخلالف يف اليت قبلها ، وإن مل جييزوا صح الثلث فقط 

احلديث ، وشرط نفوذ ) ث أموالكم إن اهللا تصدق عليكم بثل: ( تقدم من حديث سعد ، وحديث أيب الدرداء 
إجازهتم وردهم أن يكون بعد موت املوصي ، ألن احلق إمنا يثبت هلم إذاً ، أما قبل ذلك فال عربة بذلك ، ألنه 

  . تصرف يف احلق قبل ثبوته 
ومن أوصي له وهو يف الظاهر وارث ، فلم ميت الزموصي حىت صار املوصى له غري وارث فالوصية له : قال 
  . ة ، ألن اعتبار الوصية باملوت ثابت

ومن أوصى له وهو يف الظاهر وارث ، فلم ميت املوصي حىت صار املوصى له غري وارث فالوصية له ثابتة : قال 
  . ، ألن اعتبار الوصية باملوت 

إذا أوصى لشخص يف الظاهر أنه وارث كما إذا أوصى ألحد أخويه من أبويه مث جتدد له ولد فإن الوصية : ش 
واحلال هذه صحيحة ثابتة ، ألن األخ عند املوت غري وارث ، واالعتبار يف الوصية باملوت ، ألنه احلال الذي 

ا إذا أوصى  حيصل به االنتقال إىل الوارث ، واملوصى له ، وقد فهم من تعليل اخلرقي عكس هذه الصورة وهو م
ه وله ابن ، مث مات االبن قبل أبيه ، فإنا تبينا لغري وارث ، فصار عند املوت وارثاً ، كما إذا أوصى ألحد أخوي

  . أن الوصية لوارث ، فال تكون ثابتة ، بل تقف على اِإلجازة ملا تقدم 
  . وإن مات املوصى له قبل موت املوصي بطلت الوصية : قال 
، وقد ف: ش  ، وقد صادفت املعطى ميتاً فلم تصح ، كما لو وهب مليت  هم من ألن الوصية عطية بعد املوت 

  . ألنه ليس بأهل للملك ، أشبه البهيمة ] وهو صحيح [ هذا أن الوصية ال تصح مليت ، 
  . وإن رد املوصى له الوصية بعد موت املوصي بطلت الوصية : قال 
ألنه أسقط ماله أخذه فيسقط ، كما لو عفى عن شفعته بعد البيع ، ومراد اخلرقي واهللا أعلم إذا كان الرد : ش 

،  قبل القبول ، أما لو كان بعد القبول والقبض فإن الرد ال يصح ، والوصية حباهلا ، الستقرار ملكه عليها 



وكذلك لو كان عبد القبول وقبل القبض ، على ظاهر كالم مجاعة من األصحاب وأورده أبو الربكات مذهباً ، 
ا ، أو موزوناً صح الرد : وقال أبو حممد يف املغين  وبطلت الوصية ، لعدم استقرار امللك إن كان املوصى به مكيلً

، بناء على اعتبار القبض يف ذلك وعدمه ، وقد فهم من كالم  ، وإن كان غريمها ففي صحة الرد وعدمه قوالن 
  . اخلرقي أنه لو وجد الرد قبل املوت مل يصح ومل يعترب ، وهو صحيح ، إذ احلق إمنا يثبت له باملوت ، واهللا أعلم 

  . قام وارثه يف ذلك مقامه ، إذا كان موته بعد موت املوصي ] أو يرد [ أن يقبل وإن مات قبل : قال 
إذا مات املوصى له قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه يف الرد والقبول مقامه ، يف إحدى الروايتني ، نقله عنه : ش 

، فثبت للوارث ، والقبول حق للمور) من ترك حقاً فلورثته : ( صاحل ، واختاره اخلرقي ، لعموم قوله  ث 
ال يقوم الوارث مقامه ، ويبطل حقه من القبول عليها ، نقلها عبد اهللا ، ) والرواية الثانية ( كبقية احلقوق ، 

وابن منصور ، واختارها ابن حامد ، والقاضي ، والشريف ، وأبو اخلطاب ، والشريازي ، وغريهم ، ألنه عقد 
بول قبله بطل العقد كاهلبة ، وألنه خيار ال يعتاض عنه ، أشبه خيار يفتقر إىل القبول ، فإذا مات من له الق

وحكى الشريف . إن هذا قيس املذهب : الشفعة ، وخياري الشرط واجمللس على املذهب ، وهلذا قال القاضي 
ذر ممن له ، وأبو اخلطاب وجهاً أهنا تنتقل واحلال هذه إىل الوارث بال قبول ، نظراً واهللا أعلم بأن القبول ملا تع

  . اِإلجياب سقط اعتباره ، ملكان العذر ، كما لو كانت الوصية للمساكني 
، وقد . إذا كان موته بعد موت املوصي : وقول اخلرقي  احترازاً مما إذا كان موته قبل موت املوصي وقد تقدم 

ذلك ، إذا كانت آلدمي  أشعر كالمه بأن الوصية واحلال هذه ال متلك إال بالقبول ، وال خالف نعلمه عندنا يف
، قال أمحد [ معني ،  إال الوجه احملكي قبل ، وذلك ألهنا هبة بعد املوت ، فافتقرت إىل القبول كاهلبة يف احلياة 

كاملساكني ، أو لغري آدمي كاملساجد ، ] ولو كانت الوصية آلدمي غري معني . اهلبة والوصية واحد : رمحه اهللا 
  . فال قبول إناطة بالعذر 

  . رمبا أشعر كالمه أيضاً بأن القبول ال تشترط الفورية فيه ، بل يصح وإن تراخى ، وهو صحيح ، واهللا أعلم و
يعطى سهماً مما : وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس ، وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى : قال 

  . تصح منه الفريضة 
  . صحابه الشريف ، وأيب اخلطاب ، وابن عقيل ، والشريازي وغريهم الرواية األوىل اختيار القاضي ، وأ: ش 

  . ألن ذلك يروى عن علي ، وابن مسعود رضي اهللا عنهما ومل يعرف هلما خمالف من الصحابة  ٢٢٢٩
  . ويروى عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من املال ، فأعطاه النيب السدس  ٢٢٣٠
السهم يف كالم العرب السدس فعلى هذا يعطى سدساً كاملًا ، إن مل تكمل : بن معاوية وعن إياس  ٢٢٣١

له : فروض املسألة ، وإن كملت أعيلت به ، وإن عالت أعيل معها ، قال أمحد يف رواية حرب ، وابن منصور 
  . السدس إال أن تعول الفريضة ، فيعطى سهماً من العول 

ينصرف إىل سهام فريضته ، ) سهماً ( مام يف رواية األثرم ، وأيب طالب ، ألن والرواية الثانية ظاهر كالم اِإل
وعلى هذا يعطى سهماً مما تصح منه الفريضة ، . فريضيت كذا وكذا سهماً ، لك منها سهم : أشبه ما لو قال 

، واألقل منها هو له مثل ما ألقل الورثة : اختارها اخلالل وصاحبه ) رواية ثالثة ( مضافاً إليها ، وعن أمحد 
اليقني ، مث إن أبا الربكات ومجاعة من أصحابه على إطالق هاتني الروايتني ، نظراً إلطالق اِإلمام ، وقيدمها أبو 

  . حممد متابعة للقاضي بأن ال يزيد السهم أو النصيب على السدس ، فإن زاد عليه رداً إليه 



، فعلى الرواية ولنذكر أمثلة تتضح هبا املسألة ، فلو مات رجل وخل اً وبنتني ، وأوصى بسهم من ماله  ف أم
األوىل تكمل به املسألة ، إذ مسألتهم أصلها من ستة ، ترجع بالرد إىل مخسة ، فيزاد إليها السهم املوصى به 

وهو السدس ، فتصري من ستة ، وكذلك على الثانية والثالثة ، ولو كانت املسألة أماً وأختاً ، فهي من مخسة ، 
الثلث سهمان ، ولألخت النصف ثالثة ، فيضاف إليها السدس على األوىل ، فتكمل املسألة ، وكذا على  لألم

الثانية ، وعلى الثالثة يضاف إليها مثل نصيب األم ، ألنه أقل نصيب وارث له إذاً فتصري من سبعة ، وعلى رأي 
، وتعول القاضي يكون له السدس ، ألن النصيب زاد عليه ، ولو كانت املسألة  ابنتان وأبوان ، فهي من ستة 

، [ بالسهم املوصى به إىل سبعة ، على الروايات الثالث  ولو كانت املسألة أختان ألبوين ، وأختان ألم ، وأم 
أيضاً ، ولو ] فأصلها من ستة ، وتعول إىل سبعة ، وتعول بالسهم املوصى به إىل مثانية ، على الروايات الثالث 

أخوات ألبوين ، وأخوان وأختان ألم ، وأم ، فهي من ستة ، تعول إىل سبعة أيضاً ، فعلى كان املسألة ثالث 
الرواية األوىل تعول بالسهم املوصى به وهو السدس إىل مثانية ، وتصح من مثانية وأربعني ، لألخوات لألبوين 

، وعلى الثانية تصح  أربعة وعشرون ، ولألخوة واألخوات لألم اثنا عشر ، ولألم ستة ، وللموصى له ستة
املسألة من اثنني وأربعني ، يزاد إليها السهم ، فتصري من ثالثة وأربعني ، وعلى الثالثة تصح أيضاً من اثنني 

، فتصري من أربعة وأربعني ، ولو كانت املسألة زوجاً وابناً  وأربعني ، يزاد إليها أقل أنصباء الورثة ، وهو سهمان 
، للزوج ثالثة ، وللموصى له بالسهم اثنان ، والباقي لالبن ،  ، فعلى الرواية األوىل تصح من اثين عشر 

  . وكذلك على رأي القاضي على الروايتني األخريتني ، وعلى رأي املطلقني تصح من مخسة ، واهللا أعلم 
  . وإذا أوصى له مبل نصيب أحد ورثته ومل يسمه ، كان له مثل ما ألقلهم نصيباً : قال 
  . ل هو املتيقن ، وما زاد مشكوك فيه ألن األق: ش 
كأن أوصى له مبثل نصيب أحد ورثته ، وهم ابن ، وأربع زوجات ، فتكون صحيحة من اثنني وثالثني : قال 

، فزد يف سهمان الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه ،  ا بقي فلالبن  سهماً ، للزوجات الثمن ، وهو أربعة ، وم
  .  سهماً ، للموصى له سهم ، ولكل امرأة سهم ، وما بقي فلالبن فتصري الفريضة من ثالثة وثالثني

، وإمنا صحت املسألة من اثنني وثالثني ، ألن أصلهما من مثانية ، : ش  هذا مثال للمسألة ، وهو واف باملقصود 
مث للزوجات الثمن ، وهو واحد ، غري صحيح عليهن ، فتضرب أربعة يف مثانية ، فتصري من اثنني وثالثني ، 

تعمل كما ذكره اخلرقي ، رمحه اهللا ، ولو كانت املسألة زوجاً وأبوين وابناً ، صحت من اثين عشر ، للزوج 
الربع ، ولكل واحد من األبوين السدس اثنان ، والباقي لالبن ، فتزيد عليها مثل نصيب أقل الورثة ، وهو أحد 

ورثة ، فإن اتفقت كان له مثل نصيب أحدهم ، األبوين ، فتصري من أربعة عشر ، هذا إن اختلفت أنصباء ال
فإذا خلف ثالثة بنني ، فمسألتهم من ثالثة ، فتزيد عليها مثل نصيب أحدهم ، فتصري من أربعة ، ولو مسى 

كان له مثل نصيب ذلك الوارث ، . مثل نصيب أكثر ورثيت : الوارث فسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، ولو قال 
، ألهنا أكثر نصيب وارث وهو االبن ،  مضافاً إىل املسألة ، ففي مثال اخلرقي يكون له مثانية وعشرون سهماً 

فتضاف إىل املسألة ، فتصري من ستني ، ويف الثانية يكون له مخسة ، فتصري املسألة من سبعة عشر ، ولو كانت 
ا ، ومل يقل  لو صرح باملثلية ؟ وبه  فهل يصح وجيعل كما. مبثل نصيبه : الوصية بنصيب وارث معني له كابنه مثلً

قطع القاضي يف اجلامع الصغري ، والشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، ومال إليه الشيخان ، 
، وهو املثل ، أو ال يصح ؟ وعزاه أبو حممد إىل  حمافظة على تصحيح كالم املكلف حبمله على حذف مضاف 



، وإذاً ال يصح ألن نصيب الوارث ليس له التصرف فيه ، القاضي ، وأظنه قاله يف اجملرد ، نظراً إىل  احلقيقة 
  . واهللا أعلم 

  . وإذا خلف ثالثة بنني ، وأوصى آلخر مبثل نصيب أحدهم ، كان للموصى له الربع : قال 
، : ش  ألن له مثل نصيب أحدهم مضافاً إىل املسألة ، ألنه جعل الوارث أصلًا ، وجعل للموصى له مثله 

يساويه وال يزيد عليه ، ولو كان البنون أربعة ، كان للموصى له اخلمس ، وعلى هذا ، فلو خلف فاقتضى أن 
  . ابنني وأوصى الثنني مبثل نصيبهما كانت املسألة من أربعة ، واهللا أعلم 

 وإذا أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربع ماله ، ومل جتز الورثة ، فالثلث بينهما على ثالثة أسهم ،: قال 
  . لعمرو سهم ، ولزيد سهمان 

قد تقدم أن ِإلنسان أن يوصي بالثلث لغري الوارث ، وما زاد على ذلك يقف على إجازة الورثة ، فإذا : ش 
أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربعه ، وخلف ابنني فأجازا ، فأصل املسألة من أربعة ، وتصح من مثانية ، 

ولكل ابن واحد ، وإن ردا أخذت النصف والربع ثالثة ، من . نان لزيد النصف أربعة ، ولعمرو الربع اث
، وإمنا قسم الثلث بينهما على قدر  خمرجهما وهو أربعة ، وجتعل الثالثة ثلث املال ، فتصري املسألة من تسعة 
ية نصيبهما ألن املوصى فاضل بينهما فلم يسو بينهما ، كالوصية بثلث وربع ، وهذا ألن على قاعدتنا أن الوص
صحيحة ، فاملتبع فيها لفظ املوصي ، وخيرج على قول لنا أن الوصية مبا زاد على الثلث باطلة أن املوصى له 

بالنصف ال يضرب بأكثر من الثلث ، لبطالن الزائد على ذلك ، وهو قول احلنفية ، وإذاً يؤخذ الثلث والربع 
، وذلك سبعة ، فيجعل ثلث املال ، فتكو ن املسألة من أحد وعشرين ، وعلى هذا فقس من خمرجهما اثين عشر 

  . ، واهللا أعلم 
  . وإذا أوصى لولد فالن فهو للذكر واألنثى بالسوية : قال 
يوصيكم اهللا يف أوالدكم ، { (  ١٩: قد حكي االتفاق على ذلك ، إذ االسم يشمل اجلميع ، قال تعاىل : ش 

نفى الذكر واألنثى مجيعاً ، ويدخل ) } ختذ من ولد ما ا{ (  ١٩: وقال تعاىل ) } للذكر مثل حظ األنثيني 
  . اخلنثى أيضاً يف ذلك ، ألنه ولد ، وال يدخل ولد بناته اتفاقاً ، وهل يدخل فيه ولد بنيه ؟ فيه روايتان 

  . كان للذكور دون اِإلناث . وإن قال لبنيه : قال 
، الختصاص االسم هبم دون اِإلناث ، : ش  أصطفى البنات على { (  ١٩: قال سبحانه أي لبين فالن أو لبين 

زين للناس حب { (  ١٩: وقال ) } أم اختذ مما خيلق بنات ، وأصفاكم بالبنني { (  ١٩: وقال تعاىل ) } البنني 
وهذا إذا مل يكونوا قبيلة ، فإن كانوا قبيلة كما إذا أوصى لولد هاشم ، أو ) } الشهوات من النساء ، والبنني 

يا بين { (  ١٩: يه الذكر واألنثى ، واخلنثى ، ألن ذلك اسم للقبيلة ذكرها وأنثاها ، قال تعاىل بين متيم دخل ف
ا بين آدم { (  ١٩: وقال تعاىل ) } إسرائيل  وال يدخل فيه ولد ) } يا بين آدم { (  ١٩: وقال ) } ولقد كرمن

  . بناهتم من غريهم ، ألهنم ال ينسبون إليهم 
  . وللحمل جائزة ، إذا أتت به ألقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية والوصية باحلمل : قال 
أما الوصية باحلمل فجائزة إذا كان مملوكاً وعلم وجوده ، أو حكم به حال الوصية ، كما سيأيت بيانه إن : ش 

تص بالبيع ، شاء اهللا تعاىل ، إذ غايته أنه غرر ، وذلك ال مينع صحة الوصية كعتقه ، وذلك ألن هنيه عن الغرر خم
  . وما يف معناه ، حذاراً من أكل مال الغري بالباطل 



واشترط كونه مملوكاً ألن الوصية مبلكم الغري باطلة ، واشترط العلم أو احلكم بوجوده ، وإال الحتمل حدوثه ، 
  . فال تتعلق الوصية به ، نعم لو وصى مبا حتمل جاريته وحنوها صحت ، ألن لفظه مستقبل 

للحمل فجائزة أيضاً ، قياساً على إرثه ، جبامع انتقال املال من اِإلنسان بعد موته بغري عوض ، بل  وأما الوصية
أوىل ، لصحتها للمخالف يف الني والعبد ، خبالف اِإلرث ، وشرط صحتها أن تضعه ألقل من ستة أشهر من 

، ومنهم أبو حممد حيث الوصية ، ليعلم وجوده حال الوصية ، إذ التمليك ال يصح ملعدوم ، كذا  قال اجلمهور 
يف الكايف ، ويف املغين قيده بأن تضعه لستة أشهر فما دون ، وليس جبيد ، ألهنا إذا وضعته لستة أشهر احتمل 

حدوثه حال الوصية ، فلم تصادف الوصية موجوداً يقيناً ، وقد انعكس ذلك على ابن املنجا رمحه اهللا تعاىل 
ا بأهنا إذا وضعته لستة أشهر علم وجوده  ال بد من ذكر ستة أشهر: فقال  ، معتمداً على ما يف املغين ، ومعللً

انتهى ، أما إن وضعته ألكثر من ذلك مل تصح الوصية له على مقتضى كالم . حال الوصية ، وقد تطدم رده 
لورثة قد وجد اخلرقي ، وأورده أبو الربكات مذهباً ، ألنه ال يعلم وجوده حال الوصية ، وسبب االنتقال إىل ا

إن وضعته لزوج أو سيد ومل يلحقهما نسبه إال بتقدير وطء : يقيناً ، فال يزول عنهم بالشك واالحتمال ، وقيل 
قبل الوصية صحت ، ألنه واحلال هذه قد حكم بوجوده ظاهراً حال الوصية ، إذ حال املسلم إمنا حيمل على 

  . بو حممد يف الكايف واملغين ، لكنه مل يفصح بتنقيح احلكم الصالح ، وإال فال ملا تقدم ، وهذا الذي قطع به أ
  . واعلم أن من شرط الوصية باحلمل وللحمل أن تضعه حياً ، إذ امليت ال يصح متلكه وال متليكه ، واهللا أعلم 

  . وإذا أوصى جبارية لبشر ، مث أوصى هبا لبكر ، فهي بينهما : قال 
ظاهر أنه يسوي بينهما يل االستحقاق ، فإذاً تقسم العني بينهما مع ألن األصل بقاء وصية األول ، فال: ش 

  . وجودمها ، الستوائهما يف سبب احلق ، وخيتص هبا أحدمها مع موت اآلخر ، لزوال املوامحة ، واهللا أعلم 
  . كانت لبكر . ما أوصيت به لبشر فهو لبكر : وإن قال : قال 
ول ، والوصية هبا للثاين ، فعمل على مقتضاه ، خبالف اليت قبلها ألن هذا دليل على الرجوع يف وصية األ: ش 

  . ، فإنه حيتمل الرجوع واالشتراك يف االستحقاق ، واألصل عدم الرجوع 
وقد تضمن هذا صحة الرجوع يف الوصية ، وهو إمجاع إال يف الرجوع بالوصية بالعتق ، فإن يف الرجوع فيه 

  .  خالفاً ومذهبنا جوازه ، واهللا أعلم
  . ومن كتب وصيته يشهد فيها حكم هبا ، ما مل يعلم رجوعه عنها : قال 
، وعرف خطه ، فإنه ينفذ ما فيها ، ما مل يعلم رجوعه عنها ، نص عليه : ش  إذا كتب وصيته ومل يشهد فيها 

ا : ( ل أمحد ، واعتمده األصحاب ، ملا تقدم من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا قا م
وظاهره إفادة ) حق امريء مسلم يبيت ليلتني ، وله شيء يريد أن يوصي فيه ، إال ووصيته مكتوبة عند رأسه 

الكتابة وإن مل يشهد مبا فيها ، وألن ذلك طريق يغلب على الظن صحة الوصية ، أشبه الشهادة هبا ، وخرج ابن 
. اشهدوا مبا فهيا : وله فيمن كتب وصيته وختمها وقال عقيل ، و أبو الربكات رواية بعدم الصحة ، أخذاً من ق

أنه ال يصح ، وقد يفرق بأن الشهادة شرطها أن تقع على العلم ، وما يف الوصية واحلال هذه غري معلوم ، فال 
ا مينعه ، مث بعد ذلك يعمل باخلط  تصح الوصية به ، أما لو وقعت الوصية على أنه وصى فليس يف نص اِإلمام م

فلو ختمها وأشهد . ال : ومن وجدت وصيته خبطه صحت ، نص عليه ، وقيل : ، وهلذا قال ابن محدان بشرطه 
انتهى ، أما إن عني للشاهد ما فيها فال إشكال يف صحة ذلك ، . بلى : مبا فيها مل يصح ، نص عليه ، وقيل 



، ما مل يعلم الرجوع عنها    . واهللا أعلم . والعمل عليه 
  . مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث  وما أعطى يف: قال 
، وحماباة ، وصدقة ، ووقف ، وإبراء فهو من : ش  ما أعطى يف مرضه الذي مات فيه من عتق ، وهبة مقبوضة 

احلديث ، مفهومه املنع مما ) إن اهللا تعاىل تصدق عليكم بثلث أموالكم ( الثلث ، ملا تقدم يف حديث أيب الدرداء 
  . زاد على الثلث 

أن رجلًا أعتق ستة مملوكني له عند موته ، مل يكن له (  ١٦ويف مسلم وغريه عن عمران بن حصني ،  ٢٢٣٢
وشرط املرض أن يكون خموفاً ، ) ) مال غريهم ، فجزأهم أثالثاً ، مث أقرع بينهم ، فأعتق اثنثن ، وأرق أربعة 
حنوها ، فإن كان غري خموف كالرمد ، قاطعاً بصاحبه ، كذات اجلنب ، والرعاف الدائم ، والقيام املتدارك و

ووجع ضرس ، والصداع ، وحنوه ، فحكمه كم الصحيح ، عطيته من رأس املال ، وإن اتصل به املوت ، 
، لكنه مل يقطع بصاحبه ، كاجلذام ، والسل يف ابتدائه ، وحنومها على الصحيح من  وكذلك إن كان خموفاً 

  . الصحيح من رأس ماله ، وال نزاع يف ذلك ، واهللا أعلم الروايتني وقد تضمن كالم اخلرقي أن عطية 
  . وكذلك احلامل إذا صار هلا ستة أشهر : قال 
، واملشهور من الروايتني : ش  يعين تكون عطيتها من الثلث لدخوهلا يف شهور والدهتا ، ووجود اخلوف عليها 

يتحقق اخلوف عليها ، خبالف ما قبل ذلك ،  أهنا ال تصري عطيتها من الثلث إال إذا ضرهبا املخاض ، ألهنا إذاً
  . واهللا أعلم 

  . ومن جاوز العشر سنني فوصيته جائزة إذا وافق احلق : قال 
  . تصح وصية من مل يبلغ على املذهب املنصوص : ش 

، أوصى ألخوال له ، فرفع ذلك إىل عمر رضي اهللا عنه ،  ٢٢٣٣ ملا روي أن صبياً من غسان ، له عشر سنني 
  . رواه سعيد . وصيته  فأجاز
وروى مالك يف موطئه عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم أخربه أنه قيل لعمر بن  ٢٢٣٤

إن ها هنا غالماً يفاعاً ، مل حيتلم ، وورثته بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له ها هنا إال : اخلطاب رضي اهللا عنه 
( فأوصى هلا مبال يقال له . هلا فليوص : ابنة عم له ، فقال عمر  ، قال عمرو بن سليم فبعث ذلك ) بئر جشم : 

، قال أبو بكر  وكان الغالم ابن عشر ، أو اثنيت : بثالثني ألفاً ، وابنة عمه اليت أوصى هلاهي أم عمرو بن سليم 
لحقه عاجلًا وال عشرة سنة ، وهذه قضية يف مظنة الشهرة ، وألنه تصرف متحض نفعاً للصيب ، من غري ضرر ي

  . آجلًا ، أشبه صالته وإسالمه ، وهبذا فارق اهلبة ألن الضرر قد يلحق هبا يف اآلجل 
ال تصح وصيته حىت يبلغ ، ألنه تربع املال ، أشبه هبته ، وعلى املذهب ، فال بد أن : ويف املذهب وجه آخر 

، فال عربال بكالم ه ، مث من األصحاب من مل يقيد ذلك بسن ، يكون مميزاً ، إذ غري املميز يف معىن اجملنون 
كالقاضي وأيب اخلطاب ، وهو ظاهر كالم اِإلمام أمحد يف رواية امليموين ، ومنهم من قيده بعشر ، كاخلرقي ، 
يما حكاه عنه الشريف ، نظراً ملنصوص أمحد يف رواية حنبل وصاحل ، فإنه قيد  وابن أيب موسى ، وأيب بكر ف

ية بتسع ، اعتماداً على قول عمر رضي اهللا عنه ، قال الشريف ، ومن األصحاب من قيده الغالم بعشر ، واجلار
  . بسبع وهو رواية أخرى عن أمحد ، وحكى ابن املنذر عن اِإلمام التقييد باثنيت عشرة سنة 

تباعاً قيد يف مجيع الوصايا ، وإن كانت من بالغ ، وإمنا نص على ذلك هنا ا. إذا وافق احلق : وقول اخلرقي 



، خبالف البالغ ، واهللا أعلم    . ملنصوصات اِإلمام ، وذلك ألنه يف مظنة خمالفة احلق 
  . ومن أوصى ألهل قرية ، مل يعط من فيها من الكفار إال أن يذكرهم : قال 
ا يطلق يعين واهللا من املسلمني ، نظراً إىل أن حال املسلم يقتضي بر املسلم ، ومنع الكافر ، والعام كثرياً م: ش 

ويراد به اخلصوص ، وقد قام دليل ذلك وهو قرينة احلال ، فعلى هذا ال يعطى من فيها من الكفار ، وظاهر 
كالم اخلرقي ومجاعة أهنم ال يعطون وإن مل يكن فيها إال مسلم واحد ، جلواز إطالق العام ، وإرادة الواحد ، 

به واحد ، ومال أبو حممد رمحه اهللا إىل أهنم يعطون ،  أريد) } الذين قال هلم الناس { (  ١٩: قال اهللا تعاىل 
  . نظراً إىل أن إطالق العام وإرادة واحد قليل ، مع ما انضم إىل ذلك من خمالفة العموم 

وال نزاع يف دخول الكفار ، إذا صرح بذلك ، إذ ال اعتبار ملقتضى احلال مع التصريح خبالفه ، وكذلك لو 
، ك ما إذا مل يكن يف القرية مسلم أصلًاد وحكم الكافر إذا أوصى ألهل قريته تعذر احلمل على اخلصوص 

كذلك ، يف أنه يدخل كافرها املوافقه له يف دينه ، ويف دخول كافرها املخالف له يف دينه احتماالن ، وال يدخل 
ا تقدم ، وقيل    . اهللا أعلم يدخل ، حذاراً من كون اِإلسالم سبباً للمنع من غري نص مينع ، و: مسلمها مل

ال جيوز : ومن أوصى بكل ماله وال عصبة له وال موىل فجائز ، وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى : قال 
  . إال الثلث 

، واختارها القاضي ، والشريف ، وأبو اخلطاب ، ] وحرب [ الرواية األوىل نص عليها يف رواية املروذي : ش 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة : ( ، لظاهر قوله والشريازي ، وأبو حممد ، وغريهم 

  . علل املنع خبشية فقر الوارث ، وهذا ال وارث له خيشى فقره ) يتكففون الناس 
  . واعتمد أمحد على أن ذلك يروى عن ابن مسعود  ٢٢٣٥

  . نص عليها يف رواية ابن منصور ) : والثانية ( 
ا بأن بيت املال له عصبة ، وهو مفهوم قوله معتمداً على أن ذلك ق ٢٢٣٦ إن اهللا تصدق : ( ول زيد ، ومعللً

وهي صرحية يف منع الرد ، وتوريث ذوي : احلديث ، قال أبو اخلطاب يف اِإلنتصار ) عليكم بثلث أموالكم 
  . األرحام 

إذا مل يكن له عصبة أو : قال  فإنه: تبع فيه لفظ أمحد يف رواية املروذي . وال عصبة له وال موىل : وقول اخلرقي 
ألن ذا الفرض يأخذ . إذا أوصى من ال وارث له : وغريمها يترجم املسألة . موىل فله أن يضع ماله حيث شاء 

البعض بالفرض ، والباقي بالرد ، فهو كالعاصب ، وهلذا منع النيب سعداً أن يوصي بأكثر من الثلث ، نعم إن 
  . زوجني جازت الوصية فيما زاد عن نصيبه على املذهب ، واهللا أعلم كان ذو الفرض ال يرد عليه ، كال

، وما فضل من الثلث بع عتقه فهو : قال  ومن أوصى لعبده بثلث ماله ، فإن كان العبد خيرج من الثالث عتق 
  . له ، وإن مل خيرج من الثلث عنق منه بقدر الثلث ، إال أن جييز الورثة 

، فصحت كما لو صرح بذلك ، إذا أوصى لعبده بثلث مال: ش  ه صح ، ألهنا وصية تضمنت العتق بثلث ماله 
، ألنه ميلك من كل  مث إن كان العبد خيرج من الثلث كما إذا كان ثلثه مائة ، وقيمة العبد مائة أو دوهنا عتق 

، ومن مجلة املال نفسه ، فيملك ثلثها ، وإذاً يعتق ذلك اجلزء ، لت ، جزء من املال ثلثاً مشاعاً  عذر ملك نفسه 
، ألنه قد  ويسري إىل بقيته ، كما لو أعتق بعض عبده بل أوىل ، فإن فضل من الثلث بعد عتقه شيء فهو له 

  . صار حراً وإن مل خيرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث ، والباقي موقوف على إجازة الورثة ، ملا تقدم 



مائة درهم ، أو ثوب أنه ال يصح ، وهو املشهور من ومفهوم كالم اخلرقي أنه لو أوصى له مبعني ك: قيل 
، وما بقي فهو له ، : الروايتني ، مث قال أبو حممد يف الكايف  على رواية الصحة يشترى العبد من الوصية فيعتق 

ا أمكن ، إذ تصحيح الوصية يسلتزم ذمل ، وإال فكأنه وصى للورثة : قلت  حمافظة على تصحيح كالم املكلف م
وعلى رواية : ، وال فائدة يف ذلك ، وبىن الشريازي الروايتني على متليك العبد إذا ملك ، مث قال  ببعض ماهلم

، واهللا  الصحة تدفع املائة إليه ، فإن باعه الورثة بعد ذلك فاملائة هلم ، وتعليل أيب حممد يف املغين يقرب من ذلك 
  . أعلم 
، فم. أحد عبدي حر : وإذا قال : قال    . ن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث أقرع بينهما 
أحد عبدي : القرعة هلا مدخل يف العتق ، ملا تقدم من حديث عمران ابن حصني رضي اهللا عنه ، فإذا قال : ش 

ومل يعينه ، أقرعنا بينهم ، إذ تعيني أحدهم ترجيح بال مرجح ، مث من خرجت عليه القرعة فهو . أو عبيدي حر 
ا تقدم من أن اِإلنسان ليس له أن يوصي حر ، إذ هذا ف ائدة القرعة ، وشرط نفوذ عتقه أن خيرج من الثلث ، مل

، وإن مل خيرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ، والباقي موقوف على إجازة الورثة واهللا أعلم    . بأكثر من ثلثه 
  . فاخلمسمائة للورثة  وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد خبمس مائة فيعتق ، فلم يبعه سيده ،: قال 
، كما لو مات املوصى له قبل موت املوصي ، أورد الوصية ، وإذا : ش  ألنه قد تعذر إعمال الوصية فبطلت 

يشمل إذا مل يبعه مطلقاً ، أو مل يبعه باخلمسمائة ، . فلم يبعه سيده : بطلت كان املال للورثة ، وقول اخلرقي 
  . وته أو غري ذلك ، واهللا أعلم ويف معىن ذلك حيث تعذر شراؤه ، إما مب

  . وإن اشتروه بأقل ، فما فضل فهو للورثة : قال 
ألن مقصود املوصي العتق وقد حصل ، وكما لو وكل يف شرائه يف حياته بثمن معني ، فاشترى بدونه ، : ش 

إن : املغين فقال  فإن الفاضل له ، كذلك هنا ، وحكى يف املغين احتمالًا بأن اخلمسمائة تكون لزيد ، وفرق يف
كان مث قرينة تقتضي إرفاق سيده بالثمن كما إذا كان صديقاً له ، أو ذا حاجة ، أو كان يعلم أن العبد حيصل 

، واهللا  بدون ذلك فإن الثمن مجيعه يدفع إىل السيد ، كما لو صرح بذلك ، وإن عدمت القرائن كان كما تقدم 
  . أعلم 
، وقيمته مائة وآلخر بثلث ماله ، وملكه غري العبد مائتا درهم ، وإذا أوصى لرجل بعبد ال ميل: قال  ك غريه 

، وربع العبد ، وملن أوصى له بالعبد ثالثة أرباعه    . فأجاز الورثة ذلك ، فلمن أوصى له بالثلث ثلث املائتني 
، وقد أوصى له بثلثه: ش  ، ألن املائتني من ماله  ، فال معارض له ،  إمنا كان للموصى له بالثلث ثلث املائتني 

فيستحق ثلثها ، وإمنا كان له ربع العبد ، وللموصى له بالعبد ثالثة أرباعه ، ألن مقتضى وصية صاحب الثلث 
، فقد تضمنت الوصية قسمة العبد  أن يكون له ثلث العبد ، ومقتضى وصية صاحب العبد أن يكون له مجيعه 

صية أحدمها بأوىل من األخرى ، فيجعل الثلث ربعاً على أربعة أثالث ، وهو أربعة أرباع ، وليس طرح و
  . كمسائل العول 

وإن مل جيز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس املائتني ، وسدس العبد ، ألن وصيته يف اجلميع ، : قال 
  . وملن أوصى له بالعبد نصفه ، ألن وصيته يف العبد 

للموصى له بالثلث سدس املائتني ، وسدس : هور األصحاب إذا مل جيز الورثة ما تقدم ، فقال اخلرقي ومج: ش 
 ، العبد ، وللموصى له بالعبد نصفه ، ألن الوصية ترجع يف الرد إىل الثلث ، وثلث املال واحلال هذه مائة 



والوصية مائتان ، ثلث املال قدره مائة ، والعبد قيمته مائة ، نسبة الثلث الذي هو مائة ، إىل الوصية اليت هي 
ئتان بالنصف ، فمن أوصى له بشيء رجع إىل نصفه ، نظراً إىل مقتضى املسمى يف الوصية ، فللموصى له ما

بالثلث سدس املائتني ، ألنه نصف ثلثها ، وسدس العبد ، ألنه نصف ثلثه ، واستحقاقه الربع يف اِإلجازة كان 
  . ة له بكله للمزامحة العارضة ، وقد زالت ، وللموصي له بالعبد نصفه ، ألن الوصي

واختار أبو حممد رمحه اهللا إن لصاحب الثلث مخس املائتني ، وعشر العبد ، ونصف عشره ، ولصاحب العبد 
ربعه ومخسه ، وخرجه أبو الربكات وجهاً ، ألن املوصى له بالعبد يف احلقيقة إمنا أوصى له بثالثة أرباعه ، ألنه 

صى له حقيقة بربعه ، ألنه أوصى آلخر بكله ، وإذاً يقسم الثلث أوصى آلخر بثلثه ، واملوصى له بثلثه ، إمنا أو
بينهما على ذلك ، نظراً إىل مقتضى الوصية لو أمكن إعماهلا باِإلجازة ، وعلى هذا يقسم الثلث بينهما على 

ا درهم حسب ماهلما يف اِإلجازة ، والذي هلما العبد وثلثا املائتني ، جمموع ذلك مائة وستة وستون درمهاً ، وثلث
، نسبتة الثلث إىل ذلك ثالثة أمخاسه ، فمن له شيء يف اِإلجازة ، له ثالثة أمخاسه يف الرد ، فاملوصى له بالثلث 
له ثلث املائتني ، وهو ستة وستون درمهاً ، وثلثا دهلم ، فيعطى ثالثة أمخاس ذلك ، وهو أربعون درمهاً ، وقدر 

قيمة ذلك مخسة وعشرون درمهاً ، فله ثالثة أمخاسه ، وهو مخسة ذلك مخس املائتني ، وله من العبد ربعه ، و
عشر درمهاً ، قدر ذلك من العبد عشره ، ونصف عشره ، وللموصى له بالعبد ثالثة أرباعه ، وقيمة ذلك مخسة 

  . وسبعون درمهاً ، ثالثة أمخاس ذلك مخسة وأربعون درمهاً ، قدر ذلك من العبد ربعه ومخسه 
ذلك على قول األصحاب أن جيعل لكل واحد من أصل وصيته بقدر نسبة الثلث إىل جمموع وطريقة العمل يف 

الوصيتني ، وعلى قول أيب حممد جيعل لكل واحد من الذي حثل له يف حال اِإلجازة بقدر نسبة الثلث إىل 
صاحب جمموع ما حصل هلما فيها ، وعلى هذا لو كانت الوصية بالنصف مكان الثلث ، ففي حال اِإلجاة ل

النصف نصف املائتني ، وثلث العبد ، ولصاحب العبد ثلثاه ، ويف حال الرد على قول األصحاب جمموع 
الوصيتني مائتان ومخسون درمهاً ، نسبة الثلث إىل ذلك مخسه فلكل واحد من أصل وصيته مخساها ، فللموصى 

ن درمهاً ، وللموصى له بالعبد مخساه ، له بالنصف مخسا املائة ، وهو أربعون درمهاً ومخس العبد ، وقدره عشرو
ا يصحل هلما يف اِإلجازة وهو مائتا  وهو أربعون درمهاً ، وعلى قول أيب حممد إذا نسبت الثلث إىل جمموع م

درهم ، كان النصف ، فيكون لكل واحد نصف الذي حيصل له يف اِإلجازة ، فصاحب النصف حيصل له من 
له من العبد ثلثه ، فله نصفه وهو السدس ، وصاحب العبد حيصل له يف املال املائة ، فله نصفها ، وحيصل 

  . اِإلجازة ثلثاه ، فله نصف ذلك وهو الثلث ، وعلى هذا فقس ، واهللا أعلم 
ومن أوصى لقرابته فهو للذكر واألنثى بالسوية ، وال جياوز به أربعة آباء ، ألن النيب مل جياوز بين هاشم : قال 

  . بسهم ذوي القرىب 
إذا أوصى لقرابته فهو للذكر واألنثى ، ألن كليهما من قرابته ، ويكون بينهما بالسوية ، ألنه شرك بينهما : ش 

، ويعطى الغين كالفقري ، لدخوله يف لفظ القرابة ، مث قيل وهو احتمال أليب حممد ،  فيه ، أشبه ما لو أقر هلما 
ل كل قريب له من جهة أبيه وأمه ، نظراً ملقتضى اللفظ ، وكالم ابن الزاغوين يف الوجيز يقتضي أنه رواية يشم

إمنا يتناول أقاربه من جهة : إذ قرابته اسم جنس مضاف ، فيشمل كل قريب له ، واملنصوص عن أمحد رمحه اهللا 
أمه بشرط أن يصلهم يف حال حياته ، إذ صلته هلم يف حايته قرينة بره هلم بعد مماته ، واملشهور عنه اختصاص 

اللفظ بقرابته من جهة أبيه ، ألن العرف يف القراءة إذا أطلق إمنا يتصرف لذلك ، وهلذا واهللا أعلم مل يعط هذا 



  . النيب أقاربه من جهة أمه من سهم ذوي القرىب 
، اعتماداً على العموم ) هل يشمل ( مث على هذا    . ولده وولد أبيه وإن عال 

اآلية قال أبو ) } لن تنالوا الرب { (  ١٩ا نزلت هذه اآلية مل: وملا روى مسلم وغريه عن أنس قال  ٢٢٣٧
( قال . يا رسول اهللا أرى ربنا يسألنا من أموالنا ، فأشهدك أين قد جعلت بربحاء هللا : طلحة  فاجعلها يف : 

فجعلها يف حسان بن ثابت ، وأيب بن كعب وبني حسان وأيب طلحة ثالثة آباء ، وبني أيب طلحة وأيب ) قرابتك 
  . ن كعب ستة آباء ، والظاهر أن جعله كان حبضرته أو بعلمه ، وأيضاً فقد دل على أن عرفهم ذلك ب

هبا أربعة آباء ، فإذا أوصى لقراءة زيد مثلًا ، أو وقف عليه تناول ولده ، فزيد أب ، وتناول ) وال يتجاوز ( 
ر اخلرقي ، والقاضي ، وعامة أصحابه ، أباه ، وجده ، وجد أبيه ، وأوالدهم ، وال يزاد على ذلك ، وهو اختيا

ما { (  ١٩: ملا استدل به اخلرقي ، من أن النيب مل جياوز بين هاشم بسهم ذوي القرىب ، ألن اهللا سبحانه ملا قال 
، وللرسول ، ولذي القرىب (  ٩)أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى ،  يعين قرابته ، فقسمه النيب بني ) } فلله 

  .  جياوز بين هاشم قرابته ، ومل
: مشيت أنا وعثمان إىل النيب ، فقلنا : ففي البخاري وغريه عن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه ، قال  ٢٢٣٨

ومل : قال جبري ) إمنا بنو املطلب وبنو هاشم شيء واحد : ( أعطيت بين املطلب من مخس خيرب وتركتنا ، قال 
ملا قسم النيب سهم ذوي القرىب من : يئاً ، ويف رواية يف السنن يقسم النيب لبين عبد مشس ، وال لبين نوفل ش

خيرب ، وذكر القصة ، وهذا خرج خمرج البيان للمسمى يف اآلية الكرمية ، وإذاً حيمل املطلق من كالم الناس ، 
لب هو األب الرابع ، واألب الثالث عبد املط) هاشم ( على املطلق من كالم الشارع ، وخيتص مبا اختص به و 

  . ، واألب الثاين عبد اهللا ، والنيب هو األب األول 
نظراً إىل أن الولد ال يدخل يف ذلك ، وهلذا مل ينقل أن النيب أعطى لولده شيئاً . هبا ثالثة آباء ) أو ال يتجاوز ( 

للولد ، ؟ فيه ثالث روايات ، وشذ ابن الزاغوين يف وجيزه ، فجعل األب الرابع عبد مناف ، فعلى هذا ال يدفع 
  . وهو خمالف للفظ اخلرقي وغريه 

قد تقدم أن الولد والوالد يدخالن يف لفظ القرابة ، وصرح بذلك القاضي ، والشريازي ) أحدمها ) ( تنبيهان ( 
، وهو ظاهر كالم اخلرقي وغريه ، وعبارة الشيخني توهم خالف  ، وابن عبدوس ، وأبو اخلطاب يف خالفه 

اختص : وصية ألوالده ، وأوالد أبيه ، وأوالد جده ، وأوالد جد أبيه ، وقال يف احملرر ال: ذلك ، قال يف املغين 
  . بولده وقرابة أبيه وإن عال 

  إذا أوصى ألقرب قرابته ، وله أب : قال أبو حممد يف املغين والكايف ) الثاين ( 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

وأم إهنما سواء ، وفيه نظر ، إذ األم ال تدخل يف لفظ القرابة على املذهب ، فكيف تكون من أقرهبم ، وقد نبه على 
  . ألخ من األم إن أدخلناه يف القرابة سواء ، واهللا أعلم واألخ من األب وا: هذا أبو الربكات حيث قال 

  . أعطي من قبل أبيه وأمه . ألهل بييت : وإن قال : قال 
إذا أوصى : قال يف رواية عبد اهللا ) قرابته ( مبنزلة لفظة ) أهل بيته ( املنصوص عن أمحد رمحه اهللا أن لفظة : ش 

  . قرابيت ل: بثلث ماله ألهل بيته ، وهو مبثابة قوله 
) ال حتل الصدقة يل ، وال ألهل بييت : ( قال النيب : واستدل على ذلك فيما حكاه عنه ابن املنذر بأن قال  ٢٢٣٩

فجعل سهم ذوي القرىب هلم ، عوضاً عن الصدقة اليت حرمت عليهم ، فكان ذوو القرىب الذين مساهم اهللا تعاىل ، 
  أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة ، 

من أهل بيته نساؤه ؟ : قلنا : قال ) أذكركم اهللا يف أهل بييت : ( وذكر حديث زيد بن أرقم أن النيب قال  ٢٢٤٠
ال ، أهله وعشريته ، الذين حرمت عليهم الصدقة بعده ، آل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل العباس : قال 

عل األول خمتصاً بأقاربه من جهة أبيه على ما تقدم ، القرابة ، وأهل البيت ، فج: وفرق اخلرقي رمحه اهللا بني لفظ . 
. بيت فالن كذا : وجعل الثاين يشمل القريب من جهة األب واألم ، نظراً إىل أن اللفظ يشملهم ، عرفاً ، يقال 

يعطى من كان : يريدون أقاربه من جهة أبيه وأمه ، وأناط الشريازي احلكم هنا مبن كان يصله يف حياته ، فقال 
  . واهللا أعلم . ه يف حياته من قبل أبيه وأمه يصل
  . وإذا أوصى أن حيج عنه خبمس مائة فما فضل رد يف احلج : قال 
إذا أوصى أن حيج عنه خبمس مائة مثلًا حج عنه ، ألن احلج جهة قربة ، فإن فضل من اخلمس مائة شيء ، رد : ش 

  . قتضى اللفظ ، وحكى الشريازي رواية أن الباقي للورثة يف احلج إىل أن ينفد ، على املذهب املعروف ، إعمالًا مل
وصرح به غريه ، ألنه تصرف . فما فضل : وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يدفع إىل من حيج إىل قدر ما حيج به ، لقوله 

هبا من مبقتضى النظر ، فال يزاد فيه على ذلك ، ولو كانت اخلمس مائة ال تكفي للحج ، فهل يعان هبا فيه ، أو حيج 
حيث تبلغ ، أو خيري ؟ ثالثة أقوال ، وشرط نفوذ هذه الوصية أن خترج اخلمسمائة من الثلث ، فإن مل خترج نفذ 

منها قدر الثلث ، ووقف الباقي على إجازة الورثة ، هذا إن كان احلج تطوعاً ، وإن كان واجباً فالذي حيتسب من 
  . م الثلث ما زاد على نفقة املثل للفرض ، واهللا أعل

  . فما فضل فهو ملن حيج . حجة خبمسمائة : وإن قال : قال 
اعتماداً على مقتضى لفظه ، إذ مقتضاه دفع مجيع اخلمسمائة إىل من حيج حجة واحدة ، كأنه قصد إرفاق من : ش 

  . حيج ، واهللا أعلم 
  . فما فضل رد إىل الورثة . حجوا عين حجة : وإن قال : قال 
من [ جيوز أن يريد ما فضل : فما فضل : حجة فقط ، فما فضل عنها فهو للورثة ، وقوله ألن الذي أوصى به : ش 

من املدفوع إليه ، أي عن النفقة اليت أنفقها ، بناء على املشهور ، من أنه ال جيوز ] الثلث ، وجيوز أن يريد ما فضل 
  . االستئجار على احلج ، واهللا أعلم 

فقتل عمداً أو خطأ ، وأخذت الدية ، فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية ، يف ومن أوصى بثلث ماله لرجل ، : قال 



  . إحدى الروايتني ، واألخرى ليس ملن أوصى له بالثلث من الدية شيء 
الرواية األوىل اختيار القاضي وغريه ، بناء على أن الدين حتدث على ملكه ، تنزيلًا لسبب الوجوب ، منزلة : ش 

ال شك أن السبب وجد يف حياته وصار ، هذا كما لو نصب شبكة ، فوقع فيها صيد بعد مسببه وهو الوجوب ، و
موته ، فإنه يكون له ، حيقق ذلك أن جتهيزه خيرج منها بال نزاع ، وعلى هذا يكون ملن أوصى له بالثلث ثلثها ، 

تكون للورثة ، يقتسموهنا على ليس ملن أوصى له بالثلث شيء منها ، بل ) والثانية ( كما لو ورث مالًا قبل موته ، 
  . قدر مواريثهم ، بناء على أن الدية حتدث على ملكهم 

إن قلنا له ، قضيت منها ديونه ، وإن قلنا للورثة فال ، وظاهر [ بىن أبو الربكات الدين على الروايتني ، ) تنبيه ( 
هيزه ، نظراً إىل أن الوجوب إمنا وجد كتج] كالم أيب حممد يف املغين يقتضي أن ديونه تقضى منها على الروايتني 

  . باملوت ، وامليت ليس أهلًا للملك ، ولذلك زالت أمالكه مبوته ، واهللا أعلم 
  . قد أخرجت األول : وإذا أوصى لرجل ، مث أوصى بعده إىل آخر ، فهما وصيان ، إال أن يقول : قال 
الثانيهو الوصي وحده ، وأما إذا مل خيرجه فهما وصيان  أما إذا أخرج األول من إلِيصاء إليه فقد انعزل ، وصار: ش 

، ملا تقدم فيما إذا أوصى لبكر جبارية ، مث أوصى هبا لبشر ، وقد تضمن كالم اخلرقي رمحه اهللا أن للموصي عزل 
  . املوصى إليه ، وهو واضح ، ألنه نائب عنه ، أشبه وكيله 

  . وإذا كان الوصي خائناً جعل معه أمني : قال 
ال تصح الوصية ) والثانية ( هذا إحدى الروايات عن أمحد رمحه اهللا تعاىل ، مجعاً بني نظر املوصي وحفظ املال ، : ش 

إىل فاسق أصلًا ، وهي اختيارالقاضي ، وعامة أصحابه ، الشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، وابن 
تصح الوصية إليه مطلقاً ) والرواية الثالثة ( لشهادة ، أشبه اجملنون ، عقيل يف التذكرة ، وابن البنا ، ألنه ليس بأهل ل

ألنه أهل لالئتمان يف اجلملة ، بدليل جواز إيداعه ، فلو طرأ . ، وال يفتقر إىل أمني ، حكاها أبو اخلطاب يف خالفه 
وغريه ] أيضاً [  خمتار القاضي فسقه بعد موت املوصي ، فعند أيب حممد أنه على الروايتني يف الوصية إليه ابتداء ، مث

البطالن ، وعند أيب الربكات أنه يبدل بأمني بال نزاع ، نظراً إىل أن املوصي يف االبتداء قد رضيه واختاره ، والظاهر 
أنه إمنا فعل ذلك ملعىن رآه فيه ، إما لزيادة حفظه ، أو إحكام تصرفه ، وحنو ذلك ، مما يربو على ما فيه من اخليانة ، 

الف ما لو طرأ فسقه ، فإن حال املوصي يقتضي أنه إمنا رضي بعدل وال عدل ، وعكس ذلك القاضي يف روايتيه خب
وال خيتلف املذهب أنه ال يصح إليه ابتداء ، فكأنه : وقال . ، فإنه محل رواية ضم األمني إليه على ما إذا طرأ الفسق 

  . نظر إىل الدوام يغتقر فيه ما ال يغتفر يف االبتداء 
إن كان املوصي مسلماً ) مسلماً ( بال نزاع ، ) عاقلًا ( من شرطه أن يكون : ولنشر إىل شروط املوصى إليه فنقول 

يصح إىل كافر إن كان املوصي كافراً ، لكن يشترط عدالة املوصى : ، وكذلك إن كان كافراً يف وجه ، ويف آخر 
يف رواية ، ويف أخرى وقال ) بالغاً ( ات أنه على الروايتني ، إليه يف دينه عند أيب حممد ، وظاهر كالم أيب الربك

. إذا جاوز العشر : وقال أبو حممد . إذا كان مراهقاً : ال ، وعليها قال أبو الربكات : إهنا قياس املذهب : القاضي 
املعرفة بالتصرف ، على املذهب وقد تقدم ، وال تعترب الذكورية ، وال احلرية ، وال البصر ، وال ) مستور احلال ( 

نعم إذا كان عاجزاً ضم احلاكم إليه أميناً ، ويعترب وجود الشروط عند العقد واملوت يف وجه ، ويف آخر عند املوت 
  . فقط ، واهللا أعلم 

  . وإن كانا وصيني فمات أحدمها ، أقيم مقام امليت أمني : قال 
حلصول التشريك بينهما ، إال أن جيعل لكل واحد إذا أوصى لرجلني ، فليس ألحدمها االنفرد بالتصرف ، : ش 



منهما التصرف منفرداً ، فعلى هذا لو مات أحدمها أو جن أقام احلاكم مقامه أميناً ، ألن امليت مل يرض بتصرف 
اآلخر وحده ، وكذلك إن ماتا يف وجه ، ألنه مل يرضى بتصرف واحد ، ويف آخر جيوز أن يقيم واحداً ، ألن األمر 

، أشبه ما لو مل يوص ، ولو كان قد جعل لكل واحد التصرف منفرداً ، فمات أحدمها مل يبدل ، الستقالل رجع إيل 
  . اآلخر بالتصرف ، واهللا أعلم 

ومن أعتق يف مرضه أو بعد موته عبدين ال ميلك غريمها ، وقيمة أحدمها مائتان ، واآلخر ثلثمائة ، فلم جتز : قال 
وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان عتق منه مخسة أسداسه ، وهو ثلث اجلميع ، وإن الورثة ، أقرع بينهما ، فإن 

  . وقعت على اآلخر عتق منه مخسة أتساعه 
إىل أن ) إشارة ( أقرع بينهما ، : وقوله . أي مدبراً . أي منجزاً ، أو بعد موته . ومن أعتق يف مرضه : قوله : ش 

ذلك التدبري على املذهب بال ريب ، كبقية الوصاية ، وشذ حنبل فنقل عنه العتق يف املرض يعترب من الثلث ، وك
بأن العتق واحلال هذه يكمن يف ) وإشارة ( نفوذه من رأس املال إن وجد يف الصحة ، نظراً إىل احلال الراهنة ، 

عنا فإن بدخول القرعة ، واألصل يف ذلك كله حديث عمران بن حصني املتقدم ، وإذا أقر) وتصريح ( واحد 
وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ، عتق منه مخسال أسداسه ، وهو ثلث اجلميع ، إذ ثلث اجلميع مائة وستة 

وستون وثلثا درهم ، وذلك قدر مخسة أسداسه ، وإن وقعت على اآلخر الذي قيمته ثالمثائة ، عتق منه مخسة 
هم ، إذ كل تسع منه ثالثة وثالثون درمهاً ، وثلث درهم أتساعه ، وهي الثلث ، مائة وستة وتسون درمهاً وثلثا در

 .  
ألن مجيع ملك امليت مخسمائة ، وهي قيمة العبدين ، فتضرب يف ثالثة ، فأخذ ثلثه مخسمائة ، فلما أن وقعت : قال 

ه ، وكذلك القرعة على الذي قيمته مائتان ، ضربناه أيضاً يف ثالثة ، فصريناه ستمائة ، فصار العتق فيه مخسة أسداس
  . يفعل باآلخر إذا وقعت عليه القرعة 

هذا بيان لعمل املسألة ، وألن العتق يف األول مخسة أسداسه ، ويف الثاين مخسة أتساعه ، وذلك ألن صورة : ش 
املسألة أن مجيع ملك امليت مخسمائة ، فتضرب يف ثالثة ، ترتفع إىل ألف ومخسمائة ، ألهنا لو مل تضرب رمبا وقع فيها 

كسر فتشق النسبة إليه أو تتعذر ، فإذا بلغت ألفاً ومخسمائة ، أخذ ثلثها وهو مخسمائة ، مث إن وقعت القرعة على 
الذي قيمته مائتان ، ضربناه يف ثالثة ، كما ضربنا اجملموع ، فترتفع إىل ستمائة ، مث تنسب الثلث إليه وهو اخلمس 

مائة درهم ، وإن وقعت القرعة على الذي قيمته ثالمثائة ، فعلنا مائة ، جتد العتق فيه مخس أسداسه ، إذ كل سدس 
به أيضاً كذلك ، ضربناه يف ثالثة فارتفع إىل تسعمائة ، مث نسبنا منه الثلث ، وهو اخلمس مائة ، جتدها مخسة أتساعه 

 .  
  . وكل شيء يأيت من هذا الباب فسبيله أن يضرب يف ثالثة ، ليخرج بال كسر : قال 
انت قيمة أحد العبدين ثالمثائة ، واآلخر أربعمائة ، مجعتها ، وذلك سبعمائة ، فجعلتها ثلث املال ، مث إن فلو ك: ش 

وقعت القرعة على الذي قيمته ثالمثائة ، ضربت يف ثالثة ، ترتفع إىل تسعمائة ، مث تنسب إليه السبعمائة يكن العتق 
ئة ، ضربته يف ثالثة ، ترتفع إىل ألف ومائتني ، وإذا نسبت منه سبعة أتساعه ، وإن وقعت على الذي قيمته أربع ما

  . إليه السبع مائة ، كان العتق فيه ثلثه وربعه ، وعلى هذا فقس ، واهللا أعلم 
وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ، ومل يسم العبد ، كان له أحدهم بالقرعة ، إذا كان خيرج من الثلث ، وإال : قال 

  . ملك منه بقدر الثلث 
هذا إحدى الروايتني ، واختيار ابن أيب موسى ، ألن اجلميع سواء بالنسبة إىل االستحقاق ، فكان له أحدهم : ش 



واختارها أبو اخلطاب ، والشريف يف خالفيهما ، والشريازي يعطيه ) والثانية ( بالقرعة ، كما لو كان ذلك عتقاً ، 
هو اليقني ، فيكون هو الواجب ، وما زاد فهو مشكوك فيه ، وإذاً  الورثة ما أحبوا ، ألن لفظه تناول عبداً ، واألقل

ما تدفعه الورثة هو الواجب أو أزيد ، فيلزم قبوله ، وقد تضمن كالم اخلرقي صحة الوصية باجملهول ، وهو واضح 
  . ، ملا تقدم من أن الغرر ال ينافيها 

يصح ويعطى أي عبد كان ، لكن يشترط كونه ذكراً ، وأطلق ، فإنه . بعبد : خيرج ما إذا قال . من عبيده : وقول 
خيرج ما إذا مساه . ومل يسمه : هذا عند أيب حممد ، نظراً للعرف ، وعند القاضي ال يشترط ، نظراً للحقيقة ، وقوله 

  . ، فإنه يستحقه بشرطه بال نزاع ، واشتراط اخلروج من الثلث واضح وقد تقدم 
  . فتلف بعد موت املوصي مليكن للموصى له شيء وإذا أوصى له بشيء بعينه : قال 
إذا أوصى له بشيء بعينه كهذا العبد وحنوه فتلف بعد موته ، وقبل القبول ، مل يكن للموصى له شيء ، حكاه : ش 

ابن املنذر إمجاعاً ، وذلك ألن املوصى له إمنا يستحق بالوصية وهي يف معني ، فتذهب بذهابه ، وبطريق التنبيه إذا 
  . قبل موت املوصي تلف 
  . وإن تلف املال كله إال املوصى به فهو للموصى له : قال 
نص على هذا أمحد ، ألن حق الورثة تعلق مبا عدا املعني ، وقد تلف ، فيتلف على ملكهم ، أما املعني فلم : ش 

  . يتعلق حقهم به ، ولذلك كان للموصى له أخذه بغري رضاهم 
  . يأخذه زماناً ، قوم وقت املوت ، ال وقت األخذ ومن أوصي له بشيء فلم : قال 
اتفق أصحابنا فيما علمت : إعلم أنا نذكر أولًا أصلًا ، مث نذكر هذه املسألة ، ألن بعضهم بناها عليه ، فنقول : ش 

د على أن شرط ثبوت امللك للموصى له القبول بعد املوت ، مث اختلفوا مىت يثبت امللك له ، فاملذهب عند أيب حمم
رمحه اهللا أن امللك ال يثبت له إال عقب القبول ، وهو مقتضى قول القاضي ، وعامة أصحابه ، قال أبو اخلطاب يف 

واختار أبو بكر يف الشايف أن امللك مراعى ، فإذا قبل تبينا أن . الوصية واهلبة واحد : وأومأ إليه أمحد فقال : اهلداية 
ولعله أخذه من هذه . إنه ظاهر كالم اخلرقي : يف عن شيخه أنه قال امللك ثبت له من حني املوت ، وحكى الشر

وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية ابن منصور ، فيمن أوصي له بشيء فلم يأخذه زماناً ، قال : املسألة ، قال يف التعليق 
أن امللك حصل  فظاهر هذا: قال . له يوم أوصى : حيسب على املوصى له بقيمته يوم يأخذه ، قال أمحد : سفيان 

معناه يوم تعترب قيمته حني املوت ، ألنه حني الوصية باق على ملك املوصي . يوم أوصى : وقوله . بالسبب السابق 
، فال تعترب قيمته إذاً ، مث على األوىل هل يبقى امللك بعد موت املوصى له ، فيتوفر بنمائه ثلثه وهو مقتضى قول 

أو يكون امللك للورثة مث ينتقل إىل املوصى له إذا قيل وهو اختيار أيب حممد ،  الشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما
وابن البنا ، والشريازي ؟ فيه وجهامن وتلخص أن يف امللك بني املوت والقبول ثالثة أوجه ، للميت ، للورثة ، 

  . للموصى له 
ألخذ ، وكذلك نص عليه أمحد يف رواية ابن إن التقومي يعترب حبال املوت ، ال حبال ا: إذا تقرر هذا فقول اخلرقي 

منصور ، فيحتمل أنه بناء منهما على أن امللك يكون مراعى ، وأن املوصى له إذا قبل ثبت ملكه من حني املوت ، 
إن امللك ال يثبت إال حني القبول ، فيعترب التقومي إذاً ، وإىل هذا جنح أبو الربكات ، مع زيادة حتقيق ، : أما إن قلنا 

ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، وحيتمل أن هذا احلكم جار على مجيع الوجوه ، وهو مقتضى كالم أيب حممد ، فإنه ك
إن قول اخلرقي هو : وقال أبو العباس . ال أعلم فيها خالفاً : حكى اخلالف يف األصل ، مث ذكر هذه املسألة ، وقال 
بالبناء ، فعلى هذا االعتبار يف التقومي حبال املوت سعراً  قول قدماء األصحاب ، وإنه أوجه من قول جده ، يعين



وصفة ، فعلى هذا إذا قوم املوصى به حال املوت ، فخرج من الثلث ، كان للموصى له ، وإن زاد حني القبول ، 
،  حىت مل خيرج من الثلث ، ولو مل خيرج من الثلث حال املوت ، كان له منه بقدر الثلث ، وإن زاد سعره أو صفته

حىت خرج من الثلث حال القبول ، وذلك ألن تأخري القبول حصل بتفريط من املوصى له ، فهو كتأخري املشتري 
وحنوه ينقل ] بعد التمكن من قبضه ، واملذهب أن جمرد التمكن من القبض يف املبيع املعني [ قبض املبيع املعني ، 

ول فيها مبنزلة القبض يف غريها ، وإن قلنا بالرواية الضمان ، فكذلك التمكن من القبول يف الوصية ، إذ القب
األخرى يف البيع وحنوه ، وأن الضمان ال ينتقل إال بالقبض ، فهذا يف املعاوضات على ضعف ، أما الشركة وحنوها 
فنفس التمييز كاف ، وألن املوصى به مباح للموصى له ، وقد امتنعت الورثة من التصرف فيه وإن قلنا امللك هلم 

انتقلت إىل الورثة ، : و للميت ألجل حق املوصى به ، فأشبه العبد اجلاين ، والتركة املستغرقة بالدين ، وإن قلنا أ
فإنه لو أخر استيفاء حقه حىت نقص العبد أو التركة كان النقص عليه ، ومل يكن له حق يف غري ذلك ، كذلك ها هنا 

وإن تعلق حق الغرماء بالتركة لتعلق املوصى له باملوصى : صحاب ، وقد قال أبو اخلطاب يف االنتصار وطائفة من األ
به هل مينع من االنتقال ؟ على روايتني ، وألن املوصى له وإن مل ميلك ، لكن له حق التملك ، فأشبه ربح املضاربة 

 يدخل يف ملك ال: على رواية ، ونصف الصداق بعد الطالق ، إن قلنا . ال ميلك إالر هبا : قبل القسمة ، إن قلنا 
على وجه أيضاً ، فإن مجيع هذه . ال متلك إال هبا : الزوج إال باختياره على وجه ، واملغامن قبل القسمة إن قلنا 

القبول ها هنا مبنزلة القبول يف اهلبة والبيع ، : الصور الضمان على من له حق التملك ، كذلك ها هنا ، وال يقال 
ال ميكن أحداً فسخه بعد املوت ، فهو كربح املضاربة ، وقبول البيع واهلبة حق  ألن التملك يف الوصية حق ثابت ،

إن خيار القبول يف الوصية ينتقل إىل الورثة وإن كان خيار قبل : غري ثابت ، إلِمكان إبطاله ، وهلذا قال اخلرقي 
  . البيع واهلبة ال ينتقل اتفاقاً 

على الورثة بزيادة على الثلث ، ال يف امللك ، وال يف القبض ، فإذا وأيضاً فإن العدل الشرعي أن ال تفضل الوصايا 
أوصى بعبد ، وله عبدان آخران ، فالعدل أن نقص العبدين كما هو على الورثة ، كذلك نقص العبد على املوصى 

ليس هذا : يلزم على هذا أن امللك مع الزيادة يكون للورثة والضمان على املوصى له ، ألنا نقول : له ال يقال 
ضمان الثمر على الشجر على البائع ، والزيادة للمشتري ، والعني املؤجرة ضماهنا على املؤجر : كما نقول . ببدع 

إن امللك يتبني ثبوته للموصى له من حني املوت ، فإن : إن قلنا : انتهى ، وقال أبو الربكات . ، والربح للمستأجر 
إن امللك ال : أدىن صفاته من حني املوت ، إىل حني القبول ، وإن قلنا املوصى به يقوم بسعره يوم املوت ، على 

اعترب التقومي وقت القبول سعراً وصفة ، وبيان ذلك أما السعر . يثبت إال عقب القبول ، وأنه قبل للورثة أو للميت 
وإذاً تكون زيادة السعر  فألنه إمنا اعترب حال املوت على األول ، ألنا تبينا بالقبول دخوله يف ملكه حني املوت ،

ونقصها عليه ، ألن زيادة السعر ونقصه ال تضمن مع بقاء العني املستحقة ، وإن ضمنت العني ، كما يف الغصب 
وغريه على املشهور ، وأما على الوجهني اآلخرين ، فألن امللك إمنا حصل له بالقبول ، فقبل القبول ال يقوم عليه ، 

ما نقص الصفة أما على الوجهني اآلخريهن فواضح ، ألن امللك للورثة أو للميت ، كما قبل املوت اتفاقاً ، وأ
والزيادة هلما ، فكذلك النقص عليهما ، إذ اخلراج بالضمان ، وأما على الوجه األول فألن املوصى له ال يضمن إال 

ف ، وذلك ألن القبول ال يرد بالقبول ، كما أن غريه ال يضمن إال بالتمكني من القبض أو حبقيقة القبض على اخلال
إالعلى عني موجودة ، ألنه وإن أثبت امللك من حني املوت ، فال بد من بقائه إىل حينه ، إذ ثبوت امللك قبله تبع 
لثبوته يف حينه فما ليس مبوجود ال يقبل ، لتعذر امللك فيه ، وهلذا لو تلفت العني املوصى هبا قبل القبول ، امتنع 

ذلك إذا تلف بعضها ، وال ضمان أيضاً على الورثة ، حبيث حيسب من الثلثني ، ألن الورثة مل القبول فيها ، فك



  . ميلكوا ذلك ، فأشبه ما مل ميكنهم قبضه وأوىل 
كذا ما اشترى بصفة أو رؤية : قلنا . يلزم على هذا أن تكون الزيادة للموصى له ، والنقص ليس عليه : فإن قيل 

لبائع ، حىت يتبني أنه على ما رؤي أو وصف ، فلو زاد يف هذه املدة كانت الزيادة متقدمة ، هو مضمون على ا
للمشتري ، وقد ذكر أبو الربكات حنو هذا يف الصداق أيضاً ، إذل تعذر الرجوع يف نصف عينه ، فإنه يرجع 

يضمنه بالعقد ، : ا قلنا بنصف قيمته يوم الفرقة ، على أدىن صفاته من يوم العقد ، إىل يوم القبض ، إال املتميز إذ
فتعترب صفته وقت العقد ، وذلك ألن مع التعذر إمنا يستحق نصف القيمة يوم الفرقة ، فيعترب السعر إذاً ، وأما صفة 
املقوم فإن كان قد زاد بعد العقد وقبل القبض مل يستحق نصف قيمة الزيادة ، حلدوثها على ملك الزوج ، وإن كان 

  . ، لعدم التمكن من القبض ، املقتضي لضمان الزوج  قد نقص فهو مضمون عليها
واعلم أن حترير هذه العبارة هنا ، ويف الصداق ، له دون غريه ، وإن كان قد ذكره غري واحد : قال أبو العباس 

 وهو متوجه يف الصداق ، أما هنا ففيه نظر ، ألن اململوك: متفرقاً يف الصداق ، ويؤخذ من تعليل بعضهم هنا ، قال 
بالوصية ، كاململوك باِإلرث ، ال يتوقف متام امللك فيهما ىل قبض ، وإن تلف تلف من ضماهنما ، خبالف اململوك 

بالعقود ، كالبيع وحنوه ، ال يتم امللك فيها إال بالتمكن من القبض ، وإذا تلفت تلفت من ضمان الذي خرجت من 
ى له ، وإذاً يكون التالف قبل القبول من ملكه ، إذ مل يفت ملكه ، وأيضاً فإن بالقبول يتبني أن امللك كان للموص

  . واهللا أعلم . فيه إال بالقبض ، والقبض غري مؤثر ، بدليل ما لو قبل وأخر القبض 
وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاق ، فلم يف الثلث بالكل ، حتاصوا يف الثلث ، وأدخل النقص على كل واحد : قال 

  . بقدر ما له يف الوصية 
هذا هو املشهور ، املختار لألصحاب من الروايتني ، لالشتراك يف سبب االستحقاق ، وال مزية ألحدهم على : ش 

اآلخر ، فعلى هذا لو وصى لرجل بثلث ماله ، وآلخر مبعني قيمته مائة ، وبعتق عبد قيمته مخسون ، وثلثه مائة درهم 
) والرواية الثانية ( سيها ، فكل من له شيء له مخساه ، ، فإنك إذا نسبت الثلث إىل جمموع الوصايا ، وجدته مخ

يقدم العتقد ، لترجحه مبا فيه من حق اهللا تعاىل ، وحق اآلدمي وتشوف الشارع إليه ، ولو مل يكن يف الوصايا عتاقة 
  . واهللا أعلم . حتاصوا فيها بال نزاع 

فمات الفرس ، كانت األلف للورثة ، وإن أنفق وإذا أوصى بفرس يف سبيل اهللا ، وألف درهم تنفق عليه ، : قال 
  . بعضها رد الباقي إىل الورثة 

لتعذر العمل بالوصية يف اجلميع أو يف البعض ، وإذاً يرجع إىل الورثة ، ألن سبب استحقاقهم قائم ، وإمنا : ش 
مثل هذه الوصية اجلهة  منعوا ملعارض وقد زال ، وحيتمل أن تنفق األلف على فرس آخر يف السبيل ، إذ املقصود من

، ال ذات الفرس ، وصار كما لو وصى بألف يف احلج ، فإنه يصرف يف حجة بعد أخرى حىت ينفد ، واهللا سبحانه 
  . أعلم 

  كتاب كتاب الفرائض

  
العلم بقسمة : وحدها يف االصطالح . فرض وافترض : الفرائض مجع فريضة ، وهي يف األصل مصدر من : ش 

  . املواريث 
تعلموا الفرائض وعلموها الناس : ( قال رسول اهللا : واألصل فيها ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه ، قال  ٢٢٤١



  . رواه ابن ماجه والدارقطين ) ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أميت 
ا سوى ذلك فهو فضل ، آية العلم ثالثة ، وم: ( وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، أن رسول اهللا قال  ٢٢٤٢

  . رواه أبو داود وابن ماجه ) حمكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة 
  . وال يرث أخ وال أخت ألب وأم ، أو ألب مع ابن ، وال مع ابن ابن وإن سفل ، وال مع أب : قال 
  . وال مع ابن ابن وإن سفل ، وال مع أب : ش 
وأنثاهم بالثة ، االبن ، وابنه ، واألب باِإلمجاع ، حكاه ابن املنذر ، وقد  يسقط ولد األبوين أو األب ذكرهم: ش 

يستفتونك ، قل اهللا يفتيكم يف الكاللة ، إن امرؤ هلك ، ليس له ولد ، وله أخت ، فلها { (  ١٩قال سبحانه 
ود الولد ، وهو وهو يقتضي أن األخ واألخت ال يرثان مع وج) } نصف ما ترك ، وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد 

من ال ولد له وال والد ، واملراد األخ واألخت من األبوين أو األب بال ) والكاللة ( شامل للولد وولد االبن ، 
نزاع ، وإمنا خص احلجب بالولد الذكر ، وإن كانت اآلية الكرمية تشمل األنثى ملا سيأيت من أن األخوات مع 

وصة بالذكر ، ويزيد ولد األب على حجبه ، بالثالثة أنه حيجب باألخ من البنات عصبة ، وإذاً فاآلية الكرمية خمص
واألخوات من األب مبنزلة األخوات من األب واألم ، إذا مل يكن : األبوين ، وقد أشعر كالم اخلرقي هبذا يف قوله 

  أخوات ألب وأم 
ة ، وأن أعيان بين األم يتوارثون وذلك ملا روى علي رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا قضى بالدين قبل الوصي ٢٢٤٣

  . رواه أمحد والترمذي ، وابن ماجه . دون بين العالت ، يرث الرجل أخاه ألبيه وأمه ، دون أخيه ألبيه 
  . وال يرث أخ وال أخت ألم مع ولد ، ذكراً كان أو أنثى ، وال مع ولد ابن ، وال مع أب ، وال مع جد : قال 
سقط بأربعة الولد ، وولد االبن ، واألب ، واجلد أيب األب ، يف قول العامة ، لقوله ولد األم ذكرهم وأنثاهم ي: ش 

واملراد باألخ واألخت من األم ) } وإن كان رجل يورث كاللة ، أو امرأة ، وله أخ أو أخت { (  ١٩: تعاىل 
، وولد االبن ، والوالد يشمل باِإلمجاع ، والكاللة يف قول اجلمهور من ليس له ولد وال والد ، والولد يشمل الولد 

  . واهللا أعلم . األب ، واجلد 
  . واألخوات مع البنات عصبة ، هلن ما فضل ، وليست هلن معهن فريضة مسماة : قال 
العصبة يف االصطالح ؟ وحكمه أنه يرث بال تقدير ، مث تارة ينفرد فيحوز مجيع املال ، وتارة تستغرق الفروض : ش 

ال تستغرق فيأخذ الفاضل ، إذا تقرر هذا فاألخوات مع البنات عصبة ، هلن الفاضل عن املال فيسقط ، وتارة 
  . فروض البنات ، وليست هلن مع البنات فريضة مسماة 

لالبنة النصف ، ولألخت : ملا روي أن أبا موسى األشعري سئل عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقال  ٢٢٤٤
أقضي فيها ) ضللت إذاً وما أنا من املهتدين ( لقد : ل أيب موسى ، فقال فسئل ابن مسعود ، وأخرب بقو. النصف 

فأخرب أبو موسى بقول . مبا قضى النيب ، للبنت النصف ، والبنة االبن السدس ، تكلمة الثلثني ، وما بقي فلألخت 
خوات األخوات ألبوين ، رواه البخاري وغريه ، واملراد باأل. ال تسألوين ما دام هذا احلرب فيكم : ابن مسعود فقال 

  . أو ألب ، ألنه قد تقدم له أن األخوات لألم ال يرثن مع الولد 
  . وبنات االبن مبنزلة البنات إذا مل يكن بنات : قال 
اآلية وولد البنني أوالد ، قال ) } يوصيكم اهللا يف أوالدكم { (  ١٩: هذا إمجاع ، ويشهد له عموم قوله تعاىل : ش 

  : الشاعر 
  ) ونا بنو أبنائنا بن( 



 .  
أي عند عدمهن ، يف إرثهن ، وحجبهن ملن حتجبه البنات ، ويف كون . مبنزلتهن : ، وقوله ] أي بنو أبنائنا بنونا [ 

  . األخوات معهن عصبة ، وغري ذلك 
بهن فإن كن بنات وبتات ابن ، فللبنات الثلثان ، وليس لبنات االبن شيء إال أن يكون معهن ذكر ، فيعص: قال 

  . فيما بقي ، للذكر مثل حظ األنثيني 
) } فإن كن نساء فوق اثنني فلهن ثلثا ما ترك { (  ١٩: البنات هلن الثلثان باإلِمجاع ، وسنده قوله تعاىل : ش 

  . وكذمل البنتان هلما الثلثان باِإلمجاع 
  . زائدة للتوكيد : قيل  يف اآلية الكرمية) } فوق { (  ١٩وال عربة برواية شذت عن ابن عباس ، و  ٢٢٤٥
جاءت امرأة سعد بن الربيع إىل رسول اهللا : ويؤيد ذلك ويوضحه ما روى جابر رضي اهللا عنه ، قال  ٢٢٤٦

يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبومها معك يف أحد شهيداً ، وإن عمهما : بابنتيها من سعد ، فقالت 
فنزلت آية املرياث ، فأرسل ) يقضي اهللا يف ذلك : ( فقال . ا ، وال ينكحان إال مبال أخذ ماهلما ، فلم يدع هلما مالً
وهذا . رواه اخلمسة ) اعط ابنيت سعد الثلثني ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك : ( رسول اهللا إىل عمهما ، فقال 

يكم يف الكاللة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد يستفتونك ، قل اهللا يفت{ (  ١٩: بيان اآلية الكرمية ، وأيضاً قوله تعاىل 
وهذا يدل ) } ، وله أخت ، فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد ، فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان 

بطريق التنبيه على أن للبنتني الثلثني ، ألهنما أقرب من األختني ، وال شك أن داللة التنبيه أقوى من داللة مفهوم 
يوصيكم اهللا يف { (  ١٩: إهنا أقوى من داللة النص ، وأيضاً قوله تعاىل : ط ، بل قد قال بعض العلماء الشر

وإذا كان معنا ذكر وأنثى ، فلألنثى الثلث ، وللذكر الثلثان مثل حظ األنثيني ) } أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني 
 ، .  

وبنات ابن ، فللبنتني فصاعداً الثلثان ، وتسقط بنات االبن  إذا تقرر هذا فإذا كان يف املسألة بنتان فصاعداً ،
باِإلمجاع ، وألن الثلثني جلهة البنات ، وقد استوعبه بنات الصلب ، فسقط بنات االبن ، ألهنن دوهنن يف الدرجة ، 

لذكر مثل اللهم إال أن يكون معهن يف درجتني ذكر من بين االبن كأخيهن ، أو ابن عمهن ، فيعصبهن فيما بقي ، ل
اآلية ، وهؤالء أوالد ، وكذلك لو كان ) } يوصيكم اهللا يف أوالدكم { (  ١٩: حظ األنثيني ، لعموم قوله تعاىل 

  . الذكر من ولد االبن أنزل منهن ، كابن أخيهن ، أو ابن عمهن ، أو ابن ابن ابن عمهن ، ملا تقدم ، واهللا أعلم 
البنة الصلب النصف ، ولبنات االبن واحدة كانت أو أكثر من ذلك فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن ، ف: قال 

  . السدس تكملة الثلثني ، إالأن يكون معهن ذكر ، فيعصبهن فيما بقي ، للذكر مثل حظ األنثيني 
وإن كانت واحدة فلها { (  ١٩: ال نزاع بني العلماء أن للبنت الواحدة النصف ، وقد شهد لذلك قوله تعاىل : ش 

وال نزاع أيضاً بينهم أنه إذا كانت بنت وبنت ابن ، أو بنات ابن ، أو بنت ابن وبنات ابن ابن أن )  }النصف 
للبنت النصف ولبنات االبن واحدة كانت أو أكثر السدس تكملة الثلثني ، ملا تقدم من قصة أيب موسى ، وحديث 

مثل حظ األنثيني ، ملا تقدم من اآلية ابن مسعود ، فإن كان مع بنات االبن ذكر ، عصبهن فيما بقي ، للذكر 
  . الكرمية 

يشمل ما إذا كان يف درجتهن ، أو أسفل . إال أن يكون معهن ذكر : وقول اخلرقي يف هذه املسألة واليت قبلها 
إذا : وقال يف الثانية . إذا كان معهن أو أنزل منهن : منهن ، وصرح بذلك أبو الربكات ، وقال يف املغين يف األوىل 

  . وظاهره أن من أنزل منهن ال يعصبهن . ان معهن يف درجتهن ك



واألخوات من األب مبنزلة األخوات من األب واألم ، إذا مل يكن أخوات ألب وأم ، فإن كان أخوات ألب : قال 
وأم وأخوات ألب ، فلألخوات من األب واألم الثلثان ، وليس لألخوات من األب شيء إال أن يكون معهن ذكر ، 

  . صبهن فيما بقي ، للذكر مثل حظ األنثيني فيع
يستفتونك ، { (  ١٩: فرض األخت من األب واألم النصف ، وفرض األختني فصاعداً الثلثان ، لقوله تعاىل : ش 

قل اهللا يفتيكم يف الكاللة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد 
  . اآلية ) } اثنتني فلهما الثلثان  ، فإن كانتا
فنزلت آية : يا رسول اهللا كيف أصنع يف مايل ، ويل أخوات ؟ قال : وعن جابر رضي اهللا عنه ، قال قلت  ٢٢٤٧
  . رواه أبو داود . . . اآلية ) } يستفتونك { (  ١٩: املرياث 
ات من األب واألم ، لدخوهلن يف اآلية ويروى أنه كان له سبع أخوات ، واألخوات من األب مبنزلة األخو ٢٢٤٨

الكرمية ، لكن بشرط عدم األخوات ألب وأم ، فاألخوات ألب يسقطن باألخوات ألبوين ، وقد تقدم ذلك ، 
ويتفرع على هذا إذا كان له أخوات ألب وأم ، وأخوات ألب ، فإن لألخوات لألب واألم الثلثني ، وتسقط 

ة واحدة ، وهو ما إذا كان مع األخوات لألب ذكر ، فإنه يعصبهن فيما األخوات لألب ، ويستثىن من ذلك صور
وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء ، فللذكر مثل حظ { (  ١٩: بقي ، للذكر مثل حظ األنثيني ، لعموم قوله تعاىل 

  ) . } األنثيني 
ولألخوات من األب  وإن كانت أخت واحدة ألب وأم ، وأخوات ألب ، فلألخت من األب واألم النصف ،: قال 

واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثني ، إالأن يكون معهن ذكر ، فيعصبهن فيما بقي ، للذكر مثل 
  . حظ األنثيني 

أما كون النصف لألخت من األبوين فبنص الكتاب ، وقدمت على األخوات لألب ألهنا أقوى منهن ، وأما : ش 
ألب ، فألن فرض األخوات الثلثان ، وقد أخذت األخت لألبوين النصف ، كون باقي الثلثني لألخوات من ا

فيكون الباقي منهما وهو السدس لألخوات لألب ، إال أن يكون معهن واحلال هذه ذكر ، فيعصبهن فيما بقي ، 
حظ  فللذكر مثل(  ٩)وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء ، { (  ١٩: للذكر مثل حظ األنثيني ، لعموم قوله تعاىل 

وشرط من يعصبهن هنا ، ويف اليت قبلها أن يكون أخاهن ، فال يعصبهن ابنه ، خبالف بنات االبن ، كما ) } األنثيني 
  . واهللا أعلم . تقدم ، ألن ابن األخ ليس بأخ ، وابن االبن ابن 

فإن كان له ولد ، أو  ولألم إذا مل يكن إال أخ واحد ، أو أخت واحدة ، ومل يكن ولد ، وال ولد ابن الثلث ،: قال 
  . ولد ابن ، أو أخوان ، أو أختان ، فليس هلا إال السدس 

هلا الثلث ، وهي مع عدم الولد ، أو ولد االبن ، ) إحدامها ( ذكر اخلرقي رمحه اهللا تعاىل هنا لألم حالتني : ش 
ه أبواه ، فألمه الثلث ، فإن كان فإن مل يكن له ولد ، وورث{ (  ١٩: واالثنني من اِإلخوة واألخوات ، لقوله تعاىل 

فجعل هلا الثلث مع عدم الولد ، وهو شامل للولد وولد االبن ، ومل ينقلها إىل السدس ) } له إخوة فألمه السدس 
هلا السدس ، وهو مع وجود الولد ، ذكراً كان أو أنثى ، ) احلال الثاين ( إال مع وجود اإلخوة ، وليس اإلخوة بأخ 

وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك { (  ١٩: ، أو اثنني من اِإلخوة واألخوات ، لقوله تعاىل ] أو ولد ابن [ 
فإن كان له إخوة { (  ١٩: وهو شامل للولد وولد االبن ، وللذكر واألنثى ، وقوله تعاىل ) } إن كان له ولد 
  ) . } فألمه السدس 

الثة إخوة ، ملا روي أن ابن عباس قال لعثمان رضي اهللا عنه وإمنا صرف عن ظاهره ، ومل يعترب يف حجبها ث ٢٢٤٩



ال أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ، ومضى : ليس األخوان إخوة يف لسان قومك ، فلم حتجب هبما األم ؟ فقال : 
وهذا من عثمان رضي اهللا عنه يدل على أن الذي منعه من أعمال ظاهر اآلية . يف البلدان ، وتوارث الناس به 

فإن كانوا إخوة رجالًا ونساء ، فللذكر { (  ١٩: اِإلمجاع السابق ، مث إن هذا عرف القرآن يف اِإلخوة قال سبحانه 
يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل ) حال ثالث ( وهذا ثابت بال نزاع يف االثنني فصاعداً ، وبقي لألم ) } مثل حظ األنثيني 

  . واهللا أعلم . 
  . ولد الذكر أو ولد االبن إال السدس وليس لألب مع ال: قال 
) } وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { (  ١٩: هذا إمجاع ، وقد قال اهللا تعاىل : ش 

  . والولد كما تقدم يشمل الولد وولد االبن 
  . فإن كن بنات كان له ما فضل : قال 
يعين بعد فرض السدس ، ألن األب واحالل هذه يرث بالفرض أي فإن كن األوالد بنات ، كان له ما فضل ، : ش 

والولد يشمل الذكر ) } وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { (  ١٩: السدس ، لقوله تعاىل 
  واألنثى ، وما بقي بعد أخذ ذي الفرض فرضه يأخذه بالتعصيب ، 

وإال لو محل كالم اخلرقي على إطالقه ) . ي فهو ألوىل رجل ذكر أحلقوا الفرائض بأهلها فما بق: ( لقوله  ٢٣٢٥٠
اقتضى أن يسقط فيما إذا كان معنا بنتان ، وزوج ، وأبوان ، فإن البنتيت إذاً هلما الثلثان ، والزوج له الربع ، 

وتعول واألم هلا السدس ، وال يفضل لألب شيء ، وليس كذلك ، بل له السدس ، فأصل املسألة من اثين عشر ، 
إىل مخسة عشر ، وإذاً يبقى له حال ثالث ، وهو إذا مل يكن ولد أصلًا ، فإنه يأخذ الفاضل بالتعصيب ليس إال 

  . واهللا أعلم . للحديث 
  . وللزوج النصف إذا مل يكن ولد ، فإن كان هلا ولد فله الربع : قال 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن { (  ١٩: هذا مما ال خالف فيه حبمد اهللا ، وقد شهد له قوله تعاىل : ش 

  . واهللا أعلم . اآلية ، وهو شامل للولد ذكراً أو أنثى ، ولولدها وولد ابنها ) } هلن ولد 
  . وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعاً ، إذا مل يكن ولد ، فإن كان له ولد فلهن الثمن : قال 
) } توصون هبا أو دين { (  ١٩: إىل قوله ) } وهلن الربع مما تركتم { (  ١٩: هذا أيضاً إمجاع لقوله تعاىل : ش 

  . وهو أيضاً شامل للولد وولد االبن 
وابن األخ لألب واألم أوىل من ابن األخ لألب ، وابن األخ من األب أوىل من ابن ابن األخ لألب واألم ، : قال 

لألب واألم ، أوىل من ابن العم لألب ، وابن العم لألب وابن األخ وإن سفل إذا كان ألب أوىل من امل ، وابن العم 
  . أوىل من ابن ابن العم لألب واألم ، وابن العم وإن سفل أوىل من عم األب 

هذا إشارة إىل مرياث العصبة ، وتنبيه بذكر حكم بعضهم على البقية ، والعصبة قد تقدم بياهنم ، وحكمهم ، : ش 
أحلقوا : ( ث ، وأوالهم به أقرهبم إىل امليت ، ويسقط به من بعده ، ملا تقدم من قوله والكالم اآلن يف أوالدهم باملريا

متفق عليه ، وأقرهبم االبن ، مث ابنه وإن سفل ، مث األب مث أبوه ) الفرائض بأهلها ، فما بقي هو ألوىل رجل ذكر 
وين على األخ لألب ، وإن كانوا يف درجة وإن عال ، مث بنوا األب وهم اِإلخوة لألبوين ، أو لألب ، يقدم األخ لألب

واحدة ، لقوة قرابته باألم ، مث بنوهم وإن سفلوا األقرب منهم فاألقرب على ما تقدم ، فيقدم ابن األخ لألب واألم 
، عى ابن األخ لألب ، وابن األخ لألب ، على ابن ابن األخ لألب واألم ، ألن ابن األخ ألب أعلى درجة من ابن 

لألبوين ، وعلى هذا أبداً ، مث بعد بين اِإلخوة العم ، مث ابنه وإن سفل على ما تقدم ، إن استوت درجتهم ابن األخ 



مث عم اجلد ، مث بنوه على . قدم من هو ألبوين ، وإن اختلفت قدم األعلى وإن كان ألب ، مث عم األب ، مث بنوه 
  . ما تقدم بيانه 

ج النصف ، ولألم ثلث ما بقي ، وما بقي فلألب ، وإن كانت زوجة وإذا كان زوج وأبوان ، أعطي الزو: قال 
  . وأبوان ، أعطيت الزوجة الربع ، ولألم ثلث ما بقي ، وما بقي فلألب 

ألن عمر رضي اهللا عنه قضى فيهما بذلك ، وتبعه على ذلك عثمان ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ،  ٢٢٥١
  . د أمحد رضي اهللا عنه وعامة العلماء على ذلك ويروى ذلك عن علي رضي اهللا عنهم ، فاعتم

  . اتباعاً لسنة اخللفاء الراشدين ، املأمور باتباعهم رضي اهللا عنهم  ٢٢٥٢
وإذا كان زوج ، وأم ، وإخوة من أم ، وإخوة ألب وأم ، فللزوج النصف ، ولألم السدس ، ولِإلخوة من : قال 

  . وهذه املسألة تسمى احلمارية األم الثلث ، وسقط اِإلخوة من األب واألم ، 
ال نزاع يف أن للزوج النصف ، ولألم السدس ، واختلف يف أن الثلث الباقي ، هل هو لِإلخوة من األم ، : ش 

  . وتسقط اِإلخوة من األبوين ، أو يشرك فيه بني اجلميع ، واملشهور املعروف من مذهبنا هو األول 
ابن عباس ، وأيب موسى األشعري ، وأيب بن كعب رضي اهللا عنهم وهو مروي عن علي ، وابن مسعود ، و ٢٢٥٣

وإن كان رجل يورث كاللة ، أو امرأة ، وله { (  ١٩: ، ألن اِإلخوة من األم أصحاب فرض ، بدليل قوله تعاىل 
واِإلمجاع على أن ) } أخ أو أخت ، فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث 

ملراد باِإلخوة هنا اِإلخوة من األم ، والقاعدة أن يبدأ بصاحب الفرض ، فإن استوعبت املال سقط العاصب ، بدليل ا
فإن { (  ١٩: وأيضاً فإن ظاهر قوله تعاىل ) أحلقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر : ( قول النيب 

ي أن اِإلخوة من األم يشتركون يف مجيع الثلث ، ومن شرك بني يقتض) } كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث 
وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ { (  ١٩: اجلميع أنقصهم من الثلث ، ومل يعمل بظاهر قوله تعاىل 

  ) . } األنثيني 
ألهنم . هللا عنهم وعن أمحد أنه يشرك بني اجلميع ، وهو مروي عن عمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت رضي ا ٢٢٥٤

ساووا ولد األم يف القرابة اليت يرثون هبا ، ألهنم مجيعاً من ولد األم ، فيجب أن يساووهم يف املرياث ، وقرابة األب 
  . إن مل تزدهم قرباً ، مل تزدهم بعداً 

فما زادهم  هب أن أباهم كان محاراً ،: وهلذا قال بعض الصحابة أو بعض ولد األبوين لعمر رضي اهللا عنه  ٢٢٥٥
  . فشرك بينهم ، وهلذا مسيت هذه املسألة املشركة واحلمارية ، واهللا أعلم . إال قرباً 

وإذا كان زوج ، وأم ، وإخوة وأخوات ألم ، وأخت ألب وأم ، وأخوات ألب ، فللزوج النصف ، ولألم : قال 
ب واألم النصف ، ولألخوات من السدس ، ولِإلخوة واألخوات من األم الثلث بينهم بالسوية ، ولألخت من األ

  . األب السدس 
أما كون للزوج النصف ، فلما تقدم من اآلية الكرمية ، إذ ليس يف املسألة ولد ، وأما كون األم هلا السدس ، : ش 

وأما كون اِإلخوة واألخوات من األم هلم الثلث ) } فإن كان له إخوة فألمه السدس { (  ١٩: فلقوله سبحالنه 
وأما كون ) } فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث { (  ١٩: لسوية ، فلما تقدم من قوله تعاىل بينهم با

إن امرؤ هلك ليس له ولد ، وله أخت فلها نصف ما { (  ١٩: األخت من األبوين هلا النصف ، فلقوله سبحانه 
ة بنات االبن مع البنت ، وقد تقدم ذلك وأما كون األخوات من األب هلن السدس فألهنن مع األخت مبنزل) } ترك 

  . ، وإمنا مراد اخلرقي واهللا أعلم بذكر هذه املسألة بيان دخول العول يف الفرائض 



ومعىن العول أن تزيد العروض على املال كهذه املسألة ، فإن فيها نصفاً ، ونصفاً ، وثلثاً ، وسدساً ، وسدساً ، 
بينهم على قدر فروضهم ، كما يقسم مال املفلس بني غرمائه باحلصص ،  فيدخل النقص على اجلميع ، ويقسم املال

لضيق ماله عن وفائهم ، فأصل هذه املسألة من ستة ، وتعول إىل عشرة ، وليس يف الفرائض ما يعول مثلها سواها ، 
يم ، لكثرة وهلذا لقبت بذات الفروخ تشبيهاً لألصل باألم ، وعوهلا بفروخها ، وتسمى أيضاً ذات الفروج باجل

  . الفروج فيها ، واهللا أعلم 
  . وإذا كان ابناً عم أحدمها أخ ألم ، فلألخ من األم السدس ، وما بقي بينهما نصفني : قال 
ألن األخ لألم له السدس إذا مل يكن ابن عم ، فكذلك إذا كان ابن عم ، اعتماداً على األصل ، وإذا أخذ : ش 

  . واهللا أعلم . ، الستوائهما يف التعصيب  السدس كان الباقي بينهما بالسوية

  باب أصول سهام الفرائض اليت تعول

  
املخارج اليت خترج منها فروضها ، وقد تقدم معىن العول ، وعكسه الرد ، ) أصول سهام الفرائض ( معىن : ش 

  . وهو أن يفضل املال عن الفروض والعدل تساوي املال والفروض 
و نصف وثلث ، أو نصف وثلثان ، فأصله من ستة ، وتعول إىل سبعة ، وإىل مثانية وما فيه نصف وسدس ، أ: قال 

  . ، وإىل تسعة ، وإىل عشرة ، وال تعول أكثر من ذلك 
أي والذي فيه من املسائل نصف وسدس ، إىل آخره ، وإمنا كان أصل ذلك من ستة ، ألن خمرج السدس من : ش 

ن يف الستة ، وخمرج الثلث والثلثني من ثالثة وخمرج النصف من اثنني ستة ، وخمرج النصف من اثنني ، ومها داخال
وإذا ضربت اثنني يف ثالثة بلغ ستة ، وأمثلة ذلك بنت ، وأم ، وعم ، أصلها من ستة ، ومنها تصح ، للبنت 
نصف النصف ، ولألم السدس ، والباقي للعم ، زوج ، وأم وأخ ، أصلها من ستة أيضاً ، ومنها تصح ، للزوج ال

ولألم الثلث ، وما بقي لألخ ، زوج ، وأختان من أبوين ، أو من أب ، أو إحدامها ألبوين ، واألخرى ألب ، 
] من ستة ، وتعول إىل سبعة ، أو زوج ، وأخت ألبوين أو ألب ، وجدة ، زوج ، وأخت ، وأم ، أصلها [ أصلها 

ت ، تعول إىل تسعة ، عول عشرة أم الفروخ وقد من ستة ، وتعول إىل مثانية ، زوج ، وأم وثالث أخوات متفرقا
تقدمت ، وطريق العمل يف العول ، أن تأخذ الفروض من أصل املسألة ، وتضم بعضها إىل بعض ، فما بلغت السهام 

أصلها من ستة ، للزوج النصف ثالثة ولألخت كذلك ، . زوج وأخت ، وأم : فإليه انتهت املسألة ، فتقول يف 
  . ن ، اجملموع مثانية ولألم الثلث اثنا

وما فيه ربع وسدس ، أو ربع وثلث ، أو ربع وثلثان ، فأصلها من اثين عشر ، وتعول إىل ثالثة عشر ، وإىل : قال 
  . مخسة عشر ، وإىل سبعة عشر ، وال تعول إىل أكثر من ذلك 

ستة ، وبينهما موافقة ، إمنا كان أصل ذلك من اثين عشر ، ألن خمرج الربع من أربعة ، وخمرج السدس من : ش 
باألنصاف ، فإذاً تضرب نصف أحدمها يف كامل اآلخر ، فيبلغ اثين عشر ، وكذلك تضرب خمرج الربع يف خمرج 

الثلث والثلثني وهو ثالثة ، لعدم املوافقة بينهما ، فيصري اثين عشر ، مثال ذلك زوج ، وأبواه ، ومخسة بنني ، 
سان أربعة ، والباقي للبنني ، وهو مخسة أسهم ، لكل ابن سهم ، امرأة وأختان للزوج الربع ثالثة ، ولألبوين السد

زوج ، وابنتان وأم ، أصلها من اثين عشر ، وتعول إىل ثالثة عشر ، : ألبوين أو ألب ، وعصبة ، أمثلة عول ذلك 
، ومثان ألب ، تعول زوج ، وأبواه ، وابنتان ، تعول إىل مخسة عشر ، ثالث نسوة ، وجدتان ، وأربع أخوات ألم 



  . واهللا أعلم . إىل سبعة عشر ، وال يعول هذا األصل إىل أكثر من هذا 
وما فيه مثن وسدس ، أو مثن وسدسان ، أو مثن وثلثان ، فأصلها من أربعة وعشرين ، وتعول إىل سبعة : قال 

  . وعشرين ، وال تعول إىل أكثر من ذلك 
السدس من ستة ، وبينهما موافقة باألنصاف ، فإذا ضربت وفق أحدمها ألن خمرج الثمن من مثانية ، وخمرج : ش 

يف كامل اآلخر انتهى إىل أربعة وعشرين ، وكذلك إذا ضربت خمرج الثمن ، يف خمرج الثلثني وهو ثالثة ، يبلغ 
ذاً ينتفي لعدم اجتماعهما ، إذ الثمن ال يكون إال للزوجة مع الولد ، وإ. ثلث ومثن : أربعة وعشرين ، ومل يقل 

الثلث ، إذ هو فرض اِإلخوة من األم ، والولد يسقطهم ، وفرض األم ، والولد حيجبها عنه إىل السدس ، ومثال 
املسألة امرأة وأبوان ، وابن ، للمرأة الثمن ، ولألبوين ، السدسان ، والباقي وهو ثالثة عشر سهماً لالبن ، امرأة ، 

، وللبنتني الثلثان ، ولألم السدس ، والباقي وهو سهم للعصبة ، مثال عوهلا  وابنتان ، وأم ، وعصبة ، للمرأة الثمن
امرأة ، وأبوان ، وابنتان ، تعول إىل سبعة وعشرين ، وال تعول إىل أكثر من ذلك ، وهلذا مسيت البخيلة ، ألهنا : 

  . أقل األصول عولًا ، وتسمى املنربية 
ومضى يف خطبته ، يعين أن املرأة . صار مثنها تسعاً : املنرب فقال ألن علياً رضي اهللا عنه سئل عنها على  ٢٢٥٦

  . كان هلا الثمن ثالثة من أربعة وعشرين ، صار هلا بالعول ثالثة من سبعة وعشرين ، وهي التسع ، واهللا أعلم 
  . ويرد على على كل أهل الفرائض على قدر مرياثهم ، إال الزوج والزوجة : قال 
لرد ، وهو أن يفضالملال عن الفروض ، كما إذا مل خيلف امليت إال بنات ، أو جدات ، وحنو قد تقدم معىن ا: ش 

  . ذلك ، وال نزاع بني أهل العلم أنه ال يرد على الزوج والزوجة 
إال ما روي عن عثمان أنه رد على زوج ، وأول على أنه كان عصبة ، أو ذا رحم ، إذا العمدة يف الرد  ٢٢٥٧

والزوجة ليس سببها ذا رحم ، واختلف ) } وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا { (  ١٩: قوله تعاىل 
هل يرد على غريمها من ذوي الفروض ؟ ومشهور مذهبنا الذي عليه األصحاب القول بالرد مطلقاً ، لآلية الكرمية 

  . ، إذ هؤالء من ذوي األرحام ، فيكونون أوىل من غريهم بنص الكتاب 
وعن ( وهو عام يف مجيع املال ، ) من ترك مالًا فلورثته ، ومن تكر كال فإيلّ : ( ويف الصحيح أن النيب قال  ٢٢٥٨

والفاضل عن ذوي الفروض لبيت املال ، وقد تقدم الكالم على ذلك ، واِإلشارة إىل دليله ، . ال رد مطلقاً ) : أمحد 
  فيما إذال أوصى جبميع ماله ، 

ال يرد على ولد األم مع األم ، وال على اجلدة مع ذي سهم ، ولعله تبع يف ذلك : منصور ونقل عنه ابن  ٢٢٥٩
  . أثراً ، واهللا أعلم 

وإذا كانت أخت ألب وأم ، وأخت ألب ، وأخت ألم فلألخت لألب واألم النصف ، ولألخت لألب : قال 
ال املال بينهن على مخسة أسهم ، السدس ، ولألخت لألم السدس ، وما بقي يرد عليهم على قدر سهامهن ، فص

  . لألخت لألب واألم ثالثة أمخاس املال ، ولألخت لألب اخلمس ، ولألخت لألم اخلمس 
هذا مثال للرد ، وهو واضح وطريق العمل فيه أنك تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم ، وهي أبدا خترج : ش 

ربع والثمن ، وليسا لغري الزوجني ، وليسا من أهل الرد ، مث من ستة ، إذ ليس يف الفروض مالًا خيرج منها إال ال
جتعل عدد سهامهم أصل مسألتهم ، كما صارت السهام يف املسألة العائلة ، هي املسألة اليت تضرب فيها العدد الذي 

انكسرت عليه سهامه ، وكذلك هنا إذا انكسرت على فريق منهم ضربته يف عدد سهامهم ، ألن ذلك صار أصل 
ألتهم ، ومن أمثلة املسألة ، جدة ، وأخ من أم ، لكل واحد منهما السدس ، أصلها اثنان ، فتقسم املال عليهما مس



، لكل واحد منهما نصف املال ، فإن كانت اجلدات ثالثاً فلهن السهم ، ال ينقسم عليهن ، فتضرب عددهن يف 
الثة ، ولكل جدة سهم ، ويف مثال اخلرقي لو كن أصل املسألة ، وهي اثنان ، تصري ستة ، لألخ من األم النصف ث

األخوات من األب أربعاً ، فإنك تضرب عددهن يف أصل مسألتعم وهو مخسة ، تصري عشرين ، لألخت لألب 
واألم ثالثة أمخاسها اثنا عشر ، ولألخت من األم اخلمس أربعة ، ولألخوات لألب كذلك ، لكل واحدة سهم ، 

ث جدات ، أصلها أيضاً من مخسة وتصح من ستني ، إذ سهم اجلدات ال ينقسم عليهن بنت وأربع بنات ابن ، وثال
، وكذلك سهم بنات االبن ، والرؤوس متباينة ، فإذا ضربت عدد أحدمها يف اآلخر كان اثين عشر ، مث إذا ضرب 

  . ذلك يف مخسة بلغ ستني ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  باب اجلدات

  
  . تكن أم السدس وللجدة إذا مل : قال 
  . ترث اجلدة السدس باِإلمجاع : ش 

جاءت اجلدة إىل أيب بكر ، فسألته عن مرياثها ، : وقد شهد له ما روى قبيصة بن ذؤيب رضي اهللا عنه قال  ٢٢٦٠
فسأل . ما لك يف كتاب اهللا شيء ، وما علمت لك يف سنة رسول اهللا شيئاً ، فارجعي حىت أسأل الناس : فقال 

هل معك غريك ؟ فقام حممد بن : فقال . حضرت رسول اهللا أعطاها السدس : فقال املغرية بن شعبة الناس ، 
مث جاءت اجلدة األخرى إىل عمر بن : مثل ما قال املغرية ، فأنفذه هلا أبو بكر ، قال : مسلمة األنصاري فقال 

لك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ما لك يف كتاب اهللا شيء ، ولكن هو ذ: اخلطاب ، فسألته مرياثها ، فقال 
رواه اخلمسة إال النسائي ، وصححه الترمذي ، وحتجبها األم من أيال جهة كانت ، . ، وأيكما خلت به فهو هلا 

  . كما اقتضاه كالم اخلرقي ، وهو إمجاع أيضاً 
، رواه أو داود ، واهللا أعلم ملا روى بريدة رضي اهللا عنه أن النيب جعل للجدة السدس إذا مل تكن دوهنا أم  ٢٢٦١

 .  
  . وكذلك إن كثرن مل يزدن على السدس فرضاً : قال 
  . اجلمع من اجلدات هلن السدس كما لواحدة ، ملا تقدم عنعمر رضي اهللا عنه : ش 

: ثنا سفيان وهشيم ، عن حيىي بن سعيد ، عن القاسم بن حممد ، قال : وعن أيب بكر حنوه ، فروى سعيد  ٢٢٦٢
عبد الرمحن بن سهل بن حارثة وكان : جلدتان إىل أيب بكر ، فأعطى أم األم املرياث دون أم األب ، فقال له جاءت ا

يا خليفة رسول اهللا أعطيت اليت إن ماتت مل يرثها ، ومنعت اليت لو مات ورثها ، فجعل أبو بكر : شهد بدراً 
حيترز به مما تقدم . مل يزدن على السدس فرضاً : قي مع أن هذا أيضاً قد حكي إمجاعاً ، وقول اخلر. السدس بينهما 

  . له من الرد ، فإهنن يأخذن يف الرد زيادة على السدس ، واهللا أعلم 
  . وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان املرياث ألثرهبن : قال 
للقرىب ، وتسقط  أما إن كانتا من جهة واحدة ، كما إذا كانت إحدامها أم األخرى فاإلِمجاع على أن املرياث: ش 

البعدى ، وأما إن كانتا من جهتني ، والقرىب من جهة األم ، فباِإلتفاق أيضاً ، لكن عندنا على أن املرياث هلا دون 
البعدى ، ألن األقرب حيجب األبعد ، دليله اآلباء واألبناء ، أما إن كانت القرىب من جهة األب فهل حتجب البعدى 

) والثانية ( وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ونصره أبو حممد حتجبها ملا تقدم ، ) إحدامها (  من جهة األم ؟ فيه روايتان ،



وهبا قطع القاضي يف جامعه ، وصححها ابن عقيل يف التذكرة ، وهي املنصوصة عنه ، حىت أن القاضي يف الروايتني 
ن األب الذي تدىل به اجلدة ، ال حيجب مل يذكر الرواية األوىل إال عن اخلرقي ، ومل يستشهد هلا بنص ال حتجبها ، أل

اجلدة من قبل األم ، فاليت تديل به أوىل أن ال جتبها ، وهبذا فارقت القرىب من قبل األم ، فإهنا تديل باألم ، وهي 
حتجب مجيع اجلدات ، ومثال ذلك أم أم ، وأم أم األب ، املال لألوىل بال نزاع عندنا ، أم أب ، وأم أم أم ، املال 

  . ل يف قول اخلرقي ، وهلما على املنصوص ، واهللا أعلم لألو
  . واجلدة ترث وابنها حي : قال 
  . هذا إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار القاضي ، وابن عقيل ، وأيب حممد وغريهم : ش 

نها ، أول جدة أطعمها رسول اهللا السدس أم أب أمع اب: ملا روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال  ٢٢٦٣
وألن اجلدات أمهات ، يرثن مرياث األم ، ال مرياث األب ، فال حيجنب به كأمهات . رواه الترمذي . وابنها حي 

  . ال ترث مع حياته ، بل حيجبها ) والرواية الثانية ( األم 
كان االبن وهو قول زيد بن ثبات ، ألهنا تديل به ، فال ترث معه ، كأم األم مع األم ، وحمل اخلالف إذا  ٢٢٦٤

ومثال . باِإلمجاع : أبا للميت أو جده ، أما لو كان عماً للميت فإنه ال حيجبها رواية واحدة ، بل قال ابن عقيل 
املسألة أم أب وأب ، فعلى األوىل هلا السدس والباقي له ، وعلى الثانية الكل له ، أم أب ، وأم أم ، وأب ، فعلى 

  . بل نصفه والباقي لألب ، واهللا أعلم : السدس ألم األم على الصحيح ، وقيل  األوىل السدس بينهما ، وعلى الثانية
  . واجلدات املتحاذيات أن تكون أم أم أم ، وأم ، وأم أم أب ، وأم أيب أب ، وإن كثرن فعلى ذلك : قال 
أن يبني اجلدات  ملا تقدم له رمحه اهللا أن اجلدات يرثن السدس وإن كثرن ، وأن القرىب تسقط البعدى ، أراد: ش 

املتحاذيات ، أي املتساويات يف الدرجة ، وإال مع عدم التساوي ترث القرىب دون البعدى ، واجلدات التمحاذيات 
كما ذكر اخلرقي ، ألن اجلميع استووا يف أن بينهن وبني امليت درجتني ، وال يتصور التحاذي يف الثالث إال على ما 

  . م ، وأم أم أم أب ، وأم أم أيب أب ، وأم أيب أيب أب ذكر ، فأما يف األربع فأم أم أم أ
حيتمل أن يريد أنه يرث أكثر من ثالث جدات مع حتاذيهن ، فعلى هذا . وإن كثرن فعلى ذلك : وقول اخلرقي 

 أم أم أم أم أم وأم أم أم أم أب ، وأم أم أم أيب أب ، وأم أم أيب أيب أب ، وأم أيب: يرث يف الدرجة اخلامسة مخس 
وكذلك إن : أيب أيب أب ، ويف السادسة ستة وعلى هذا أبداً ، وحيتمل هذا أيضاً إطالق اخلرقي املتقدم يف قوله 

وأظنه رواية حمكية ، وذلك ألن الزائدة على الثالث جدة أدلت بوارث ، فوجب أن . كثرن مل يزدن على السدس 
ه أنه ال يرث أكثر من ثالث جدات ، وهن الاليت ترث كإحدى الثالث ، واملعروف واملشهور يف قول أمحد ومذهب

ذكرهن اخلرقي ، أم األم وإن علت درجتها ، وأم األب وإن علت درجتها ، وأم اجلد وأمهاهتا ، وال ترث أم أب 
  . األم باِإلمجاع ، إلِدالئها بغري وارث ، وال أم أيب اجلد عندنا 

أعطى : روى عن عبد الرمحن بن يزيد رضي اهللا عنه قال واألصل يف حصر اِإلرث يف الثالث السابقات ما  ٢٢٦٥
مرسلًا ، ] هكذا [ رسول اهللا ثالث جدات السدس ، ثنتني من قبل األب ، وواحدة من قبل األم ، رواه الدارقطين 

  . واألصل عدم توريث ما زاد على ذلك ، ما مل يقم عليه دليل 
رثون من اجلدات ثالثاً ، ثنتني من قبل األب ، وواحدة من كانوا يو: وقد روى سعيد ، عن إبراهيم ، قال  ٢٢٦٦

  . واهللا أعلم . قبل األم 

  باب من يرث من الرجال والنساء



  
ويرث من الرجال عشرة االبن ، مث ابن االبن ، وإن سفل ، واألب ، واجلد وإن عال ، واألخ ، وابن األخ ، : قال 

، ومن النساء سبع ، البنت ، وبنت االبن ، واألم ، واجلدة ، والعم ، مث ابن العم ، والزوج ، وموىل النعمة 
  . واألخت ، والزوجة وموالة النعمة 

يوصيكم اهللا { (  ١٩: هؤالء جممع على توريثهم ، وقد شهد لغالبهم الكتاب والسنة ، فاالبن يف قوله تعاىل : ش 
) } وألبويه لكل واحد منهما السدس {  ( ١٩: وابنه ولد ، فيدخل يف ذلك ، واألب يف قوله ) } يف أوالدكم 

وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة ، وله أخ { (  ١٩: واجلد يدخل يف ذلك أيضاً ، واألخ من األم يف قوله تعاىل 
وابن ) } وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد { : واألخ لألبوين أو لألب يف قوله } أو أخت ، فلكل واحد منهما السدس 

وشرط ابن األخ ) أحلقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فهو ألوىل رجل ذكر : ( ، وابنه يف قوله  األخ ، والعم
ولكم نصف ما ترك { (  ١٩: والعم ، وابنه أن ال يكونوا من األم ، ألهنم إذاً ليسوا بعصبة ، والزوج يف قوله تعاىل 

مما تركن ، من بعد وصية يوصني هبا أو دين ، وهلن أزواجكم إن مل يكن له ولد ، فإن كان هلن ولد فلكم الربع 
وموىل النعمة يف قوله عليه ) } الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد ، فإن كان لكن ولد فلهن الثمن مما تركتم 

والبنت ، وبنت االبن ، واألم ، واألخت ، والزوجة وموالة النعمة فيما تقدم من ) الوالء ملن أعتق : ( السالم 
  . واهللا أعلم . تاب والسنة ، واجلدة فألن النيب أطعمها السدس الك

  باب مرياث اجلد

  
  . ومذهب أيب عبد اهللا رمحه اهللا يف اجلد قول زيد ابن ثابت رضي اهللا عنه : قال 
يعين يف توريث اِإلخوال مع اجلد ، ويف كيفية توريثهم معه ، أما األول وهو توريث اِإلخوة مع اجلد فهو : ش 
  . ذهب املعروف ، املشهور عند عامة األصحاب امل

وهو قول علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم ألن توريث اِإلخوة ثبت بنص الكتاب ، فال  ٢٢٦٧
مينعون إال بنص ، أو إمجاع ، أو قياس ، ومل يرد شيء من ذلك ، وألن األخوة واجلدودة يف درجة واحدة ، إذ اجلد 

  . ألخ ابنه ، وقرابة البنوة ال تنقص عن قرابة األبوة ، بل تعصيب البنوة أقوى أب األب ، وا
وهلذا مثله زيد رضي اهللا عنه بواد خراج منه هنر ، تفرق منه جدوالن ، كل واحد منهما إىل اآلخر أقرب  ٢٢٦٨

  . منه إىل الوادي ، وحنو ذلك عن علي رضي اهللا عنه 
، اختارها أبو حفص أظنه الربمكي أن اجلد يسقط اِإلخوة كما يسقطهم األب  وعن أمحد رضي اهللا عنه رواية أخرى

 .  
  . وهو مذهب أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه  ٢٢٦٩
ويروى عن ثالثة عشر صحابياً ، منهم عثمان ، وعائشة ، وعبد اهللا بن الزبري ، وابن عباس ، وألنه والد ،  ٢٢٧٠

  ) . } آبائي إبراهيم وإسحاق  واتبعت ملة{ (  ١٩: بدليل قوله تعاىل 
والوالد والوالد ال ترث اِإلخوة معه شيئاً ) ارموا بين إمساعيل ، فإن أباكم كان رامياً : ( وقال عليه السالم  ٢٢٧١

  . والكاللة من ال ولد له وال والد ) } يستفتونك ، قل اهللا يفتيكم يف الكاللة { (  ١٩: ، قال تعاىل 
. أال يتقي اهللا زيد ، جيعل ابن االبن ابناً ، وال جيعل أبا األب أبا : اس رضي اهللا عنهما وهلذا قال ابن عب ٢٢٧٢



واجلد أوىل من األخ ، ألن له إيالداً ، ولو ) أحلقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فألوىل رجل ذكر : ( وألن النيب قال 
بن ابنه ، وال حيد بقذفه ، وال يقطع بسرقة ماله ، ازدمحت الفروض سقط األخ دونه ، وألنه كاألب يف أنه ال يقتل با

ال شك أن أمر اجلد قد اشتبه على أكابر : وجتب عليه نفقته ، ومينع من دفع زكاته إليه ، فكذلك هنا ، مث نقول 
  . الصحابة 
 أن عمر سأل عن فريضة رسول اهللا يف اجلد ، فقام معقل بن(  ١٦وقد روى اِإلمام أمحد عن احلسن ،  ٢٢٧٣

: قال . ال أدري : مع من ؟ قال : قال . السدس : قال ماذا ؟ قال (  ٦)قضى فيها رسول اهللا ، : يسار املزين فقال 
  ) . فما ُمْغين إذاً وإذا اشتبه األمر كان املرجع إىل أكثر الصحابة وأقدمهم وأعلمهم أوىل : ال دريت ، قال 

وا يف كيفية توريثهم معه ، ومذهبنا يف ذلك بال نزاع مذهب زيد وال تفريع على هذا القول ، أما على األول فاختلف
  . رضي اهللا عنه ، كما يذكره اخلرقي رمحه اهللا 

: ( قال رسول اهللا : وإمنا اعتمد أمحد رمحه اهللا يف ذلك على قول زيد ، ملا روى أنس رضي اهللا عنه قال  ٢٢٧٤
وأصدقها حباً عثمان ، وأعلمها باحلالل واحلرام معاذ بن جبل  أرحم أميت بأميت أبو بكر ، وأشدها يف دين اهللا عمر ،

، وأقرؤها لكتاب اهللا عز وجل أّيب ، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ، ولكل أمة أمني ، وأمني هذه األمة أبو عبيدة 
الشيخني ،  إنه على شرط: رواه أمحد والنسائي ، والترمذي وصححه ، وابن ماجه ، واحلاكم ، وقال ) بن اجلراح 

إن الصحيح أنه مرسل عن أيب قالبة ، عن النيب كذا قال الدارقطين ، واخلطيب : وقال كثري من أهل العلم باحلديث 
لكل أمة أمني ، وأمني هذه األمة أبو ( واتفق الكل أن املسند منه . إن أكثر الرواة على هذا : ، وقال ابن عبد الرب 

  . شيخان ، دون بقية احلديث وكذلك أخرجه ال) عبيدة بن اجلراح 
وقد روي هذا احلديث من رواية جابر ، أخرجه الطرباين ، ومن رواية أيب سعيد اخلدري ، رواه قاسم بن  ٢٢٧٥

أصبغ ، ومن رواية ابن عمر ، أخرجه أبو يعلى املوصلي ، لكن يف أسانيدها كالم ، وأقرهبا ، وأحسنها حديث أنس 
  . ويصري حجة عند العامة ، واهللا أعلم ، وهبا إن كان مرسلًا يتقوى ، 

وإذا كان إخوة ، وأخوات ، وجد ، قامسهم اجلد مبنزلة أخ ، حىت يكون الثلث خرياً له ، فإذا كان الثلث : قال 
  . خرياً له ، أعطي ثلث مجيع املال 

، فإذا كان إخوة ، الكالم يف اِإلخوة واألخوات لألبوين أو لألب ، أما لألم فإن اجلد يسقطهم بال نزاع : ش 
وأخوات ، وجد ، ومل يكن يف املسألة ذو فرض ، فإن للجد األحظ من شيئني ، املقامسة كأخ ، أو ثلرث مجيع املال ، 

فمع أخ ، أو أختني املقامسة أحظ له ، ومع ثالثة إخوة أو ست أخوات ، الثلث أحظ له ، ومع أخوين ، أو أربع 
  . أخوات يستوي األمران ، واهللا أعلم 

وإذا كان مع اجلد واِإلخوة واألخوات أصحاب فرائض ، أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ، مث ينظر فيما : قال 
بقي ، فإن كانت املقامسة خرياً للجد من ثلث ما بقي ، ومن سدس مجيع املال ، أعطي املقامسة ، وإن كان ثلث ما 

ث ما بقي وإن كان سدس مجيع املال أحظ له من املقامسة ، بقي خرياً له من املقامسة ، ومن سدس مجيع املال أعطي ثل
  . ومن ثلث ما بقي أعطي سدس مجيع املال 

) املقامسة . ( إذا كان مع اجلد واِإلخوة ذو فرض ، فللجد بعد أخذ ذي الفرض فرضه األحظ من ثالثة أشياء : ش 
فرض ، إذ ما أخذ بالفرض كأنه ذهب من كما مع عدم ذي ال) أو ثلث ما بقي ( كأخ ، كما لو مل يكن ذو فرض ، 

ألنه غاية اِإلخوة أن يكونوا مبنزلة الولد ، وهو ) أو سدس مجيع املال ( املال ، فثلث الباقي مبنزلة ثلث مجيع املال ، 
ال ينقص عن السدس مع الولد ، فعلى هذا مىت زادت الفروض عن النصف ، فالحظ له يف ثلث الباقي ، وإن 



ال حظ له يف سدس مجيع املال ، مث تارة تكون املقامسة خرياً له ، كما إذا اجتمع واحلال هذه نقصت عن النصف ف
  . مع أخ ، وتارة يكون ثلث الباقي خريأُ له ، كما إذا كانت اِإلخوة ثالثة ، واهللا أعلم 

  . وال ينقص اجلد أبداً عن سدس مجيع املال أو تسميته إذا زادت السهام : قال 
اِإلشارة إىل أن اجلد ال ينقص عن السدس ، ألنه ال ينقص عن السدس مع البنني ، فمع اِإلخوة  قد تقدمت: ش 

  . أوىل 
لك : ( إن ابن ابين مات ، فما يل من مرياثه ؟ قال : وعن عمران بن حصني أن رجلًا أتى النيب فقال  ٢٢٧٦
رواه أمحد ) إن السدس اآلخر طعمة : (  فلما أدبر دعاه فقال) لك سدس آخر : ( فلما أدبر دعاه فقال ) السدس 

  . ، وأبو داود ، والترمذي وصححه 
يعين إذا كانت املسألة عائلة ، فإنه يسمى له السدس ، وإن نقص عن سدس . أو تسميته إذا زادت السهام : وقوله 

ثلثان ، وللجد السدس ، مجيع املال ، مثاله زوج ، وأم وابنتان ، وجد ، للزوج الربع ، ولألم السدس ، ولالبنتني ال
سهمان ، ] السدس [ أصل املسألة من اثين عشر ، وتعول إىل مخسة عشر ، وتعول إىل مخسة عشر ، للجد منها 

حيصل له ، إذ اخلمسة عشر إذا قسمت على اِإلثين عشر ، خص ] كان [ ومها ثلثا اخلمس ، ومها أربعة أمخاس ما 
عشر ، سهمان ونصف من اخلمسة عشر ، وقد حصل له منها سهمان  كل سهم واحد وربع ، فالسهمان من اِإلثين

  . ، فنقص عليه اخلمس 
قال وإذا كان أ ألب وأم ، وأخ ألب ، وجد ، قاسم اجلد األخ لألب واألم ، واألخ لألب على ثالثة أسهم ، مث 

  . رجع األخ لألب واألم على ما يف يد أخيه ألبيه فأخذه 
و أنه إذا اجتمع معه ولد أبوين ، وولد أب ، فإن ولد ، األبوين يعادون اجلد بولد هذه قاعدة يف اجلد ، وه: ش 

األب ، مث ما حصل لولد األب أخذه منهم ولد األبوين ، ففي الصورة اليت ذكرها اخلرقي تستوي للجد املقامسة 
 يرجع األخ لألبوين على وثلث مجيع املال ، فيكون املال بينهم على ثالثة أسهم ، للجد سهم ، ولكل أخ سهم ، مث

  . األخ لألب ، فيأخذ ما يف يده ، إذ ال مرياث لولد األب مع ولد األبوين 
وإذا كان أخ وأخت ألب وأم أو ألب ، وجد ، كان املال بني اجلد واألخ واألخت على مخسة أسهم ، للجد : قال 

  . سهمان ، ولألخ سهمان ، ولألخت سهم 
  . ن الثلث فتتعني املقامسة هنا أحظ للجد م: ش 
وإذا كانت أخت ألب وأم ، وأخت ألب ، وجد ، كانت الفريضة بني اجلد واألختني على أربعة أسهم للجد : قال 

سهمان ، ولكل أخت سهم ، مث رجعت األخت لألب واألم على أختها ألبيها فأخذت ما يف يدها لتستكمل 
  . النصف 

نت أحظ للجد أخذها ، وأن ولد األبوين يعادون اجلد بولد األب ، مث قد تقدم أصل هذا ، وأن املقامسة إذا كا: ش 
يأخذون منهم ما حصل هلم ، فتأخذ األخت لألبويني ما يف يد األخت من األب ليكمل هلا النصف ، ألن األخت 

  . لألب ال تأخذ شيئاً إال إذا أخذت األخت لألبوين النصف 
كان املال بني اجلد واألخ واألختني على ستة أسهم ، للجد سهمان ،  فإن كان مع اليت من قبل األب أخوها ،: قال 

ولألخ سهمان ، ولكل أخت سهم ، مث رجعت األخت من األب واألم ، على األخ واألخت من األب ، فأخذت 
مما يف أيديهما ، لتستكمل النصف ، فتصح الفريضة من مثانية عشر سهماً ، للجد ستة أسهم ، ولألخت لألب واألم 

  . تسعة أسهم ، ولألخ سهمان ، ولألخت سهم 



املقامسة والثلث هنا سيان ، فيكون كما ذكره اخلرقي رمحه اهللا تعاىل ، مث تأخذ األخت متام النصف ، وهذه : ش 
، فتأخذ ] واحدة [ القاعدة فيها ، وهو أن ولد األبوين يأخذ ما يف يد ولد األب ، إال أن يكون ولد األبوين أختاً 

لنصف ، وما فضل يكون لولد األب ، ففي هذه املسألة الفاضل عن النصف سهم ، بني األخ وأخته على ثالثة متام ا
  . ، فتضرب ثالثة يف أصل املسألة وهو ستة ، تبلغ مثانية عشر ، مث يكون كما ذكر اخلرقي ، واهللا أعلم 

ث ، ولألخت النصف ، وللجد السدس وإذا كان زوج ، وأم ، وأخت ، وجد ، فللزوج النصف ، ولألم الثل: قال 
، مث يقسم نصف األخت ، وسدس اجلد ، بينهما على ثالثة أسهم ، للجد سهمان ، ولألخت سهم ، فتصح 

  . الفريضة من سبعة وعشرين سهماً ، للزوج تسعة أسهم ، ولألم ستة ، وللجد مثانية ، ولألخت أربعة 
 يصرح بذلك ، وإمنا أصحابه قاسوها على أصوله ، وأصل هذه إنه مل: هذا مذهب زيد رضي اهللا عنه ، وقيل : ش 

املسألة من ستة ، وتعول إىل تسعة ، مث يقسم نصف األخت ، وسدس اجلد بينهما ، وذلك أربعة على ثالثة ، ال 
تصح وال توافق ، فتضرب ثالثة يف تسعة ، تصري سبعة وعشرين ، مث كل من له شيء مضروب يف ثالثة ، فللزوج 

يف ثالثة بتسعة ، ولألم اثنان يف ثالثة بستة ، وللجد واألخت أربعة يف ثالثة باثين عشر ، مقسومة بينهما ،  ثالثة
  . للكر مثل حظ األنثيني فللجد مثانية ، ولألخت أربعة 

  . وتسمى هذه األكدرية ، وال يفرض للجد مع األخوات إال يف هذه املسألة : قال 
رت على زيد أصوله ، فإنه أعاهلا ، وال عول عنده يف مسائل اجلد مع اِإلخوة ، مسيت بذلك ألهنا كد: قيل : ش 

وفرض لألخت معه ، وال يفرض لألخت يف غري هذه الصورة ، ومجع سهامه وسهامها فقسمهما بينهما ، وال نظري 
  . لذلك 
فيها على مذهب زيد مسيت بذلك ألن عبد امللك بن مروان سأل عنها رجلًا امسه أكدر ، فأفىت : وقيل  ٢٢٧٧

وأخطأ فيها ، فنسبت إليه ، وإمنا فرض لألخت مع اجلد ، وأعيلت املسألة ألنه لو مل يفرض هلا لسقطت ، وليس يف 
الفريضة من يسقطها ، وهذا كله على املذهب املعروف ، ولنا قويل آخر أهنا تسقط ، ويكون الباقي بعد نصف 

فرض ، كسائر املسائل اليت ال يفضل فيها إال السدس ، وإمنا ضم الزوج ، وثلث األم ، وهو السدس للجد بال
  . نصفها إىل سدسه ، وقسم بينهما ، ألهنا ال تستحق معه إال حبكم املقامسة ، واهللا أعلم 

وإذا كانت أم ، وأخت ، وجد ، فلألم الثلث ، وما بقي بني اجلد واألخت على ثالثة أسهم ، للجد سهمان ، : قال 
  . ولألخت سهم 

الباقي بعد الثلث سهمان ، بني اجلد ، واألخت على ثالثة ، فتضرب ثالثة يف ثالثة ، تصح من تسعة ، لألم : ش 
ثالثة أسهم ، وللجد أربعة ، ولألخت سهمان ، وتسمى هذه املسألة اخلرقاء ، لكثرة اختالف الصحابة رضي اهللا 

فيها على سبعة أقوال ، وهلذا أيضاً مسيت املسبعة ،  اختلف الصحابة: عنهم فيها ، كأن األقوال خرقتها ، قيل 
  . وتسمى املسدسة ، ألن معىن السبعة ترجع إىل ستة 

اختلف فيها مخسة من أصحاب رسول اهللا ، ذكر له عثمان ، وعلياً ، : وسأل احلجاج الشعيب عنها ، فقال  ٢٢٧٨
  . وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس 

ت ، وأخت ، وجد ، فللبنت النصف ، وما بقي فبني اجلد واألخت على ثالثة أسهم ، للجد وإذا كانت بن: قال 
  . سهمان ، ولألخت سهم 

املقامسة هنا أحظ للجد من ثلث الباقيد ومن سدس مجيع املال ، فيأخذها وأصل املسألة من اثنني ، للبنت سهم : ش 



ني ، تصري ستة ، للبنت نصفها ثالثة ، وللجد سهمان ، ، ويبقى سهم على ثالثة ، ال تصح ، فتضرب ثالثة يف اثن
  . ولألخت سهم 

  باب مرياث ذوي األرحام

  
ذوو األرحام يف أصل الوضع الشرعي واللغوي كل من انتسب إىل امليت بقرابة ، سواء كانت القرابة من قبل األب 

  . أو من قبل األم 
وألوا { (  ١٩: لى مرياث العصبة بقوله سبحانه وهلذا كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يستدل ع ٢٢٧٩

وال نزاع أن اآلية الكرمية تتناول العصبة وأصحاب الفروض ، وإمنا ) } األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا 
} واتقوا اهللا الذين تساءلون به واألرحام { (  ١٩: النزاع يف تناوهلا للرد ، ولذوي األرحام ، وكذلك قوله تعاىل 

إذا أوصى لذوي رمحه ، أو : تتناول كل قريب ، وهلذا قال إمامنا وأصحابنا وغريهم ) } وتقطعوا أرحامكم { (  ٩)
  . وقف عليهم ، تناول كل قرابة له ، من جهة األب واألم 

كل قرابة ليس بذي فرض وال عصبة ، ألن الوارث ملا كانوا ثالثة : وذوو األرحام يف العرف اِإلصطالحي هنا 
من يأخذ ) ومنهم ( من له شيء مقدر ، فسمي صاحب فرض ، ألن الفرض يف اللغة التقدير ، ) منهم ( م ، أقسا

( املال إذا انفرد ، ويأخذ ما بقي مع ذي الفرض ، وهو العصبة ، وملا اختص هذان القسمان الشريفان بامسني ، بقي 
يب ، فخص باالسم العام ، طلباً للتمييز بني وهو أدىن األقسام ، وهو من ال فرض له وال تعص) القسم الثالث 

فلما امتاز الناطق بامسه اخلاص وهو اِإلنسان ، اختص [ األقسام ، وهذا كما أن احليواتن يشمل الناطق والبهيم ، 
  ] . االسم العام وهو احليوان بأدىن نوعيه ، وهو البهيم 

رث بال فرض وال تعصيب ، فهم أحد عشر صنفاً ، وإذا تقرر أن ذوي األرحام يف اِإلصطالح الطاريء اسم ملن ي
ولد البنات ، وولد األخوات ، وبنات اِإلخوة ، وبنات األعمام ، وبنوا اِإلخوة من األم ، والعم من األم ، والعمات 

  . واهللا أعلم . ، واألخوال ، واخلاالت ، وأبو األم ، وكل جدة أدلت بأب بني أمني ، أو بأب أعلى من اجلد 
  . ويورث ذووا األرحام  :قال 
هذا املذهب املعروف ، املشهور يف نص أمحد ، وقول أصحابه ، وهو مذهب مجهور الصحابة ، لقول اهللا : ش 

هؤالء من أويل األرحام ، فيكونون أوىل ) } وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا { (  ١٩: سبحانه 
  . بنص الكتاب 

  . أن النيب آخى بني أصحابه ، فكانوا يتوارثون ، بالنسب ] ابن عباس رضي اهللا عنه  عن[ ويف الدارقطين  ٢٢٨٠
من ترك مالًا فلورثته ، وأنا وارث من ال : ( وعن املقدام بن معد يكرب رضي اهللا عنه ، عن النيب قال  ٢٢٨١

أمحد ، وأبو داود ، وابن ماجه رواه ) وارث له ، أعقل عنه وأرثه ، واخلال وارث من ال وارث له ، يعقل عنه ويرثه 
  . ، وحسنه أبو زرعة 

وعن أيب أمامة بن سهل رضي اهللا عنه ، أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله ، وليس له وارث إال خال ،  ٢٢٨٢
اهللا ورسوله موىل : ( فكتب يف ذلك أبو عبيدة بن اجلراح ، إىل عمر رضي اهللا عنه ، فكتب إليه عمر أن النيب قال 

  . رواه أمحد ، وابن ماجه ، وللترمذي منه املرفوع وحسنه ) موىل له ، واخلال وارث من ال وارث له من ال 
فلم ) التمسوا له وارثاً ، أو ذا رحم : ( مات رجل من خزاعة ، فأيت النيب مبرياثه ، فقال : وعن بريدة قال  ٢٢٨٣



  . رواه أبو داود ) ن خزاعة أعطوه الكرب م: ( جيدوا له وارثاً ، وال ذا رحم ، فقا النيب 
وعن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، أن رسول اهللا ركب إىل قباء ، يستخري اهللا يف العمة واخلالة ، فأنزل اهللا  ٢٢٨٤

رواه أبو داود هكذا مرسلًا ، وألن ذا الرحم امتاز على سائر املسلمني . ال مرياث هلما ، ولكن يرثان للرحم : عليه 
  . وبني امليت ، فكان أوىل مباله كالعصبة  بالقرابة اليت بينه

واجلوع . اجلوع زاد من ال زاد له : أن من ليس له إال خال فال وارث له ، كما يقال : وما يقال من أراد املراد 
وبأن الصحابة رووا احلديث ، وفهموا منه ) يرثه ويعقل عنه ( ليس بزاد ، كذلك اخلال مردود بأن يف احلديث 

أي ) وارث من ال وارث له ( ، وفهمهم موافق للحديث ، فهو حجة بال ريب ، وقوله يف احلديث  إثبات اِإلرث
يعين ) ال مرياث هلما ( من ال وارث له معروف ، وهم أصحاب الفروض والعصبة ، ويؤيد هذا احلديث املرسل 

  . مقداراً ، ولكن يورثون للرحم 
، بل يقدم بيت املال عليم ، بناء على أنه عاصب ، وقد تقدم نصه ال يرثون مع بيت املال : وعن أمحد رواية أخرى 

  . على ذلك يف الوصية جبميع املال ، وأنه تبع يف ذلك زيد بن ثابت رضي اهللا عنه 
واستدل بعضهم هلا مبا روى عطاء بن يسار ، أن رسول اهللا ركب إىل قباء يستخري اهللا يف العمة واخلالة ،  ٢٢٨٥

ال مرياث هلما ، رواه سعيد بن منصور يف سننه ، وهو مردود بالزيادة اليت رواها أبو داود ، واهللا  فأنزل اهللا عليه أن
  . أعلم 
فيجعل من مل تسم له فريضة مبنزلة من مسيت له ممن هو حنوه ، فيجعل اخلال مبنزلة األم ، والعمة مبنزلة األب ، : قال 

أنه جعلها مبنزلة العم ، وبنت األخ مبنزلة األخ ، وكل ذي رحم مل وقد روي عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى 
  . تسم له فريضة فهو على هذا النحو 

وفيه قصور ، ألن ذوي . إهنم من مل تسم له فريضة : كيفية توريثهم ، وأشار أولًا إىل تعريفهم وبياهنم فقال : ش 
ة توريثهم ، بأهنم يرثون بالتنزيل ، وهو املذهب األرحام كما تقدم من ال فريضة له وال تعصيب ، مث بني كيفي

  . املشهور املعروف ، حىت أن عامة األصحاب مل حيكوا فيه خالفاً 
وروي حنو ذلك عن عمر ، وعلي ، وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهم ، وناهيك هبم ، وذلك ألهنم إمنا  ٢٢٨٦

  . ورثوا فرعاً على غريهم ، فوجب إحلاقهم بذلك الغري 
وحكى الشريازي والسامري رواية أهنم يرثون بالقرب ، وهذا مذهب احلنفية ، فعلى هذا أوالدهم من كان من ولد 
امليت ، وأن سفلوا مث ولد أبويه أو أحدمها ، وإن سفلوا ، مث ولد أبوي أبويه وإن سفلوا كذلك أبداً ، ال يرث بنوا 

  .  أب أعلى وهناك بنو أب أقرب منهم ، وإن نزلت درجتهم
أن جيعل من مل تسم له فريضة : وال تفريع على هذا القول عندنا ، إمنا التفريع على األول ، وبيانه كما ذكر اخلرقي 

أي مبنزلة ، أو استقر وعال على منزلة من مسيت له . على منزلة : فقوله . على منزلة من مسيت له ممن هو حنوه 
موصول ، راجع ) من ( ان اجلنس ، أي بيان من مسيت له فريضة ، و لبي) من . ( ممن هو حنوه : الفريضة ، وقوله 

إىل املسمى له فريضة ، وهو راجع إىل من مل تسم له فريضة ، والنحو اجلهة أي جتعل الذي مل تسم له فريضة مبنزلة 
الراجع إىل  من الذي مل تسم له جهته والضمري يف جهته راجع إىل املوصول: الذي مسيت له فريضة ، أي فريضة قال 

فتجعل اخلالة مبنزلة األم ، والعمة أي مطلقاً ، سواء كانت ألبوين ، : من مسيت له فريضة ، وإيضاح ذلك فقال 
  . أوألب أو ألم مبنزلة األب 

وقد روي هذا عن عمر ، وعلي ، وعبد اهللا يف العمة ، وحنوه عنهم يف اخلال ، وهذا إحدى الروايات عن  ٢٢٨٧



  . واختيار القاضي يف التعليق ، وأيب حممد وغريمها  أمحد رمحه اهللا ،
العمة مبنزلة األب ، إذا مل يكن بينهما أب ، واخلالة مبنزلة األم ، إذا : ( ملا روى الزهري أن رسول اهللا قال  ٢٢٨٨

ن منزلة وألن األب أقوى جهات العمة ، فوجب تنزيلها منزلته ، كبنت األخ ، وبنت العم تنزال) مل تكن بينهما أم 
  . رواية أخرى أن العمة مبنزلة العم ، ألنه أخوها ، فنزلت منزلته ) وعن أمحد ( أبويهما ، ال أخويهما 

وهو إحدى الروايتني عن علي ، واختيار أيب بكر عبد العزيز ، قال القاضي يف تعليقه بعد أن حكى الرواية  ٢٢٨٩
نا لو نزلناها منزلة العم من األب سقطت مع بنت العم من وينبغي أن تكون مبنزلة العم من األبوين ، أل: مطلقة 

األبوين ، ولو نزلت منزلة العم من األم نزلت بغري وارث ، وتبعه على ذلك أبو اخلطاب ، وأبو الربكات وغريمها ، 
فعلى : كات رواية ثالثة أن العمة ألبوين أو ألب كاجلد ، ألنه أبومها ، والفرع يتبع أصله ، قال أبو الرب) وعنه ( 

  . هذه العمة ألم ، والعم ألم كاجلدة أمهما 
واعلم أن الرواية واهللا أعلم إمنا وردت يف العمة ، كما ذكر اخلرقي ، كذا حكاها القاضي وغريه ، وكذلك خص 
ه أبو حممد اخلالف هبا يف الكايف ، وقطع يف العم لألم أنه كاألب ، وكذلك الشريازي ، لكنه قطع يف العم لألم أن

  . انتهى . كالعم ، وحكى أبو الربكات اخلالف فيهما 
وتنزل بنت األخ مبنزلة أبيها وهو األخ ، وعلى هذا كل من كان من ذوي األرحام ، ينزل منزلة من يديل به ، وهو 

أي املثل ، مثال ذلك بنت بنت ، . ولك ذي رحم مل تسم له فريضة ، فهو على هذا النحو : معىن قول اخلرقي 
بنت ابن ، بنت البنت مبنزلة البنت ، وبنت بنت االبن مبنزلة بنت االبن ، فيكون املال بينهما على أربعة وبنت 

بالفرض والرد ، كأصلهما ، فلو كان معهما بنت أخ كانت مبنزلة أبيها ، فالباقي هلا ، واملسألة من ستة ، فلو كان 
البنت النصف ، ولبنت بنت االبن الصدس تكملة الثلثني معهم خالة فهي مبنزلة األم ، فيكون هلا السدس ، ولبنت 

، والباقي وهو السدس لبنت األخ ، فإن كان مكان اخلالة عمة فمن نزهلا منزلة األب أسقط هبا بنت األخ ، كما 
يسقط األخ باألب ، ومن نزهلا منزلة العم أسقطها ، كما يسقط العم باألب ، ومن نزهلا جداً ، قاسم الباقي بينها 

  . وبني بنت األخ ، كما يقاسم بني األخ يف هذه املسألة 
وإذا كان وارث غري الزوج والزوجال ممن قد مسيت له فريضة ، أو موىل نعمة ، فهو أحق باملال من ذوي : قال 

  . األرحام 
هم أن ال شرط توريث: ملا ذكر اخلرقي رمحه اهللا أن ذوي األرحام يرثون ، أراد أن يبني شرط توريثهم فقال : ش 

يكون معهم وارث مسيت له فريضة ، أو موىل نعمة وأراد أن يبني هبذا أن الرد والوالء يقدمان باملرياث على الرحم 
) اخلال وارث من ال وارث له : ( ، وال نزاع عندنا فيما أعلم أن الرد يقدم على ذي الرحم ، لقوله عليه السالم 

  . وهذا له وارث 
وألن الرحم اليت يف ذي الفرص أوىل من ) . ذو السهم أوىل ممن ال سهم له (  ١٦: قال ابن مسعود  ٢٢٩٠

  . الرحم اليت ال فرض هلا ، أما الوالء فاملعمول عليه عندنا أيضاً أنه يقدم على الرحم للحديث 
  . م فيه تقدم الرحم عليه ، النتفاء الرح) : وعنه ) ( الوالء حلمة كلحمة النسب : ( وقوله عليه السالم  ٢٢٩١

واستثىن اخلرقي من أصحاب الفرائض الزوج والزوجة ، فإن ذوي األرحام يرثون معهما ، ملا تقدم من أنه الحظ 
للزوجني يف الرد ، وال نزاع أن الزوجني يأخذان فرضهما من غري حجب وال عول ، مث يقسم الباقي بني ذو 

يقسم بينهم كما يقسم بني من أدلوا به ، : ب ، وقيل األرحام كما لو انفردوا ، نص عليه ، وعليه مجهور األصحا
وهو الذي جزم به القاضي يف التعليق ، فعلى هذا لو خلف زوجاً ، وبنت بنت ، وبنت أخ ، للزوج النصف ، 



الباقي بينهما بعد النصف على ثالثة أسهم : والباقي بينهما نصفني على املنصوص ، وتصح من أربعة ، وعلى الثاين 
سم بني من أدلوا به ، إذ الزوج يرث مع البنت الربع ، ويبقى الباقي بينهما وهو النصف والربع على ثالثة كما يق. 

، فلما أخذ الزوج هنا النصف ، كان الباقي بينهما على ثالثة ، وتصح من ستة ، للزوج ثالثة ، ولبنت البنت 
ل تصح من مثانية ، للزوجة الربع اثنان ، سهمان ، ولنت األخ سهم ، ولو كان مكان الزوج زوجة ، فعلى األو

ولكل واحد منهما ثالثة ، وعلى الثاين تصح من مثانية وعشرين ، للزوجة الربع سبعة ، والباقي بينهما على سبعة ، 
  . واهللا أعلم . لبنت البنت أربعة أسباع باثين عشر ، ولبنت األخ ثالثة أسباع بتسعة 

وي األرحام بالسوية ، إذا كان أبوهم واحداً ، وأمهم واحدة ، إال اخلال ويورث الذكور واِإلناث من ذ: قال 
  . واخلالة ، فإن للخال الثلثني ، وللخالة الثلث 

إذا كان : ضابط هذا إذا أدىل مجاعة بوارث واحد واستوت منازهلم منه ، وهو الذي احترز عنه اخلرقي بقوله : ش 
بالسوية ذكرهم وأنثاهم ، على املشهور من الروايات ، واملختار جلمهور  أبوهم واحداً وأمهم واحدة ، فنصيبه بينهم

كولد [ ألهنم يرثون بالرحم اجملردة ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم . عليها عامة شيوخنا : األصحاب ، قال أبو اخلطاب 
وي الفروض والعصبات ، للذكر مثل حظ األنثيني ، إالولد ولد األم ، ألهنم فرع على ذ) والرواية الثانية ] ( األم 

فثبت فيهم حكمهم ، وخرج ولد ولد األم ، ألهنم فرع على من ذكره وأنثاه سواء ، فغايته أن يثبت للفرع ما 
يسوى بينهم إال اخلال واخلالة ، وهو اختيار اخلرقي ، والشريازي ، وابن عقيل يف ) والرواية الثالثة ( لألصل ، 

 أن مقتضى الدليل التسوية ، خرج منه اخلال واخلالة على سبيل االستحسان ، يعين. استحساناً : التذكرة ، وقال 
  . ومل يذكر دليله ، لكن إن كان هلذا أصل فيعكر على تنزيل اخلال مبنزلة األم 

اخلال والد إذا مل يكن دونه أم ، واخلالة أم إن مل يكن دوهنا أم : ( وذكر بعضهم أنه روي عن النيب أنه قال  ٢٢٩٢
. مل أجد هذا بعينه عن أمحد : قال القاضي . ال أعلم له وجهاً : د أشار أبو حممد إىل ضعف هذا القول ، وقال وق) 

  . ومثال املسألة ابن أخت مع أخته ، أو ابن بنت مع أخته ، املال بينهما نصفني على األول ، وأثالثاً على الثاين 
عما لو اختلف أبوهم وأمهم ، كابن بنت ، وبنت بنت . دة إذا كان أبوهم واحداً ، وأمهم واح: واحترز بقوله 

عما لو خلف بنت بنت ، وبنت . ومل يتفاضلوا بالسبق : أخرى ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل ، واحترزنا بقولنا 
  . بنت بنت ، فإن املال لبنت البنت ، وهلذه املسألة مزيد حتقيق ، ليس هذا موضعه ، واهللا أعلم 

كان ابن أخت ، وبنت أخت أخرى ، أعطي ابن األخت حق أمه النصف ، وبنت األخت حق أمها  وإذا: قال 
  . النصف 

وهذا هو القاعدة ، وهو . إذا كان أبوهم واحداً وأمهم واحدة : هذا الذي احترز عنه اخلرقي فيما تقدم بقوله : ش 
رث إليه أدىل به ، يف إرثه ، وحجبه ، أن اجلماعة إذا أدلوا جبماعة ، جعلت كل واحد منهم مبنزلة أقرب وا

واحلجب به ، ففي مسألتنا ابن األخت يديل بأمه ، وبنت األخت األخرى تديل بأمها ، فيكون املال بينهما نصفني 
  . . كأميهما بغري خالف 

وإذا كان ابن وبنت أخت ، وبنت أخت أخرى ، فلالبن وابنة األخت النصف بينهما نصفني ، ولبنت : قال 
  . . خت األخرى تديل بأمها ، فيكون املال بينهما نصفني كأميهما بغري خالف األ

وإذا كان ابن وبنت أخت ، وبنت أخت أخرى ، فلالبن وابنة األخت النصف بينهما نصفني ، ولبنت : قال 
  . األخت األخرى النصف 

عى خمتاره وخمتار اجلمهور ، وعلى  هذا أيضاً مما تقدم ، فلالبن وأخته النصف ، حق أمهما ، بينهما نصفني ،: ش 



يكون بينهما على ثالثة ، ولبنت األخت األخرى النصف حق أمها وتصح املسألة من أربعة على : الوراية األخرى 
  . رأي اجلمهور ، وعلى الرواية األخرى من ستة واهللا أعلم 

ثالثة أمخاس املال ، ولبنت  وإذا كن ثالث بنات أخوات متفرقات ، كان لبنت األخت من األب واألم: قال 
  . األخت من األم اخلمس ، ولبنت األخت من األب اخلمس ، جعلن مكان أمهاهتن 

هذا أيضاً مما تقدم ، وقد صرح اخلرقي رمحه اهللا بأهنن جعلن مكان أمهاهتن ، فبنت األخت من األبوين مكان : ش 
لسدس تكملة الثلثني ، وبنت األخت من األم مكان أمها فلها النصفل ، وبنت األخت من األب مكان أمها ، هلا ا

  . أمها ، هلا السدس ، فأصل املسألة من ستة ، وترجع بالرد إىل مخسة فيقسم املال بينهم على ذلك ، واهللا أعلم 
  . وكذلك إن كن ثالث عمات متفرقات : قال 
ازهلم منه ، فإن نصيبه يقسم بينهم ، هذا مبين على قاعدة ، وهو أن اجلماعة إذا أدلوا بواحد ، واختلفت من: ش 

على حسب مرياثهم منه لو ورثوه ، ففي مسألتنا العمات يدلني باألب على املذهب ، ومنازهلم منه خمتلفة ، 
فإحداهن أخته ألبويه ، واألخرى ألبيه ، واألخرى ألمه ، فتقسم نصيبه بينهن على حسب مرياثهن منه ، ومرياثهن 

لنصف ، وألخته ألبيه السدس تكملة الثلثني ، وألخته ألمه السدس ، فتقسم نصيبه بينهن منه ألخته ألبيه وأمه ا
  . على مخسة ، ونصيبه واحلال هذه مجيع املال ، إذ ال وارث له معنا غريهن ، واهللا أعلم 

  . األم فإن كن ثالث بنات إخوة متفرقني ، فلبنت األخ من األم السدس ، وما بقي فلبنت األخ من األب و: قال 
هذا أيضاً مبين على ما تقدم قبل ، ولو ذكره رمحه اهللا قبل مسألة العمات لكان أوىل ، إذ بنات اِإلخوة ينزلن : ش 

منزلة اِإلخوة ، ولو مات رجل وخلف ثالثة إخوة متفرقني ، سقط األخ من األب باألخ من األبوين ، وكان لألخ 
فكذلك هنا ، لبنت األخ من األم السدس ، والباقي لبنت األخ من  من األم السدس ، والباقي لألخ من األبوين ،

  . األبوين ، واهللا أعلم 
  . وإذا كن ثالث بنات عمومة متفرقني ، فاملال لبنت العم من األب واألم ، ألهنن أقمن مقان آبائهن : قال 
اخلرقي رمحه اهللا ، بأهنن أقمن مقام هذ أيضاً مبين على ما تقدم ، وقد نص أمحد رمحه اهللا على ذلك ، وقد علله : ش 

آبائهن ، فبنت العم من األبوين مبنزلة أبيها ، وبنت العم من األب مبنزلة أبيها ، وبنت العم من األم مبنزلة أبيها ، 
ولو مات شخص وخلف ثالثة أعمام ، متفرقني ، كان املرياث للعم لألبوين ، إذ ال مرياث للعم ألب مع العم 

  . عم لألم من ذوي األرحام لألبويه ، وال
واعلم أن املنصوص وكالم اخلرقي فيهذه املسألة يلتفت إىل أن العمومة ليست جهة ، وبيانه أنا إذا مل جنعلها جهة 

فالعمومة من جهة األبوة ، والقاعدة أن الوارث من ذوي األرحام إذا اجتمعوا من جهة واحدة ، فمن سبق إىل 
ت العم لألبوين ، وبنت العم لألب قد سبقنا بنت العم لألم إىل الوراث ، فتسقط الوارث ورث وأسقط غريه ، وبن

هبما ، مث بنت العم لألب تسقط ببنت العم لألبوين ، وأثبت أبو اخلطاب العمومة جهة ، فلزم على قوله أن املال 
ا اجتمعوا من جهتني ، فإنك يكون لبنت العم من األم إذا نزلناها أبا ، على املشهور ، وبيانه أن ذوي األرحام إذ

تنزل البعيد حىت يلحق مبن جعل مبنزلته ، وإن سقط به القريب ، ففي صورتنا إذا جعلنا العمومة جهة ، فبنت العم 
من األبوين مبنزلة أبيها ، وكذلك بنت العم لألب ، وجهتهما واحدة ، وبنت العم لألم مبنزلة األب ، فكأن امليت 

ال عربة بالسبق إىل الوارث الختالف اجلهة ، وإذا خلف امليت أباه وعمه ، كان املال مات وخلف أباه وعمه ، و
لألب دون العم ، فلزم أن املال لبنت العم من األم ، لتنزيلها أباً ، دون بنت األبوين ، لتنزيلها عماً ، وقد بعد هذا 

  . القول ، واهللا أعلم 



ت متفرقات ، فالثلث بني الثالث خاالت على مخسة أسهم ، فإن كن ثالث خاالت متفرقات ، وثالث عما: قال 
والثلثان بني العمات على مخسة أسهم ، فتصح من مخسة عشر سهماً ، للخالة اليت من قبل األب واألم ثالثة أسهم ، 

،  وللخالة اليت من قبل األب سهم ، وللخالة اليت من قبل األم سهم ، وللعمة اليت من قبل األب واألم ستة أسهم
  . وللعمة اليت من قبل األب سهمان ، وللعمة اليت من قبل األم سهمان 

إمنا كان كذلك ألن اخلاالت مبنزلة األم ، والعمات مبنزلة األب ، ولو خلف الشخص أباه وأمه ، كان ألمه : ش 
اثهم منه ، واخلاالت الثلث ، والباقي ألبيه ، مث القاعدة أن اجلماعة إذا أدلوا بواحد ، فنصيبه بينهم على حسب مري

يدلني باألم ، فنصيبها بينهن على حسب مرياثهن منها ، ومرياثهن منها أن ألختها ألبويها النصف ، وألختها ألبيها 
السدس تكملة الثلثني ، وألختها ألمها السدس ، أصل مسألتهن من ستة ، وترجع بالرد إىل مخسة ، فتقسم الثلث 

أصل املسألة : عمات كالقول يف اخلاالت سواء ، وإذا أردت تصحح املسألة قلت بينهم على مخسة ، والقول يف ال
من ثالثة ، لألم الثلث واحد على مخسة ، ال يصح وال يوافق ، ولألب الثلثان اثنان على مخسة ، ال يصح أيضاً وال 

صل املسألة يصري اجملموع يوافق ، واألعداد متماثلة ، إذ هي مخسة ومخسة ، فتجتزيء بأحد العددين ، وتضربه يف أ
مخسة عشر ، للخاالت الثالث مخسة أسهم ، بينهن على مخسة ، لليت من قبل األبوين ثالثة ، ولليت من قبل األب 
سهم ، ولليت من قبل األم سهم ، وللعمات الثلثان ، عشرة أسهم على مخسة ، لليت من قبل األبوين ستة ، ولليت 

  . بل األم سهمان ، واهللا أعلم من قبل األب سهمان ، ولليت من ق

  باب مسائل شىت يف الفرائض

  
) } حتسبهم مجيعاً وقلوهبم شىت { (  ١٩: يعين متفرقة ، ألنه مجع يف هذا الباب مسائل خمتلفة ، قال اهللا تعاىل : ش 

  . أي خمتلفاً ) } إن سعيكم لشىت { (  ١٩: أي مفترقني وقال تعاىل 
  . مرياث ذكر ونصف مرياث أنثى  واخلنثى املشكل يرث نصف: قال 

الذي له ذكر وفرج امرأة ، مث إن مل يتبني هل هو رجل أو امرأة ، وأشكل علينا فهو مشكل ، يرث نصف : اخلنثى 
مرياث ذكر ، ونصف مرياث أنثى ، إعمالًا حلالتيه ، وحذاراً من ترجيح إحدامها بال مرجح ، وصار هذا كما لو 

  . ، وال بينة هلما ، فإهنا تقسم بينهما ، كذلك هنا  ادعي نفسان داراً بأيديهما
وأيضاً فإن هذا قول ابن عباس ، وال يعرف له خمالف يف الصحابة ، وطريق العمل يف ذلك أن تعمل املسألة  ٢٢٩٣

امها على أنه ذكر ، مثعلى أنه أنثى ، مث تضرب إحدامها يف األخرى إن تباينتا ، أو وفقها إن توافقتا ، وجتتزيء بإحد
إن متاثلثتا ، مث كل من له شيء من إحدى املسألتني مضروب يف األخرى أو يف وفقها ، أو جيمع ما له منهما إمنا 

متاثلتا ، فتقول يف رجل خلف ابنا ، وبنتا ، وولداً خنثى ، مسألة الذكورية من مخسة ، ومسألة األنوثية من أرب ، ة 
االبن : رى ، تبلغ عشرين ، مث تضرهبا يف اثنني ، تبلغ أربعني ، مث تقول ، ومها متباينتان ، فتضرب إحدامها يف األخ

له من مسألة الذكورية سهمان ، وتضرب يف مسألة األنوثية أربعة بثمانية ، وله من مسألة األنوثية سهمان ، تضرب 
، يضرب يف أربعة  يف مسألة الذكورية مخسة بعشرة ، جمموع ذلك مثانية عشر ، ولألنثى من مسألة الذكورية سهم

بأربعة ، ومن مسألة األنوثية سهم ، يف مخس خبمسة ، اجملموع تسعة ، وللخنثى من مسألة الذكورية سهمان يف أربعة 
  . بثمانية ، ومن مسألة األنوثية سهم ، يف مخسة خبمسة ، اجملموع ثالثة عشر سهماً ، واهللا أعلم 

فليس مبشكل ، وحكمه يف املرياث وغريه حكم رجل ، وإن كان فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل : قال 



  . من حيث تبول املرأة فله حكم املرأة 
قد تقدم أن اخلنثى الذي له ذكر رجل وفرج امرأة ، فيعترب مبباله ، فءن بال من ذكره فهو رجل ، حكمه : ش 

نساء يف مجيع األحكام ، وقد حكى حكم الرجال يف مجيع األحكام ، وإن بال من رجه فهو امرأة ، حكمه حكم ال
  . ابن املنذر هذا إمجاعاً 

  . وروى عن علي ومعاوية  ٢٢٩٤
وروى أيضاً عن النيب ، وإن بال من ذكره وفرجه اعترب أسبقهما ، فإن سبق البول من ذكره فهو رجل ،  ٢٢٩٥

وىل بطريق التنبيه ، ألن وإن سبق من فرجه فهو امرأة ، وهذه الصورة اليت ذكرها اخلرقي ، وهي تدل على األ
أي وإن كان السبق ، وإن . وإن كان من حيث : السبق له مزية ، فتترجح إحدى العالمتني به ، وقول اخلرقي 

خرج منهما معاً اعتربنا أكثرمها ، فجعلنا احلكم له ، إذ الكثرة هلا مزية ، وإن استويا وقف أمره حىت يبلغ ، فإن 
بات حليته ، وخروج املين من ذكره فهو رجل ، وإن ظهرت فيه عالمات النساء ظهرت فيه عالمات الرجال من ن

  . من ذلك فهو املشكل ، حكمه ما تقدم ، واهللا أعلم . من احليض واحلمل وحنوه فهو امرأة ، فإن مل يظهر شيء 
  . وابن املالعنة ترثه أمه وعصبتها ، فإن خلف أما وخاال ، فألمه الثلث وما بقي فللخال : قال 
إذا رمى رجل امرأته بالزنا ، وانتفى من ولدها ، والعنها ، فإن الولد ينتفي عنه بشرطه ، فال يرثه هو وال أحد : ش 

من عصباته ، وترث أمه وذووا الفرض منه فروضهم ، بال نزاع ، مث اختلفت الرواية عن أمحد رمحه اهللا بعد ذلك ، 
  . فإن مل تكن فعصبتها عصبته فروى عنه أبو احلارث ومهنا أهنا هي عصبته ، 

حتوز املرأة ثالثة مواريث ، عتيقها ، ولقيطها ، وولدها : ( ملا روى واثلة بن األسقع أن رسول اهللا قال  ٢٢٩٦
  . رواه أبو داود ، والترمذي ) الذي العنت عليه 

ألمه ، مث لورثتها من وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب أنه جعل مرياث ابن املالعنة  ٢٢٩٧
أن عصبتها عصبته ، وهو اختيار اخلرقي ، والقاضي ، ) وروى عنه األثرم وحنبل . ( رواه أبو داود . بعدها 

متفق عليه ، ) أحلقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر : ( وغريمها ، لعموم قوله عليه السالم 
  . وعصبة األمم هم أوىل رجل ذكر 

  . وعن عمر رضي اهللا عنه أنه أحلق ولد املالعنة بعصبة أمه  ٢٢٩٨
إن : حكاها القاضي ) وعنه رواية ثالثة ( وال شك أن الصحابة عنهم قوالن ، فلذلك عن أمحد روايتان ،  ٢٢٩٩

أنه  كان له ذو فرض رد عليهم ، وإن مل يكن ذو فرض حبال فعصبته عصبة أمه ، والذي حكاه أبو حممد عن القاضي
فسر الرواية هبذا ، ويتفرع على اخلالف إذا خلف أمه وخاله ، فألمه الثلث ، وما بقي للخال على الرواية الثانية ، 
وعلى األوىل والثالثة الكل لألم ، لكن على األوىل تأخذ الباقي بعد فرضها بالتعصيب ، وعلى الثالثة تأخذه بالرد ، 

ف ، والباقي البن أخيه على الرواية األوىل والثانية ، وعلى الثالثة الباقي ولو خلف أخته وابن أخيه ، فألخته النص
  . لألخت بالرد 

إن األم عصبة املالعن ، أو إن عصبتها : حكم ولد الزنا حكم الولد املنفي باللعان على ما تقدم ، وقولنا ) تنبيه ( 
  . كاح ، والعقل ، وغري ذلك ، واهللا أعلم هذا يف املرياث خاصة ، فال يتعدى إىل غريه من والية الن. عصبته 

  . والعبد ال يرث ، وال له مال فيورث عنه : قال 
العبد ال يورث باِإلمجاع ، إذ ال مال له فيورث عنه ، ألنه ال ميلك ، وإن قلنا ميلك ، فملكه ملك ناقص ، : ش 

  . يزول إىل سيده بزوال ملكه إىل رقبته 



وكما أنه ال ) من باع عبداً وله مال ، فماله للذي باعه ، إال أن يشترطه املبتاع (  :بدليل قوله عليه السالم  ٢٣٠٠
يورث ال يرث كاملرتد ، جبامع النقص الذي فيه ، وحكم املدبر ، واملعلق عتقه بصفة ، وأم الولد حكم القن ، أما 

لك الوفاء ، فحكمه حكم األحرار ، وإال املكاتب فيحث حكم حبريته بأداء اجلميع ، أو بأداء الثالثة األرباع ، أبو مب
  . فحكمه حكم األرقاء ، واهللا أعلم 

  . ومن كان بعضه حراً ، يرث ويورث وحيجب على مقدار ما فيه من احلرية : قال 
  . املعتق بعضه يرث وحيجب بقدر ما فيه من احلرية ، ويورث عنه ما كسب جبزئه احلر : ش 

إذا أصاب املكاتب حداً أو مرياثاً ، : ( ، عن ابن عباس ، عن النيب قال واألصل يف ذلك ما روى عكرمة  ٢٣٠١
إذا أصاب ( رواه الدارقطين ، وأبو داود ولفظه ) ورث حبسب ما عتق منه ، وأقيم عليه احلد حبسب ما عتق منه 

هللا عنهما ، عن ورواه النسائي عن ابن عباس رضي ا) املكاتب حداً ، أو ورث مرياثاً ، يرث على قدر ما عتق منه 
وهو إسناد جيد ، جيب : ورواه الترمذي وحسنه ، قال أبو العباس ) املكاتب يعتق بقدر ما عتق منه : ( النيب قال 
أن املعتق بعضه ) والثاين ( أن املكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ) أحدمها ( وهذا احلديث دل على شيئني . العمل به 

  . منه حيد ، ويودي ، ويرث بقدر ما عتق 
املكاتب عبد : ( عارضه حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب أنه قال ) فاحلكم األول ( ٢٣٠

احلكم الثاين ( فصار اجلمهور من العلماء إليه ، وكأهنم رأوا أنه ناسخ ملا تقدم ، أما ) ما بقي عليه من كتابته درهم 
لزم من نسخ عتقه بأداء البعض ، نسخ حكم آخر يف املعتق بعضه ، فلم يعارضه معارض فوجب العمل به ، وال ي) 

ألن هذا حكم مستقل ، يكون يف املكاتب ويف غريه ، واتفق أنه إذا ذاك كان يف املكاتب ، وأكثر ما يف هذا ارتفاع 
  . بعض أنواع املعتق بعضه ، ال ارتفاع حكم املعتق بعضه 

ا أظن أفتيا هبذا ، ومها راويا احلديث ، فدل على تقرر ذلك عندمها ، مث يؤيد هذا أن علياً وابن عباس فيم ٢٣٠٣
وأهنما فهما منه ما قلناه ، وأيضاً فإنه جيب أن يثبت لكل بعض حكمه ، كما لو لكان اآلخر مثله ، وإال ال ترجيح 

  . ألحد البعضني على اآلخر 
ومثال ذلك إذا قلنا مات شخص وخلف أماً . ية إنه يرث ، وحيجب على مقدار ما فيه من احلر: إذا تقرر هذا فقال 

للبنت بنصف حريتها نصف مرياثها ، وهو الربع ، ولألم مع حريتها ورق : ، وبنتاً نصفهما حر ، وأباً ، فإنك تقول 
البنت الثلث ، فقد حجبتها حبريتها عن السدس ، فبنصف حريتها حتجبها عن نصف السدس ، يبقى هلا الربع ، لو 

لها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن ، والباقي لألب ، وتصح املسألة من مثانية ، للبنت الربع سهمان ، كانت حرة ف
ولألم الثمن سهم ، والباقي لألب ، ولو كانت بنت نصفها حر ، وأم ، وعم ، فللبنت بنصف حريتها نصف 

، والباقي للعم ، وتصح من  النصف وهو الربع ، وبنصف حريتها حجبت األم عن نصف السدس ، فبقي لألم الربع
  . أربعة ، وعلى هذا 

إن ما يرثه املعتق بعضه مثل كسبه ، إن مل يكن بينه وبني سيده مهايأة كان بينهما ، : قال بعض أصحابنا ) تنبيه ( 
: وإن كانت مهايأة فهل هو ملن املوت يف نوبته ، أو بينهما ؟ على وجهي األكساب النادرة ، قال أبو العباس 

  . صواب الذي عليه مجهور األصحاب أن مرياثه له ، ال حق للسيد فيه مطلقاً ، واهللا أعلم وال
وإذا خلف ابنني ، فأقر أحدمها بأخ ، فللمقر له ثلث ما يف يد املقر ، وإن كان أقر بأخت فلها مخس ما يف يده : قال 

 .  
ِإلقراره له به ، فإذا خلف ابنني فأقر أحدمها إذا أقر بعض الورثة بوارث للميت ، لزمه من إرثه بقدر حصته ، : ش 



بأخ ، فله ثلث ما يف يده ، ألهنم إذا كانوا ثالثة كان املال بينهم أثالثاً ، فاملقر يف يده النصف ، والذي يستحقه 
إن مبقتضى إقراره الثلث ، فالفاضل عنه السدس ، وهو ثلث ما يف يده ، يدفعه إىل املقر له ، كما تضمنه إقراره ، و

أقر بأخت فلها مخس ما يف يده ، ألنه واحلال هذه املال بينهم أمخاساً ، ويف يد املقر النصف مخسان ونصف ، والذي 
يستحقه اخلمسان ، فالفاضل عنهما نصف مخس مجيع املال ، وهو مخس النصف الذي يف يده ، فيدفعه هلا ، ونبه 

: نيفة والشافعي رمحهما اهللا ومن وافقهما ، فإن أبا حنيفة يقول اخلرقي رمحه اهللا بذكر هذه املسألة على مذهيب أيب ح
ال يدفع إليه شيء ، إذ : يدفع االبن املقر إىل االبن املقر به نصف ما يف يده ، ألنه يقر أهنما سواء ، و الشافعي يقول 

  . شرط اِإلرث ثبوت النسب ومل يوجد 
  . و خطأ والقاتل ال يرث املقتول ، عمداً كان القتل أ: قال 
  . القاتل ال يرث املقتول يف اجلملة : ش 

  ) . ال يرث القاتل شيئاً : ( قال [ ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب  ٢٣٠٤
  . رواه الترمذي ) القاتل ال يرث : ( قال ] وعن أيب هريرة ، أن رسول اهللا  ٢٣٠٥
رواه مالك يف املوطأ ، وأمحد ، وابن ) ليس للقاتل مرياث : ( ول مسعت النيب يق: وعن عمر رضي اهللا عنه  ٢٣٠٦

  . ماجه 
وقد عمل عمر رضي اهللا عنه على ذلك ، فأعطى دية ابن قتادة املدجلي ألخيه دون أبيه ، وقد كان حذفه  ٢٣٠٧

ملطلوب عدمه ، بسيف فقتله ، ومثل هذا يشتهر ، ومل ينكر فكان إمجاعاً ، وألن التوريث يفضي إىل تكثري القتل ا
  . ألنه رمبا استعجل قتل مورثه لريثه 

إذا تقرر هذا فكالم اخلرقي رمحه اهللا عام يف كل قتل ، سواء تعلق به مأمث ، كقتل العامد ، والباغي العادل ، أو مل 
كالقتل يتعلق به ، كقتل اخلطأ وحنو ذلك ، وسواء كان القتل مضموناً بقصاص ، أو دية ، أو كفارة ، أو مل يكن ، 

قصاصاً ، أو حداً ، أو دفعاً ، وقتل العادل الباغي والباغي العادل ، إن مل يضمن الباغي ، وهو الصحيح ، واملتفق 
عليه عندنا يف ذلك ، القتل املضمون ، وإن كان خطأ ال إقم فيه ، سداً للذريعة ، وطلباً للتحرز عنه ، أما غري 

الة إرث مطلقاً ، وهو مقتضى عموم كالم اخلرقي ، وعموم ) اها إحد( املضمون كما تقدم فيه ثالث روايات 
ال مينع مطلقاً ، صححه أبو اخلطاب يف اهلداية ، ألن ) والثانية ( األحاديث ، وهو أمشى على سد الذريعة 

وذلك يناسب عدم اِإلرث عقوبة له ، وعدم مضمونيته تدل على نفي احلرج [ مضمونيته تدل على املؤاخذة به ، 
ال يرث الباغي العادل ، ويرث من عداه ممن مل يضمن قتله ، جزم به ) والثالثة ( ، وذلك يناسب اِإلرث ، ] ه عن

القاضي يف اجلامع الصغري ، والشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وأبو حممد يف املغين ، يف قتال أهل البغي ، ألن 
عموم النص واملعىن ، والعادل ، والقاتل قصاصاً أو حداً ،  الباغي آمث ظامل ، فناسب أن ال يرث ، مع دخوله يف

وحنوهم ، مأذون هلم يف الفعل ، مثابون عليه ، وذلك ال يناسب نفي اِإلرث ، بل اِإلرث طلباً ِإلقامة احلدود وحنوها 
إىل سد ، املطلوب إقامتها شرعاً ، فمنع اِإلرث مث سد لوقوع القتل املطلوب عدمه ، ومنع اِإلرث هنا مفض 

  . املطلوب وقوعه شرعاً ، فهو عكسه ، واهللا أعلم 
  . وال يرث مسلم كافراً ، وال كافر مسلماً ، إال أن يكون معتقاً فيأخذ ماله بالوالء : قال 
  . ال يرث املسلم الكافر ، وال الكافر املسلم : ش 

  ) . ملسلم الكافر ، وال الكافر املسلم ال يرث ا: ( ملا يف الصحيحني وغريمها عن أسامة أن رسول اهللا قال  ٢٣٠٨
وهل ترك : ( يا رسول اهللا أين تنزل غداً يف دارك مبكة ؟ فقال : ويف الصحيحني أيضاً عن أسامة ، أنه قال  ٢٣٠٩



وكان عقيل ورث أبا طلب ، ومل يرثه جعفر ، وال علّي شيئاً ، ألهنما كانا مسلمني ، ) لنا عقيل من رباع أو دور ؟ 
  . ل وطالب كافرين وكان عقي
  ) . ال يرث املؤمن الكافر (  ١٦: وكان عمر يقول  ٢٣١٠
وعن حممد بن األشعث ، أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت ، فذكر حممد ذلك لعمر بن اخلطاب ، وقال  ٢٣١١

أتراين : عثمان  مث أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك ، فقال له. يرثها أهل دينها : من يرثها ؟ فقال له عمر : 
رواه مالك يف املوطأ ، مع أن هذا قد حكي إمجاعاً ، أما يف . نسيت ما قال لك عمر بن اخلطاب ؟ يرثها أهل دينها 

وحكي فيه . ليس فيه بني الناس اختالف : إرث الكافر من املسلم فبال نزاع ، وأما يف املسلم من الكافر فقال أمحد 
  . خالف ضعيف 

محه اهللا ما إذا أعتق املسلم كافراً ، أو الكافر مسلماً ، فإنه يرثه بالوالء وهو إحدى الروايتني عن واستثىن اخلرقي ر
  . أمحد 

انتهى فكما أن الرق يثبت مع اختالف الدين ، كذلك . الوالء شعبة من الرق : واحتج بأن علياً قال  ٢٣١٢
إنه ال نزاع يف ثبوت الوالء ، إمنا النزاع يف ثبوت الوالء يثبت مع اختالف الدين ، ويف هذا اِإلستدالل نظر ، ف

  . اِإلرث به ، ولعل أمحد رمحه اهللا فهم أن املراد بقول علّي اإلرث 
ال يرث : ( وقد استدل لذلك مبا روي عن جابر ، أن النيب قال  ٢٣١٤. وكذا حكي عن علي اإلرث  ٢٣١٣

] بالعبد [ ارقطين ، وروي موقوفاً عن جابر ، ويكون املراد رواه الد) املسلم النصراين إال أن يكون عبده أو أمته 
هذه الرواية اختيار عامة األصحاب ، حىت أن ) وباجلملة ( من كان عبده جمازاً ، وإال فالعبد ال يورث باِإلمجاع ، 

اخلصال ، مل القضي يف اجلامع الصغري ، والشريف يف خالفه ، والشريازي ، وابن عقيل يف التذكرة ، وابن البنا يف 
ال يتوارثان ، ملا تقدم من قوله عليه ) والرواية الثانية . ( إهنا األظهر : يذكروا غريها ، وقال أبو اخلطاب يف هدايته 

  . وغري ذلك ) ال يرث الكافر املسلم : ( السالم 
مل يثبت اإلرث مع وإذا ) الوالء حلمة كلحمة النسب : ( وألنه عليه السالم شبه الوالء بالنسب ، بقوله  ٢٣١٥

اختالف الدين يف النسب ، ففي الوالء أجدر ، وهذه الرواية اختيار أيب حممد ، وعليها إن كان للمعتق عصبة على 
دين املعتق ورثوه ، ألن وجود املعتق يف نظر الشارع واحلال هذه كالعدم ، وإن أسلم الكافر من املعتق ، أو املعتق 

  . انتهى . ل املانع ورث املعتق ، رواية واحدة لزوا
ومفهوم كالم اخلرقي أن املسلم يرث املسلم ، وهو واضح ، وأن الكافر يرث الكافر ، وال نزاع يف ذلك إذا اتفق 

  الدين والدار ، وهو مقتضى ما تقدم من احلديث ، وقصة عقيل وطالب ، وقصة عمر رضي اهللا عنه 
رواه أمحد ، وأبو داود ، ) ال يتوارث أهل ملتني شىت : ( وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب قال  ٢٣١٦

شيت ، ومفهومه أن أهل امللة الواحدة يتوارثون ، أما إن : وابن ماجه وللترمذي مثله من حديث جابر ، ومل يقل 
، يتوارثون اختارها اخلالل ، وهي مقتضى كالم اخلرقي ) إحدامها ( اختلفت مللهم فهل يتوارثون ؟ فيه روايتان 

ألن اهللا تعاىل ذكر مثراث اآلباء من األبناء ، واألبناء من اآلباء ، وغريهم من األقارب ذكراً عاماً ، فال يترك ذلك 
إال فيما تيقن خروجه والذي تيقن خروجه بالنص أو الكافر ال يرث املسلم ، واملسلم ال يرث الكافر ، إذ قوله عليه 

{ (  ١٩: ل أن حيمل على ذلك ، إذ هو املتيقن ، ويعضد هذا قوله تعاىل حيتم) ال يتوارث أهل ملتني : ( السالم 
ال يتوارثون ، اختارها أبو بكر ، والشريف ، وأبو اخلطاب يف ) والثانية ) ( } والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 

إن اختلفت الدار ومثله يصلح للتخصيص ، وأما ) ال يتوارث أهل ملتني : ( خالفيهما ، لظاهر قوله عليه السالم 



واتفق الدين ، كالذمي مع احلريب وعكسه ، فاملنصوص وهو اختيار أيب حممد التوارث ، عملًا بظاهر احلديث ، ومنع 
القاضي وكثري من األصحاب التوارث ، النتفاء املواالة بينهما ، وعكس ذلك لو اتفقت الدار واختلف الدين ، 

  . وخالفه أبو حممد ، وهو أوفق للمنصوص ، واهللا أعلم . يتوارثان :  كحربيني اختلف دينهما ، فإن القاضي قال
إن الكفر ثالث ملل ، اليهودية ، والنصرانية ، ومن عداهم ، ألن من : قال القاضي وعامة األصحاب ) تنبيه ( 

فيكون اجملوس وحيتمل كالم أمحد أن يكون الكفر مللًا كثرية ، : قال أبو حممد . عداهم يشملهم أنه ال كتاب هلم 
: ( وهذا أصح إن شاء اهللا تعاىل ، لظاهر قوله عليه السالم : ملة ، وعبدة األوثان ملة ، وعباد الشمس ملة ، قال 

وظاهر نقل أيب الربكات أن : ومل نسمع عن أمحد تصرحياً بتقسيم امللل ، قلت : قال ) ال يتوارث أهل ملتني شىت 
  . أعلم أمحد نص على أهنم ثالث ملل ، واهللا 

  . واملرتد ال يرث أحداً إال أن يرجع قبل قسمة املرياث : قال 
ال : ( املرتد ال يرث أحداً ال من املسلمني وال من الكفار ، أما من املسلمني فلما تقدم من قوله عليه السالم : ش 

ه ال يقر على كفره ، وال احلديث ، وأما من الكفار فألنه مل يثبت له حكم ملتهم ، بدليل أن) يرث املسلم الكافر 
حتل ذبيحته ، وال نكاحه ، إن كان امرأة ، فإن مات له موروث فرجع قبل أن يقسم املرياث ، وكان ممن يقبل 

  . رجوعه ، فحكمه حكم الكافر األصلي إذا أسلم قبل املرياث ، على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، واهللا أعلم 
  . ل أن يقسم قسم له وكذلك من أسلم على مرياث قب: قال 
  . هذا أشهر الروايتني عن أمحد ، واختيار الشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما : ش 

كل قسم قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم ، : ( قال رسول اهللا : ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٢٣١٧
  . و داود وابن ماجه رواه أب) وكل قسم أدركه قسم اِإلسالم فإنه على قسم اِإلسالم 

من أسلم على شيء فهو : ( وروى سعيد يف سننه من طريقني ، عن عروة وابن أيب مليكة عن النيب أنه قال  ٢٣١٨
  ) . له 

ويروى أن عمر وعمثان رضي اهللا عنهما قضيا بذلك خمتصر ، رواه ابن عبد الرب يف التمهيد ، واحلكمة يف  ٢٣١٩
احلث على اِإلسالم ، فعلى هذا إن أسلم قبل قسم البعض ورث ما بقي ، فإن كان ذلك واهللا أعلم الترغيب له ، و

ال شيء له ، ) والرواية الثانية ( الوارث واحداً فتصرفه يف التركة وحيازهتا مبنزلة قسمها ، ذكر ذلك أبو حممد 
املوت كان كافراً ، فال يرث وهذا حني ) ال يرث املسلم الكافر ، وال الكافر املسلم : ( لظاهر قوله عليه السالم 

  . مبقتضى ظاهر احلديث 
خيرج إرثه على اِإلسالم قبل القسمة ، وليس بشيء ، فإن أمحد نص : ولو زال مانع الرق قبل القسمة فقال التميمي 

خرج منه على التفرقة يف رواية حممد بن احلكم ، فامتنع اِإلحلاق ، مث إن األصل هو املنع ، لقيام املانع حال املوت ، 
اِإلسالم ترغيباً فيه ، فبقي ما عداه على األصل ، إذ ال أثر فيه ، وال هو يف معىن ما فيه األثر ، إذ ال شيء من 

  . الطاعات يقاوم اِإلسالم ، مث العتق ليس من فعل العبد فال يرغب فيه ، واهللا أعلم 
  . ومن قتل على ردته فماله يفء : قال 
ات ، واملختار عند القاضي وأصحابه وعامة األصحاب ، ألنه ال يرث أقاربه املسلمون هذا املشهور من الرواي: ش 

وال أقاربه الذين اختاد ديهم ، ) ال يتوارث أهل ملتني : ( ، وقوله ) ال يرث املسلم الكافر : ( ، لقوله عليه السالم 
وإذا امتنع إرث الفئتني منه ، تعني كون ماله ألنه ال يرثهم ، فال يرثونه ، ملا تقدم من أنه مل يثبت له حكم ملتهم ، 

يرثه ورثته من املسلمني ، جعال للردة مبنزلة املوت ، ألهنا إما أن ) والرواية الثانية ( فيئاً ، لعدم الوارث له شرعاً 



ال بنص تزيل أمالكه ، وإما أت تزلزهلا ، وتصريه كاملريض املخوف عليه ، فيتعلق حق ورثته إذاً ، وال يزول حقهم إ
  . ، وال نص 
بعثين أبو بكر رضي اهللا عنه عند رجوعه إىل أهل الردة أن : وقد روي عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال  ٢٣٢٠

يكون لقرابته ) والرواية الثالثة . ( وهذه الرواية أشبه بقوله : قال اخلالل . أقسم أمواهلم بني ورثتهم املسلمني 
مفهومه أن الكافرين يتوارثان ) ال يرث الكافر املسلم ( ال يكونوا مرتدين ، ملفهوم الذين اختار دينهم ، بشرط أن 

مث جبنت عنه ، واهللا . يرثه أهل ملته : كنت أقول : ، وقد رجع أمحد عن هقا القول يف رواية ابن منصور وقال 
  . أعلم 
  . ث بعضهم من بعض وإذا غرق املتوارثان ، أو كانا حتت هدم ، فجهل أوهلما موتاً ، ور: قال 

  . نص أمحد على ذلك ، معتمداً على أنه قول عمر ، وعلي ، وشريح ، وإبراهيم ، والشعيب ، انتهى : ش  ٢٣٢١
وقع الطاعون بالشام عام عمواس ، فجعل أهل البيت ميوتون عن آخرهم ، فكتب يف ذلك : قال الشعيب  ٢٣٢٢

معىن توريث بعضهم من بعض ، أن يقدر أحدمها مات أولًا ، و. أن ورثوا بعضهم من بعض : إىل عمر ، فكتب عمر 
ويورث اآلخر من تركته ، مث يقسم إرثه منها على ورثته األحياء ، مث تصنع باآلخر وتركته كذلك ، فعلى هذا لو 

غرق أخوان أحدامها موىل زيد ، واآلخر موىل عمرو ، صار مال كل واحد منهما ملوىل اآلخر ، ولو غرق أخ 
وخلفا أماً ، وعماً ، وزوجاً ، فيقدر األخ مات أولًا ، وقد خلف زوجته وأمه وأخته ، وعمه ، فللزوجة  وأخت ،

الربع ولألم الثلث ، ولألخت النصف ، وال شيء للعم ، أصل مسألتهم من اثين عشر ، وتعول إىل ثالثة عشر ، 
ن ورثتها ، وهم زوجها ، وأمها ، وعمها ، للزوجة ثالثة ، ولألم أربعة ، ولألخت ستة ، مقسومة على األحياء م

مسألتهم من ستة ، وسهامها ستة فتصح املسألتان من ثالثة عشر ، للزوجة ثالثة ، ولألم ستة ، أربعة من ابنها 
واثنان من ابنتها ، وللزوج ثالثة ، وللعم سهم ، مث تقدر األخت ماتت أولًا ، وقد خلفت أخاها ، وزوجها ، وأمها 

لزوج النصف ، ولألم الثلث ، والباقي لألخ وهو سهم ، وال شيء للعم ، املسألة من ستة ، واحلاصل ، وعمها ، ل
لألخ سهم ، مقسوم على ورثته األحياء ، وهم زوجته ، وأمه ، وعمه ، مسألتهم من اثين عشر ، وسهم عليها ال 

ثالثة يف اثين عشر ، بستة وثالثني ،  يصح ، وال يوافق ، فاضرب اثين عشر يف ستة ، تبلغ اثنني وسبعني ، للزوج
ولألم سهمان يف اثين عشر ، بأربعة وعشرين ، اجملموع ستون ، والباقي اثنا عشر بني زوجة األخ ، واألم ، والعم ، 

  . للزوجة ثالثة ، ولألم أريعة ، وللعم مخسة ، وعلى هذا 
  . أيب حممد وخرج أبو اخلطاب ومن تبعه منع توارث بعضهم من بعض ، وإليه ميل 

ملا روى سعيد يف سننه عن حيىي بن سعيد ، أن قتلى اليمامة ، وقتلى صفني ، واحلرة ، مل يورثوا بعضهم من  ٢٣٢٣
وألن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت املوروث ، وهو غري معلوم ، فامتنع . بعض ، وورثوا عصبتهم األحياء 

جلهل خطأ يقيناً ، ألنه ال خيلو إما أن يسبق أحدمها ، أو ميوتا معاً ، التوارث للشك يف شرطه ، وألن توريثهما مع ا
ففي قطع التوريث قطع : وتوريث السابق باملوت ، وامليت معه خطأ يقيناً باِإلمجاع ، فكيف يعمل به ، فإن قيل 

  .  هذا غري متيقن ، ألنه حيتمل موهتما مجيعاً: قلنا . توريث املسبوق باملوت ، وهو خطأ أيضاً 
وعلى هذا يكون مال كل واحد من املعتقني ملواله يف املسألة األوىل ، ويف الثانية تكون مسألة األخ من اثين عشر ، 

لألم الثلث أربعة ، وللزوجة الربع ثالثة ، والباقي للعم ، ومسألة األخت من ستة ، لألم الثلث اثنان ، وللزوج 
  . النصف ثالثة ، والباقي للعم انتهى 

يعطى : قق الورثة السابق ، وجهلوا عينه ، فاحلكم كما تقدم ، قاله القاضي وأبو الربكات ، وقال أبو حممد ولو حت



كل وارث اليقني ، ويقف الباقي حىت يتبني األمر ، أو يصطلحوا عليه ، ولو علموا السابق مث أنسوه ، فاحلكم كما 
ولو علم موهتما معاً فال توارث ، ولو . نقول هنا بالقرعة ال ميتنع أن : لو جهلوه أولفا ، وقال القاضي يف خالفه 

ادعى ورثة كل ميت سبق اآلخر ، وتعارضت بينتامها ، أو مل تكن بينة ، حتالف الورثة ، ِإلسقاط الدعوى ، ومل 
: غريه يعني السابق بالقرعة ، وقال أبو اخلطاب و: يتوارثا ، نص عليه ، وقاله اخلرقي وغريه ، وقال ابن أيب موسى 

  . واهللا أعلم . ومن هذه املسألة خرج أبو اخلطاب منع التوارث مع اجلهل . يتوارثان ، كما لو جهل الورثة حاهلما 
  . ومن مل يرث مل حيجب : قال 
يعين من مل يرث النتفاء أهليته كالرقيق ، والكافر ، والقاتل مل حيجب ، ألنه معدوم شرعاً ، أشبه املعدوم حساً : ش 

من مل يرث حلجب غريه ، فإنه حيجب وال يرث ، كاِإلخوة مع األب ، حيجبون األم من الثلث إىل السدس ، ، أما 
وال يرثون ، حلجبهم باألب ، ال النتفاء أهليتهم ، واختلف يف احملجوب حجب مزامحة ، ال حجب منع ، كاجلدة أم 

ذلك احملجوب حجب مزامحة من العصبات ، فإنه األب مع ابنها ، وأم األم إذا قلنا حيجبها ابنها ، ويستثىن من 
حيجب غريه ، وإن مل يرث ، كولد األب يف باب اجلد ، فإن ولد األبوين يعادونه هبم ، وهم مع ذلك حمجوبون بولد 

  . واهللا أعلم . األبوين 

  كتاب الوالء

  
ة يف مجيع أحكام التعصيب ، عند بفتح الواو ممدوداً والء العتق ، ومعناه إذا أعتق نسمة صار هلا عصب) الوالء ( 

: ( عدم العصبة من النسب ، يف املرياث ، ووالية النكاح ، وغري ذلك ، وثبوته يف اجلملة باِإلمجاع ، وقد قال 
  ) . الوالء ملن أعتق 

الوالء حلمة كلحمة النسب ، ال يباع وال : ( قال رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر قال  ٢٣٢٤
رواه أبو يعلى املوصلي ، وأبو حامت البسيت ، وتكلم فيه البيهقي وغريه ، ورواه الطرباين من رواية نافع عن ) يوهب 

  . ابن عمر ، ورواه اخلالل عن عبد اهللا بن أيب أويف 
  . والوالء ملن أعتق ، وإن اختلف دينهما : قال 

وللبخاري يف ) إمنا الوالء ملن أعتق ( اية مسلم وغريه ويف رو) الوالء ملن أعتق : ( صح أن النيب قال : ش  ٢٣٢٥
وعموم هذه األلفاظ يقتضي بأن الوالء لكل معتق ، وإن اختلف ) الوالء ملن أعطى الورق ، وويل النعمة ( رواية 

  . ، واهللا أعلم ) الوالء شعبة من الرق (  ١٦: الدين ، وال نزاع يف ذلك ، ويرشخه قول علي رضي اهللا عنه 
  . ؛ ومن أعتق سائبة مل يكن له الوالء  قال
ملا كان كالم اخلرقي أوال عاماً يف كل عتق ، استثىن من ذلك العتق سائبة أن يعتقه وال والء له عليه ، وأصله : ش 
وال نزاع يف صحة العتق ، وإمنا النزاع يف ثبوت الوالء للمعتق ، وفيه روايتان ، حكامها . تسييب الدواب : من 

، املشهور منهما واملختار لألصحاب ، حىت أن القاضي يف اجلامع الصغري ، والشريف ، وأبا اخلطاب يف الشيخان 
  . خالفيهما ، والشريازي ، وابن عقيل يف التذكرة ، وابن البنا وغريهم ، مل يذكروا خالفاً أنه ال والء له 

مر مباله رقابا فأعتقهم ، وعلله أمحد بأنه ألن ابن عمر رضي اهللا عنه أعتق سائبة ، فمات ، فاشترى ابن ع ٢٣٢٦
له عليه الوالء ، اختاره أبو حممد ، للعمومات ) والرواية الثانية ( جعله هللا ، فال جيوز له أن يرجع إليه منه شيء 

  . املتقدمة 



ت إين أعتقت عبداً ، وجعلته سائبة ، وما: جاء رجل إىل عبد اهللا فقال : وعن هزيل بن شرحبيل قال  ٢٣٢٧
إن أهل اِإلسالم ال يسيبون ، وإمنا كان أهل اجلاهلية يسيبون ، وأنت : فقال عبداهللا . وترك ماال ، ومل يدع وارثاً 

رواه الربقاين على شرط . ويل نعمته ، ولك مرياثه ، وإن تأمثت وحترجت يف شيء فنحن نقبله وجنعله يف بيت املال 
  .  يسيبون ، وإن أهل اجلاهلية كانوا يسيبون إن أهل اِإلسالم ال: الصحيح ، وللبخاري منه 

هو للذي : حدثنا هشيم ، عن منصور ، أن ابن عمر وابن مسعود قاال يف مرياث السائبة : وقال سعيد  ٢٣٢٨
  . واهللا أعلم . أعتقه 
  . وإن أخذ من مرياثه شيئاً جعله يف مثله : قال 
ني حكم مرياثه ، واملعروف املشهور أنه يصرف يف مثله من الرقاب ب. إن املعتق سائبة ال والء له عليه : ملا قال : ش 

، اتباعاً ملا تقدم عن ابن عمر ، ونظرا إىل أنه جعله حمضاً هللا تعاىل ، فتختص به هذه اجلهة ، وعلى هذا هل والية 
رقي أنه خري السيد بني أخذ اِإلعتاق للسيد ألنه املعتق أو لِإلمام ألنه النائب عن اهللا ؟ فيه روايتان ، وظاهر كالم اخل

رواية أخرى أن ماله لبيت املال ، ألنه ال وارث له ، فيكون ماله ) وعن أمحد ( املال وصرفه يف مثله ، وبني تركه ، 
لبيت املال ، ويتفرع على هذا إذا مات السائبة ، وخلفه بنته ، ومعتقه ، فعلى القول بأن له عليه الوالء املال بينهما 

النصف بالفرض ، وللمعتق النصف بالوالء ، وعلى القول بأن ماله لبيت املال ، اجلميع للبنت بالفرض  نصفني ، هلا
مثله للبنت النصف ، والباقي يصرف [ والرد ، إذ الرد مقدم على بيت املال ، وعلى القول بأن مرياثه يصرف يف 

  . العتق ، إذ جهة العتق هي املستحقة للوالء ، واهللا أعلم ] يف 
  . ومن ملك ذا رحم حمرم عتق عليه : ال ق

رواه اخلمس إال النسائي ) من مالك ذا رحم حمرم فهو حر : ( روى احلسن عن مسرة ، أن النيب قال : ش  ٢٣٢٩
رواه ) وعن أمحد ( وأليب داود عن عمر بن اخلطاب موقوفاً مثل حديث مسرة ، ) فهو عتيق ( ، ويف لفظ ألمحد 

أي ذا قرابة ، فيخرج . ومن ملك ذا رحم ) : وقول اخلرقي ( النسب وال عمل عليها ، أخرى ال يعتق إال عمود 
  . غري القريب وإن كان حمرماً عليه ، كاألم وحنوها من الرضاعة ، والربيبة ، وأم الزوجة ، فإهنم ال يعتقون للحديث 

  ) . الرضاع  جرت السنة أن يباع األخ واألخت من(  ١٦: وقد روي عن الزهري أنه قال  ٢٣٣٠
خيرج ذا الرحم غري احملرم ، كابن العم وحنوه ، فإنه ال يعتق إذا ملكه للحديث ، وضابط ذلك أن . حمرم : وقوله 

تقدر أحدمها رجلًا ، واآلخر امرأة ، مث تنظر فإن حرم النكاح فإنه من الرحم احملرم ، وإال فال ، ومقتضى كالم 
يعتق عليه ، النقطاع نسبه عنه ، فليس برحم له شرعاً ، وهو املنصوص ،  اخلرقي أنه لو مالك ولده من الزنا مل

يف حترمي نكاحها ، فرق ابن : وعليه األصحاب ، وحكى أبو اخلطاب يف اهلداية احتمالًا بالعتق ، على قياس قوله 
ن بني أعبد فيهم عقيل بأن التحرمي يثبت مع الشبهة الواقعة بني األشخاص ، والعتق خبالفه ، فلو اشترى عبدا م

أخوه ، مل يعتق ، حىت يتيقن أنه أخوه ، ولو اشترى أمه من إماء فيهن أخته ، مل جيز له وطؤها ، جلواز أن تكون أخته 
  . واهللا أعلم . 

  . وكان له والؤه : قال 
لو باشر عتقه  إذا ملك ذا الرحم احملرم عتق عليه ، وكان له والؤه ، ألنه عتق من ماله بتسبب فعله ، أشبه ما: ش 
 .  

  . ووالء املكاتب واملدبر إذا عتقا لسيدمها : قال 
ووالء املكاتب ملكاتبه ، ) الوالء ملن أعتق : ( والء املدبر ملدبره ، ألنه معتقه ، فيدخل حتت قوله عليه السالم : ش 



اشتريها ، واشترطي (  لعائشة بدليل قصة بريرة ، فإن مواليها أبوا أن يبيعوها إال أن يكون هلم الوالء ، فقال النيب
وهذا يدل على أن الوالء هلم لو مل تشترها منهم عائشة ، وذكر اخلرقي رمحه اهللا هذه الصورة إشارة إىل ) هلم الوالء 

  . خالف بعض العلماء ، واهللا أعلم 
  . ومن أعتق عبده عن رجل حي بال أمره ، أو عن ميت فوالؤه للمعتق : قال 
عن حي بال أمره فإن العتق والوالء يقعان للمعتق ، بال خالف نعلمه عندنا ، ألن شرط صحة  أما إذا أعتقه: ش 

  . العتق امللك ، وال ملك للمعتق عنه ، فالوالء تابع للملك 
يف واجب عليه فإن العتق يقع ) فإن كان ( وأما إن أعتقه عن ميت ، فال خيلو إما أن يكون عن واجب عليه أم ال ، 

يثبت : احلاجة إىل ذلك ، وهي االحتياج إىل براءة ذمته ، أما الوالء فقال أبو الربكات تبعاً للقاضي  عنه ، ملكان
. بناء على أن الكفارة وحنوها ليس من شرطها الدخول يف ملك املكفر عنه : قال أبو العباس . الوالء أيضاً له 

اس بناء على أنه يشترط دخول الكفارة وحنوها يف وأطلق اخلرقي وأكثر األصحاب أن الوالء للمعتق ، قال أبو العب
  . ملك من ذلك عليه 

  . يف غري واجب كانا للمعتق النتفاء ما تقدم إذاً ، واهللا أعلم ) وإن كان ( 
  . وإن أعتقه عنه بأمره فالوالء للمعتق عنه بأمره : قال 
أعتقه عين : إذ قال ) إحداها ( رقي ، إذا أعتق عبده عن غريه بأمره ، فله ثالث حاالت قد مشلها كالم اخل: ش 

فهذا يكون العتق والوالء له بال نزاع ، كأنه استدعى منه بيعه له بثمن مثله ، ووكله يف عتقه ، . وعلي مثنه 
وأطلق ، فهل يلزمه العوض كما لو صرح بذلك إذ . أعتقه عين : إذا قال ) الثاين . ( وسيصرح اخلرقي بذلك 
ألمالك أن يكون بعوض أو ال يلزمه ذلك ألنه إلزام ما ال يلزمه ، وغايته أن طلب العتق عنه الغالب يف انتقاالت ا

فحكمه حكم ما لو صرح بلزومه . يلزمه العوض : يستدعي امللك ، وامللك قد يكون بغري عوض كاهلبة ؟ فإن قلنا 
إذا قال أعتقه عين ) الثالث . (  ال يلزمه فحكمه حكم ما لو صرح بنفيه على ما سيأيت: على ما تقدم ، وإن قلنا 

فهنا ال يلزمه العوض بال نزاع ، مث هل يكون العتق والوالء للسائل وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار . جماناً 
القاضي يف التعليق ، نظرا إىل أن العتق عنه يستدعي امللك ، وذلك كما حيصل بالبيع حيصل باهلبة ، فكأنه طلبها منه 

العتق عنه ال تتوقف صحته منه على امللك ، بل على اِإلذن يف ذلك أو يكونان : لك ، أو نقول فأجابه إىل ذ
  . للمسؤل ، نظراً إىل أنه ال بد من امللك ، وأن امللك ال حيصل بذلك ؟ واهللا أعلم 

  . فالثمن عليه ، والوالء للمعتق عنه . أعتق عبدك عين وعلي مثنه : ومن قال : قال 
  . وال نعلم فيه خالفاً : هذه املسألة ، قال أبو حممد قد تقدمت : ش 
  . كان الثمن عليه ، والوالء للمعتق . أعتقه والثمن علي : ولو قال : قال 
إمنا لزم الثمن للقائل ألنه جعل جعلًا ملن عمل عملًا وهو العتق ، وقد عمل ذلك العمل ، فيلزمه اجلعل ، وإمنا : ش 

واملسؤول هو املعتق ، ال السائل ، ألنه مل ) الوالء ملن أعتق : ( ت قوله عليه السالم كان الوالء للمعتق لدخوله حت
  . يطلب العتق عنه ، واهللا أعلم 

ومن أعتق عبداً له أوالد من موالة لقوم ، جر معتق العبد والء أوالده من موالة لقوم ، جر معتق العبد والء : قال 
  . أوالده 

أعتق أمته ، وزوجها بعبد ، فولدت منه أوالداً ، فإهنم يكونون أحراراً ، ويكون والؤهم صورة هذه املسألة إذا : ش 
ملوىل أمهم ، ألنه املنعم عليهم ، حيث عتقوا بعتق أمهم ، مث إن أعتق العبد سيده بعد ذلك فله والؤه ، وجر والء 



  . أوالده عن موىل أمهم 
لوالء مشبه بالنسب ، واألنساب إىل األب ، فكذلك الوالء يف قول اجلمهور من الصحابة وغريهم ، ألن ا ٢٣٣١

، بدليل ما لو كانا حرين ، وإمنا ثبت الوالء ملوايل األم لضرورة عدم ثبوته ملوايل األب ، وقد زال املانع ، فيعمل 
تسب إىل األم املقتضي عمله ، وصار هذا كولد املالعن ، ملا تعذر انتسابه إىل األب النقطاع نسبه عنه باللعان ، ان

وعصباهتا ، فكانوا عصبته ، ولو استلحقه األب بعد ذلك حلقه ، وصار عصبته له ، وزال التعصيب عن األم 
  . وعصباهتا 
: وقد روي عن الزبري أنه ملا قدم خيرب رأى فتية لعسا ، فأعجبه ظرفهم ومجاهلم ، فسأل عنهم ، فقيل له  ٢٣٣٢

انتسبوا إيل ، فإن : ل احلرقة ، فاشترى الزبري أباهم فأعتقه ، وقال ألوالد موايل رافع بن خديج ، وأبوهم رقيق آل
فاحتكموا إىل عثمان رضي اهللا عنه ، . الوالء يل ، فإهنم عتقوا بعتقي أمهم : فقال رافع بن خديج . والءكم يل 

  . لشفتني تستحسنه العرب فقضى بالوالء للزبري ومل ينقل إنكار ذلك ، فيكون مبنزلة اِإلمجاع ، واللعس سواد يف ا
وقد خص اخلرقي اجلر بعتق األب ، فظاهر كالمه ال حيصل بعتق اجلد ، وهو املشهور واملختار لألصحاب من 

والثانية ( الروايات إذ األصل بقاء الوالء ملوايل األم ، خولف ذلك لقضاء الصحابة ، فيبقى فيما عداه على األصل 
جر الوالء إليه منه ، وإال بقي له ، ألن اجلد كاألب يف التعصيب ، وأحكم النسب جيره ، مث إن عتق األب بعد أن ) 

إن عتق واألب ميت جر الوالء ، وإن عتق واألب حي مل جيرخه حبال ، ) والرواية الثالثة . ( ، فكذلك يف الوالء 
النكاح ، وغريمها ، فكذلك يف  حكاها اخلالل ، ألن اجلد واحلال ما تقدم حتقق قيامه مقام األب يف اِإلرث ، ووالية

جير الوالء إن عتق واألب ميت ، وإن عتق واألب حي مل ) وعنه رواية رابعة ( الوالء ، خبالف ما لو كان حياً ، 
  . جيره حىت ميوت األب قنا ، فيجره من حني موته ، حكاها أبو بكر يف الشايف ، انتهى 

ومقتضى هذا أن العبيد إذا جر الوالء ، مث : يد ، قال أبو حممد وحيث قيل باجلر فال فرق بني اجلد القريب والبع
عتق من هو أقرب منه جر الوالء إليه ، مث إن عتق األب جر الوالء ، ألن كل واحد حيجب من فوقه ، ولو مل يعتق 

ر اجلد الوالء وولده مملوك ، فتزوج موالة لقوم ، فوالء أوالده ملوىل أمهم ، وعلى القول جب] بل كان حراً [ اجلد ، 
يكون ملوىل اجلد ، فلو كان اجلد حر األصل ال موىل ، فال والء على ولد ابنه ، فإن عتق ابنه بعد مل يعد على ولده 

  . واهللا تعاىل أعلم . والء ، ألن احلرية تثبت له من غري والء 

  باب مرياث الوالء

  
 على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل أن الوالء ال يورث ، أي باب املرياث بالوالء ، إذ من قاعدة اخلرقي رمحه اهللا: ش 

وقد . دية قتل العمد : وإمنا يورث به ، فيكون من باب إضافة الشيء إىل سببه ، ألن سبب املرياث الوالء كما يقال 
هى انت. باب حك مرياث الوالء وهو سيبني أن حكمه عنده أنه ال يورث : جيري لفظه على ظاهره ، إذ أصل كالمه 

  . وال نزاع يف ثبوت املرياث بالوالء يف اجلملة ، وقد استفاضت السنة بذلك ، واهللا أعلم . 
وال يرث النساء من الوالء إال ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، أو كاتنب ، أو كاتب من كاتنب ، وقد روي : قال 

  . أنه ورث ابنه محزة من الذي أعتقه محزة  عن أمحد رمحه اهللا يف بيت املعتق خاصة أهنا ثرث ، ملا روي عن النيب
الرواية األوىل هي املشهورة عن أمحد ، واختيار أيب بكر ، وأيب حممد ، وغريمها ، وغاىل أبو بكر فّوهم أبا : ش 

  . طالب يف الرواية الثانية 



ء لألكرب من مرياث الوال: ( وذلك ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا قال  ٢٣٣٣
وألن هذا قول عامة العلماء من ) الذكور ، والت يرث النساء من الوالء إال والء من أعتقن ، أو أعتق من أعتقن 

  . الصحابة ، والتابعني ، واألئمة إال شرحياً 
وقد روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد ، وابن عمر ، وأيب مسعود البدري ،  ٢٣٣٤
امة بن زيد ، وأّبي بن كعب ، ومل يعرف هلم خمالف يف عصرهم ، فكان إمجاعاً أو حجة ، وألن الوالء مشبه وأس

بالنسب ، فاملوىل املعتق من املوىل املنعم مبنزلة أخيه أو عمه ، فأوالد املوىل املنعم مبنزلة أوالد أخي املعتق ، أو أوالد 
اختارها أبو اخلطاب يف ) والرواية الثانية ( ، ] خاصة [ هم إال الذكور عمه ، وأوالد األخ ، وأوالد العم ال يرث من

  . خالفه ، وإليه ميل أيب الربكات يف املنتقى ، ونص عليها أمحد رمحه اهللا يف رواية أيب طالب 
] وهو ما روى جابر بن زيد ، عن ابنت عباس رضي اهللا عنهم ، أن موىل حلمزة [ حمتجاً حبديث بنت محزة ،  ٢٣٣٥

رواه الدارقطين ، وقد اعترض على . مات وترك ابنته وابنه محزة ، فأعطى النيب ابنته النصف ، وابنة محزة النصف 
هل كان املوىل حلمزة أو البنته ؟ : هذا بأن املوىل إمنا كان لبنت محزة ، كذا قال أمحد يف رواية ابن القاسم ، وسأله 

  . البنته : فقال 
، عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن احلكم ، عن عبد اهللا بن شداد ، عن بنت وقد روى ابن ماجه  ٢٣٣٦

مات موىل يل وترك ابنته ، فقسم رسول اهللا ماله بيين وبني ابنته ، فجعل : محزة ، ، وهي أخت ابن شداد ألمه قالت 
تمل تعدد الواقعة فال تعارض ، يل النصف ، وهلا النصف ، وأجيب بأن ابن أيب ليلى فيه ضعف ، وإن صح فمن احمل

  . ولو سلم اِإلحتاد فيحتمل أنه أضيف موىل الوالد إىل الولد ، بناء على أن الوالء ينتقل إليه ، أو أنه يرث به 
إذا تقرر هذا فمحل اخلالف يف غري ما أعتقنه ، أو أعتقه من أعتقنه ، أو كاتبنه ، أو كاتبه من كاتبنه ، أما يف هذه 

ن بال نزاع ، كما تضمنه الدليل السابق ، وقصة بريرة مع عائشة رضي اهللا عنها ، فإن عائشة اشترطت األشياء فريث
والسبب مراد من لعموم بال ريب ، ويستثىن أيضاً عتقاء ابنها ) إمنا الوالء ملن أعتق : ( الوالء ، وقال النيب يف ذلك 

ة حملل اخلالف ، فمنها إذا مات املعتق وخلف ابن معتقه ، إذا كانت مالعنة ، على القول بأهنا عصبته ، ولنذكر أمثل
وبنت معتقه ، فاملال البن معتقه ، دون أخته على الرواية األوىل ، وعلى الثانية بينهما أثالثاً ، ولو خلف بنت معتقه 

ت النصف ، والباقي ، وابن عم معتقه ، فال شيء للبنت ، ومجيع املال البن عم املعتق على األوىل ، وعلى الثانية للبن
البن العم ، ولو خلف املعتق بنته ، وبنت معتقه ، فاملال مجيعه البنته على األوىل بالفرض والرد ، وعلى الثانية البنته 
النصف ، والبنة معتقه النصف ، لقضية النص يف بنت محزة ، ولو كان بدل بنت معتقه أخت معتقه ، فال شيء هلا 

  . رواية واحدة ، واهللا أعلم 
  . والوالء ألقرب عصبة املعتق : قال 
  . املرياث باملوالء ثابت ومستقر للمعتق ، مث ألقرب عصبته من بعده : ش 

املوىل أخ يف الدين ، وموىل نعمة ، يرثه : ( ملا روى اِإلمام أمحد عن سعيد بن املسيب ، أن رسول اهللا قال  ٢٣٣٧
هم األقرب فاألقرب ، فكذلك عصبات املوىل ، فعلى هذا لو مات وألن عصبات امليت يرث من) أوىل الناس باملعتق 

املعتق وخلف ابنه وأخاه ، كان الوالء البنه ، ولو خلف أخاه وعمه ، كان الوالء ألخيه ، وعلى هذا ، يرث 
  . األقرب فاألقرب من العصبات ، وال يرث منه ذو فرض إال ما يستثىن ، وال ذو رحم ، واهللا أعلم 

  . مات املعتق وخلف أبا معتقه ، وابن معتقه ، فأليب معتقه السدس ، وما بقي فلالبن وإذا : قال 
: هذا كاِإلستثناء مما تقدم ، وقد نص عليه أمحد وهو املشهور ، تشبيهاً هلما يف إرث املعتق بإرث معتقه ، وقيل : ش 



وحكم اجلد . انتهى . ء ألقرب العصبة ال يفرض لألب واحلال هذه شيء ، بل اجلميع لالبن ، ملا تقدم ممن أن الوال
  . حكم األب ، وحكم ابن االبن حكم االبن ، وقد يدخل ذلك يف كالم اخلرقي ، واهللا أعلم 

  . وإن خلف أخاً معتقه ، وجد معتقه ، فالوالء بينهما نصفني : قال 
كانوا ثالثة فأكثر فإنه يفرض ألهنما يرثان املعتق كذلك ، فريثان مواله كذلك ، ولو كثرت اِإلخوة كما لو : ش 

للجد السدس ، ألنه أحظ له ، والباقي هلم ، بناء على ما تقدم يف قاعدة اجلد مع اِإلخوة ، هذا هو املشهور ، وعلى 
القول الثاين يف اليت قبلها ال يفرض له معهم أصلًا ، بل يكون كأحدهم وإن كثروا ، ويعادونه ، بولد األب ، ألنه 

ال يعادونه باألخوات ، ألهنن ال يرثن منفردات ، وهذا مقتضى قول أيب حممد يف الكايف واملغين ، يرث منفرداً ، و
واهللا . وهذا كله إذا ورثنا اِإلخوة مع اجلد ، أما إذا مل نورثهم معه وجعلنا اجلد كاألب فالوالء للجد دون األخ 

  . أعلم 
 بعده عن ابن ، مث مات املوىل ، فالوالء البن معتقه ، ألن وإذا هلك رجل عن ابنني وموىل ، فمات أحد االبنني: قال 

الوالء للكرب ، ولو هلك االبنان بعده وقبل مواله ، وخلف أحدمها ابنا ، وخلف اآلخر تسعة ، كان الوالء بينهم 
  . على عددهم ، لكل واحد منهم عشرة 

ء يورث به وال يورث ، وهذا معىن كونه هذا مبين على أصل قد أشار إليه اخلرقي رمحه اهللا وهو أن الوال: ش 
للكرب ، يعين أنه يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم مات عتيقه ، ال يوم مات السيد ، وهذا املختا رلألصحاب ، 

حديث عمر : واملشهور من الروايتني ، حىت أن أبا بكر غلط من روى الثانية ، وقد قال أمحد يف رواية ابنته صاحل 
  . هكذا يرويه عمرو بن شعيب ) ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان  : (عن النيب 
فهذا ) . الوالء للكرب (  ١٦: وقد روي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، أهنم قالوا  ٢٢٣٨

وهو قول هؤالء انتهى وقد أبان أمحد رمحه اهللا عنه حجته يف ذلك ، . الذي يذهب إليه ، وهو قول أكثر الناس 
  . الذين هم أكابر الصحابة ، وقد رواه مالك يف املوطأ عن عثمان ، ورواه سعيد عن األربعة الباقني 

وحكي أيضاً عن ابن عمر ، وأّبي بن كعب ، وأيب مسعود البدري ، وأسامة بن زيد رضي اهللا عنهم أمجعني  ٢٣٣٩
وألن الوالء مشبه ) لدين ، وموىل نعمة ، يرثه أوىل الناس باملعتق املوىل أخ يف ا: ( ، وملا تقدم من قوله عليه السالم 

  . بالنسب ، والنسب يورث به وال يورث ، فكذلك الوالء 
يورث الوالء كما يروث املال ، وهو قول شريخ ، وحيكى عن عمر ، وعلي ، : وعن أمحد رواية أخرى  ٢٣٤٠

  . وابن عباس ، واملشهور عن عمر وعلي خالف ذلك 
تزوج رياب بن حذيفة بن : ومعتمد هذه الرواية ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال  ٢٣٤١

سعد بن سهم أم وائل بنت معمر اجلمحية ، فولدت له ثالثة فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها ، ووالء مواليها ، 
فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم ، فلما  فخرج هبم عمرو بن العاص معه إىل الشام ، فماتوا يف طاعون عمواس ،

أقضي بينكم مبا : رجع عمرو جاء بنوا معمر بن حبيب ، خياصمونه يف والء أختهم إىل عمر بن اخلطاب ، فقال 
فقضى لنا به ، وكتب لنا كتاباً فيه ) ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان : ( مسعت رسول اهللا يقول 
هو : ف ، وزيد بن ثابت ، رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، وابن املديين ، وقال شهادة عبد الرمحن بن عو

وقد ينازع يف االستدالل هبذا احلديث ، فإن احلجة يف قوله عليه السالم ، وقوله . من صحيح ما يروي عن عمر 
رزه من املال فهو لعصبته ، أما وهذا صحيح ، فإ ما أح) ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته : ( عليه السالم 

  . الوالء فإنه مل حيرزه ، بل هو باق للميت ، والعاصب يرث به 



وما فهمه عمر رضي اهللا عنه قد نقل عنه خالفه ، كما حكى ذلك اِإلمام أمحد والشعيب ، ويعضد هذا  ٢٣٤٢
اً على األشهر ، فهو حجة على األظهر التأويل أو يعينه قول عامة الصحابة والعلماء ، وقول العامة إن مل يكن إمجاع

 .  
إذا ) إحدامها ( إذا تقرر هذا األصل وهوأن الوالء يورث به وال يورث ، انبىن عليه املسألتان اللتان ذكرمها اخلرقي 

مات رجل عن ابنني وموىل ، فمات أحد االبنني بعده عن ابن ، مث مات املوىل ، فالوالء البن معتقه ، ألن ابن املعتق 
و أقرب الناس إليه يوم مات العتيق ، وقد نص أمحد على ذلك يف رواية أيب طالب ، وعلى الرواية األخرى يكون ه

الوالء بني ابن املعتق وبني ابن ابنه اآلخر نصفني ، نص عليه يف رواية حنبل ، ألنه ملا مات املوىل املنعم ورث ابناه 
إذا هلك االبنان بعد أبيهما ، وقيل ) املسألة الثانية . ( نصيبه البنه الوالء بينهما نصفني ، فإذا مامت أحدمها انتقل 

موت العتيق ، وخلف أحدمها ابنا ، وخلف اآلخر تسعة ، فعلى املذهب ونص عليه أمحد يف رواية ابن منصور الوالء 
سواء ، وعلى بينهم على عددهم ، لكل واحد عشرة ، ألن اجلميع يف القرب إىل السيد يوم مات العتيق على حد 

الرواية األخرى ونص عليه أمحد هنا يف رواية بكر بن حممد البن االبن النصف إرثا عن أبيه ، والنصف اآلٌّ خر بني 
  . بين االبن اآلخر على تسعة ، وتصح من مثانية عشر ، واهللا أعلم 

  . ومن أعتق عبداً فوالؤه البنه ، وعقله على عصبته : قال 
اً مث مات املعتق ، فإن والءه البن سيده ، إذا مل يكن له وارث سواه من النسب ، وعقله يعين إذا أعتق عبد: ش 

على عصبة سيده ، ألن العقل على العصبة ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل بيان هؤالء العصبة ، والوالء ألقرب العصبة ، 
  . واالبن أقرهبم 

موىل عميت ، وأنا أعقل عنه ، : ىل صفية ، فقال علي اختصم علي والزبري يف مو: وقد روى إبراهيم قال  ٢٣٤٣
موىل أمي ، وأنا أرثه ، فقضى عمر للزبري باملرياث ، وقضى على علي بالعقل ، رواه سعيد يف سننه ، : وقال الزبري 

 إن الوالء لالبن ، والعقل على الصعبة ، مبين على أن االبن ليس من) : وقول اخلرقي ( وذكره اِإلمام أمحد ، 
الوالء له ، والعقل : العاقلة ، وهو مقتضى كالم اخلرقي مث ، ومن جعل االبن من العاقلة كالرواية األخرى يقول 

عليه ، ومن جيعل االبن عاقلة لألب دون األم كمختار أيب الربكات يقيد هذه املسألة مبا إذا كان املعتق امرأة ، كما 
  . واهللا أعلم . قيدها أبو حممد 

  ةكتاب الوديع

  
  . فعيلة مبعىن مفعولة ، من الودع وهو الترك ، أي متروكة عن املودع ) الوديعة ( 

  ] . أي عن تركهم اجلمعات ) [ لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات : ( ويف مسلم عن النيب  ٢٣٤٤
بازِمجاع ، ) وهي جائزة ) ( اتركوا الترك ما تركوكم ، ودعوا احلبشة ما ودعوكم : ( ويف النسائي عنه  ٢٣٤٥

  . اآلية ) } إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات { (  ١٩: وسند ذلك قوله تعاىل 
رواه أبو داود ، والترمذي ) أد األمانة إىل من ائتمنك ، وال ختن من خانك : ( وعن أيب هريرة عن النيب  ٢٣٤٦
  . وحسنه 

  . وليس على املودع ضمان إذا مل يتعد : قال 
ما علي احملسنني من سبيل { (  ١٩: ع ضمان إذا مل يتعد ، ألنه حمسن ، فيدخل يف قوله تعاىل ليس على املود: ش 



 { . (  
رواه الدارقطين مث لو قيل بالضمان ال نتفى هذا املرفق ) ال ضمان على مؤمتن : ( وأمني ، فيدخل يف قوله  ٢٣٤٧

بني أن تتلف مع ماله ، أو دون ماله على  العظيم ، المتناع العاقل من الدخول فيما يتمحض ضرراً ، وال فرق
  . إن تلفت دون ماله ضمنها ) وعنه ( املذهب ، 
ألنه يروى أن عمر رضي هللا عنه ضمن أنساً وديعة تلفت دون ماله ، وينبغي أن يكون حمل هذه الرواية  ٢٣٤٨

بت التلف فإنه ينبغي انتفاء الضمان فيما إذا ادعى التلف واحلال هذه ، فاءنه ال يقبل منه ، ملكان التهمة ، أما إن ث
  . رواية واحدة ، أما إن تعدى فإنه خرج من حيز األمانة ، إىل حيز اخليانة فيضمن بال نزاع ، واهللا أعلم 

  . فإن خلطها مباله وهي ال تتميز ، أو مل حيفظها كما حيفظ ماله ، أو أودعها غريه فهو ضامن : قال 
إذا خلط الوديعة مباله ) إحداها ( ضمن ، ذكر ثالث صور من صور التعدي ، ملا ذكر أنه إذا تعدى فيها : ش 

واحلال أهنا ال تتميز مع ما خلط به ، كما لو خلط زيتا بزيت أو بشريج ، أو برا برب ، أو دراهم بدراهم ، وحنو 
ر ، وعن أمحد يف ذلك ، ألنه صريها يف حكم التالف ، وفوت على نفسه ردها ، فضمنها كما لو ألقاها يف جلة حب

ذكرها القاضي يف . ليس عليه شيء : رجل أعطى رجلًا درمها يشتري له به شيئاً ، فخلطه مع درمهه فضاعا ، قال 
ما انتقاه من رواية عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ، وحكم خلطها مبال غريه حكم خلطها مبال نفسه ، وإمنا 

  . غالب ذكر اخلرقي ماله اعتماداً على ال
إذا مل حيفظها كما حيفظ ماله أن حيرزها يف حرز مثلها ، أو أعلى منه ، ويذكر ذلك إن شاء اهللا ) : الصورة الثانية ( 

تعاىل يف القطع يف السرقة ، وهذا إذا مل يعني له املالك حرزاً ، أما إن عني له حرزاً فإنه ميتثل وإن كان دون حرزها ، 
  . شاء اهللا تعاىل فإن خالفة فسيأيت حكمه إن 

أن يفعل ذلك لغري عذر ، وال إشكال يف ) : إحدامها ( إذا أودعها عند غريه ، وله حالتان ) : الصورة الثالثة ( 
وخيرج عدم الضمان إذا مل : تضمينه إذاً ألنه متعد ، إذ لفظ مالكها إمنا تضمن أن حيفظها بنفسه ال بغريه ، قلت 

كيل الوكيل ، وليس من أيداعها لغريه دفعها ملن جرت عادته بدفعها إليه ، كزوجته ينهه ، بناء على رواية جواز تو
وعبده ، ألن ذلك مما حيفظ به ماله ، فهو داخل فيما تقدم ، وهذا منصوص أمحد ، عليه األصحاب ، وفيه وجه 

، كما إذا أراد سفراً غري إذا أودعها عند غريه لعذر ) احلالة الثانية ( ذكره ابن أيب موسى ، . بلى فيضمن : آخر 
مأمون ، أو كان الترك أحرز هلا ، أو استوى األمران يف وجه ، أو خاف عليها من حريق أو ظامل وحنو ذلك ، ومل 

جيد رهبا وال وكيله ، فيجوز ، وال ضمان عليه ملكان العذر ، مث هل يتعني احلاكم مع القدرة عليه وهو املذهب 
عني ، ويكفي إيداعها ثقة وهو احتمال أليب حممد يف املغين ؟ فيه قوالن ، قال القاضي املقطوع به لألصحاب أو ال يت

وهذا : قال . ال يودعها لغريه إذا خاف عليها : وقد أطلق أمحد القول يف رواية األثرم ، وإبراهيم بن احلارث : 
  . م واهللا أعل. حممول على املقيم يف البلد ، واملسافر إذا وجد حاكماً فعدل عنه 

  . وإذا كانت علة فخلطها يف صحاح ، أو صحاحاً فخلطها يف علة ، فال ضمان عليه : قال 
العلة هي املكسرة ، فإذا خلطها يف صحاح أبو بالعكس فال ضمان عليه ، ألهنا تتميز ، فال يتعذر ردها ، وهذا : ش 

ط دراهم بيضا بسود يضمنها ، فأجر هو املذهب ، واملنصوص يف رواية أيب طالب ، ونقل عنه بن منصور فيمن خل
ذلك صاحب التلخيص وغريه يف كل ما يتميز ، وخصها أو حممد بصورة النص ، الحتمال كسبها سواداً فيتغري 

  . لوهنا فتنقص 
ولو أمره أن جيعلها يف منزله ، فأخرجها عن املنزل لغشيان نار ، أو سيل ، أو شيء الغالب منه التوى فال : قال 



  . ضمان عليه 
إذا أمره أن جيعل الوديعة يف حمل فجعلها فيه فال ضمان عليه ، وإن كان دون حرز مثلها ، ألنه ممتثل غري : ش 

مفرط ، وإن أخرجها عن ذلك احملل لشيء نزل هبا من نار ، أو سيل ، وحنو ذلك مما الغالب منه اهلالك فال ضمان 
فال تفريط ، وهل يتعني اِإلخراج حبيث إذا تركه ضمن ؟ ال  عليه ، ألنه مأمور حبفظها ، وحفظها يف إخراجها إذاً

احلرز وال ينهاه عن اِإلخراج كصورة الكتاب ، فهنا يتعني عليه أن يعني له ) : أحدها ( خيلو من ثالثة أحوال 
اِإلخراج واحلال ما تقدم ، حبيث لو تركه ضمن ، وإن تلفت بغري ذلك احلادث ، ألنه يعد إذاً مفرطاً ، فيضمن 

م ، أو تركها فأخرجها واحلال ما تقد. ال خترجها وإن خفت عليها : عني له احلرز ، وقال له ) : الثانية . ( لتفريطه 
، فال شيء عليه ، ألنه إن أخرجها فقد زاده خرياً حبفظها ، إذ املقصود من هذا الكالم املبالغة يف حفظها ، وإن 

عني له احلرز ، ) : الثالثة ( تركها فال شيء عليه ، ألن رهبا صرح له بتركها مع اخلوف ، فكأنه رضي بإتالفها ، 
فيجوز له اِإلخراج مع اخلوف بال ريب ، وهل يضمن إذ ترك ؟ . خفت عليها  وإن: وهناه عن اِإلخراج ، ومل يقل 

وهو مقتضى ما جزم به صاحب ) : الثاين ( ال ضمان عليه ، المتثاله أمر صاحبها ) : أحدمها ( فيه وجهان 
نقلها ، فإذا تركها التلخيص ، وأورده يف الكايف مذهباً عليه الضمان ، ألن النهي لِإلحتياط عليها ، واِإلحتياط إذاً 

  . فقط فرط فيضمن انتهى 
ومفهوم كالم اخلرقي أنه مىت أخرجها بال خوف عليها ، مع تعيني املالك احلرز هلا ضمنها ، وال نزاع يف ذلك إن 

يضمن مطلقاً ، ) : أحدمها ( أخرجها حلرز دون الذي عينه مالكها ، وفيما إذا أخرجها ملثله أو أعلى منه ثالثة أوجه 
إذا خالف يف الوديعة فهو : هو ظاهر كالم اخلرقي ، وظاهر كالم أمحد أيضاً ، قال يف رواية حرب وغريه  كما

ال يضمن مطلقاً ، قاله ) : والثاين ( ضامن ، وذلك ألنه خالف أمر صاحبها من غري حاجة ، أشبه ما لو هناه ، 
إن نقلها إىل أعلى ملن ) : والثالث ( مه ، القاضي ، وابن عقيل ، ون مثل الشيء يساوي ذلك الشي ، فيعطي حك

يضمن ، وألنه زاده خرياً ، وإن نقلها إىل املساوي مل يفرقوا بني تلفها بسبب النقل ، وبني تلفها بغريه ، وعندي أنه 
  . إذا حصل التلف بسبب النقل كاهندام البيت املنقول إليه ضمن 

  . مقصوراً اهلالك ) والتوى ( نزل به ، . ا غشي الشيء غشيان: مصدر ) الغشيان ) : ( تنبيه ( 
  . وإذا أودعه شيئاً ، مث سأله دفعه إليه يف وقت أمكنه ذلك ، فلم يفعل حىت تلف فهو ضامن : قال 
إذا أودعه شيئاً مث سأله دفعه إليه لزمه ذلك ، ألمر اهللا سبحانه ورسوله بذلك ، فإن مل يفعل حىت تلف مع : ش 

الفة األمر ، وانتفاء عذر املودع يف اِإلمتثال ، فأشبه الغاصب ، أما إن مل ميكن ردها لبعدها ، إمكان الرد ضمن ، ملخ
أو ملخافة يف طريقها ، وحنو ذلك فال ضمان عليه ، ألنه ال يتوجه األمر إليه واحلال هذه ، وإال لزم تكليف ما ال 

أما إن أخر حلاجة له مع إمكان الرد كما إذا كان يف يطاق ، وإذا مل يتوجه األمر إليه فال ضمان ، النتفاء تعديه ، 
احلمام ، أو على طعام فأخر إىل الفراغ فظاهر كالم اخلرقي وجوب الضمان ، وصرح به يف التلخيص ، إناطة 

للحكم بإمكان الرد ، ويف حلوق املأمث له واحلال هذه وجهان ، وظاهر كالم أيب حممد يف املغين انتفاء الضمان ، ألنه 
أمهلوين حىت أقضي صاليت ، أو آكل فإين جائه ، أو أنام فإين ناعس ، أو ينهضم الطعام عين فإين : إذا قال : ل قا

  . أمهل بقدر ذلك واهللا أعلم . ممتليء 
  . وإذا ما وعنده وديعة ال تتميز من ماله فصاحبها غرمي هبا : قال 
ببينة ، ومل تتميز من ماله ، فصاحبها غرمي هبا ، ألنه قد إذا مات إنسان وقد ثبت أن عنده وديعة ، بإقراره أو : ش 

ثبت بإقراره أو بالبينة استحقاق ردها ، وقد تعذر ، فيجب بدهلا ، وإذا وجب بدهلا كان غرمياً هبا ، كسائر احلقوق 



( ، فوجهان ، أما إن ثبت أنه كان عنده وديعة يف حياته ، مث مات ومل توجد بعينها ، ومل يعلم بقاؤها وال تلفها 
( اعتماداً على أصل وجوب الرد ما مل يعلم ما يزيله ، [ إنه املذهب وجوب الضمان ، : وقال يف املغين ) : أحدمها 
وال فرق فيما تقدم بني أن ] ال ضمان ، نظراً إىل أن األصل عدم إتالفها والتعدي فيها ، فينتفي الضمان ) والثاين 

إذا أوصى وأمجل ومل يعرف ضمن : يوجد ، قاله أبو حممد ، وقال يف التلخيص  يوجد جنس الوديعة ، يف ماله أو مل
عندي وديعة عمامة ، أو سراويل ، أو حنو ذلك ، ومل يوجد ذلك يف تركه : نص عليه ، وإن ذكر جنسها بأن قال 

  . فال ضمان ، الحتمال التلف قبل املوت ، واهللا أعلم 
كان ضامناً ، ألنه خرج من حال األمانة . ضاعت من حرز : مث قال . ودعتين ما أ: ولو طالبه بالوديعة فقال : قال 

 .  
فثبت اِإليداع ببينة أو إقرار ، فادعى ما . ما أودعتين : إذا طالبه بالوديعة فأنكر أصل اِإليداع ، بأن قال : ش 

لضمان ، وإن أتى ببينة ، يسقط وجوب الضمان عنه من ضياعها ، أو تلفها ، أو ردها مل يسمع منه ، وجوب عليه ا
يسمع منذ : ألنه إن ادعى ذلك قبل اجلحود ، فهو بدعواه األوىل مكذب لدعواه الثانية أو لبينته ، فينتفيان ، وقيل 

ذلك بالبينة ، وإن ادعى ذلك بعد اجلحود ، فقد خرج عن حال األمانة ، فصارت يده يدا ضامنة ال يد أمانة ، 
نفي عنه الضمان ، نعم إن ادعى الرد بعد اجلحود مسع منه كالغاصب ، فيثبت بالبينة ، فثبوت التلف أو الضياع ال ي

  . وحيلف خصمه مع عدمها ، واهللا أعلم 
  . كان القول قوله والت ضمان عليه . ضاعت من حرز : مث قال . مالك عندي شيء : ولو قال : قال 
مث ثبت أنه أودعه ، فادعى . ما لك عند شيء : إمنا قال أي ولو طالبه بالوديعة ، فلم ينكر أصل اِإليداع ، و: ش 

الضياع ، أو التلف ، وحنو ذلك مسع منه ، لعدم تنايف دعواه األوىل والثانية ، إذ مع الضياع أو التلف ليس له عنده 
إطالق  شيء ، فهو صادق يف قوله ، فأمانته باقية ، ودعواه مقبولة ، وال فرق بني قبل اجلحود وبعده ، على ظاهر

إن شهدت البينة بالتلف بعد اجلحود فعليه الضمان ، ألنه قد كذهبا : وقد قيل : مجاعة ، وقال القاضي يف اجملرد 
  . باجلحود ، وإن شهدت بالتلف قبل اجلحود مسعت وال ضمان عليه ، واهللا أعلم 

ه عينا ، أقرع بينهما ، فمن تقع له أودعين أحدمها وال أعرف: ولو كانت يف يده وديعة فادعاها نفسان ، فقال : قال 
  . القرعة حلف أهنا له وأعطي 

إذا كانت يف يده وديعة فادعاها نفسها ، وكل واحد منهما يدعي أنه الذي أودعها وال بينة ، فال خيلو من : ش 
وقد نقلها إىل أن يقر هبا ألحدمها دون اآلخر ، فهي له مع ميينه ، ألن اليد كانت للمودع ، ) أحدها ( مخسة أحوال 

املدعي ، فصارت اليد له ، ومن اليد له القول قوله مع ميينه ، وعلى املدعي اليمني للمدعي اآلخر ، ألنه منكر ملا 
أن يقر هبا هلما ، فهي بينهما يقتسماهنا ، مع ) الثاين ( ادعاه عليه ، فإن حلف برئ وإن نكل قضي عليه بغرمها ، 

ما وتداعياها ، وعليه اليمني لكل واحد منهما يف نصفها ، فإن نكل لزمه عوضها حتالفهما ، كما لو كانت بأيديه
أن يقر هبا لواحد منهما غري معني ، وهذه مسألة اخلرقي ، فإن صدقاه يف عدم العلم ) : الثالث ( يقتسمانه أيضاً ، 

يف مرضه ، وإن أكذباه أو أحدمها ،  فال ميني عليه ، ويقرع بينهما ، لتساويهما يف احلق ، أشبها العبدين إذا أعتقهما
لزمه ميني واحدة بأنه ال يعلم عني صاحبها ، ألن املدعي يدي عليه العلم بعني صاحبها ، وهو ينكره ، فإن حلف 

مث إن اتفقا على أن العني وقيمتها بشتركان فيها : أقرع بينهما كما تقدم ، وإن نكل لزمه غرمها ، قال يف التلخيص 
ن تشاحاها أقرع بينهما ، فدفعت العني للقارع ، ومقتضى كالم أيب الربكات أنه مع نكوله يقرع فال كالم ، وإ

جحدمها فالقول قوله ، ألن اليد له ، وعليه لكل ) الرابع ( بينهما ، فيأخذ القارع العني ، ويطلب اآلخر البدل ، 



( وحيتمل أن يقتسمامها : ال أبو الربكات واحد ميني ، فإن نكل لزمه هلما العني وعوضها ، يقترعان عليهما ، ق
  . أقر هبا لغريمها ، وله تقاسيم ليس هذا موضعها ، واهللا أعلم ) : اخلامس 

  . ومن أودع شيئاً فأخذ بعضه مث رده أو مثله فضاع الكل ، لزمه مقدار ما أخذ : قال 
و تلف ، لزمه مقدار ما أخذ فقط ، ألنه إذا أودع إنسان إنساناً شيئاً ، فأخذ بعضه مث رده ، فضاع اجلميع أ: ش 

القدر الذي تعدي فيه ، هذا هو املشهور من الروايتني ، حىت أن القاضي يف تعليقه ، وأبا الربكات وأبا حممد يف 
يضمن اجلميع ، حكاها صاحب التلخيص وغريه ، ألهنا وديعه ) والرواية الثانية ( الكايف واملغين ، مل يذكروا غريها 

  . ى فيها فضمنها ، كما لو أخذ اجلميع انتهى ، قد تعد
أنه ال يلزمه إال مقدار ما أخذ ، سواء كان ) : إحداها ( وإن مل يرد ما أخذ بل رد بدله ، فلألصحاب يف ذلك طرق 

البدل متميزاً أو غري متميز ، وهذا مقتضى كالم اخلرقي ، وبه قطع القاضي يف التعليق ، وذكر نص أمحد على ذلك 
وذلك . إنه قول سوء : اية اجلماعة ، وحكي عنه من رواية األثرم أنه أنكر القول بتضمني اجلميع ، وأنه قال من رو

أنه إنه متيز ) : الطريقة الثانية ( ألنه الضمان منوط بالتعدي ، والتعدي إمنا حصل يف املأخوذ ، فيختص الضمان به ، 
وايتني ، وهذه طريقة أيب حممد يف املغين والكايف ، وأيب الربكات البدل ضمن قدر ما أخذ فقط ، وإن مل يتميز فعلى ر

) الطريقة الرابعة ( أن املسألة على روايتني فيهما ، وهي ظاهر كالم أيب اخلطاب يف اهلداية ، ) : الطريقة الثالثة ( ، 
التلخيص ، ويقرب من  أنه إن متيز البدل فعلى روايتني ، وإن مل يتميز ضمن اجلميع رواية واحدة ، قاهلا صاحب

هذه الطريقة قول أيب حممد يف املقنع ، وكالم القاضي على ما حكى عنه أبو حممد يف املغين ومنىب هذه الطريقة على 
أن املردود باق على ملكه ، فقد خلط ملكه بالوديعة ، فيجري فيه ما تقدم ، وقد فرق أبو حممد بأن املردود جيب 

لى نفسه إمكانه الرد ، خبالف مث ، فإنه فوت على نفسه ، إمكان رد الوديعة ، وقد رده مع الوديعة ، فلم يفوت ع
مسلم أنه جيب عليه الرد ، لكن ال جيب عليه رد هذا املخلوط بعينه ، فهو باق على ملكه ، فإذا خلطه : يقال 

انت حسنة لكنها خمالفة بالوديعة ومل يتميز فقد فوت على نفسه إمكان رد باقيها ، وباجلملة هذه الطريقة وإن ك
  . إن نصوصه هنا مقوية لرواية لرواية البغوي مث : لنصوص أمحد ، وقد يقال 

واعلم أن شرط هذه املسألة عند أيب حممد ، وأيب الربكات ، أن تكون الدراهم وحنوها غري خمتومة وال مشدودة ، 
من اجلميع بال نزاع ، لتهتك احلرز ، وهذا أما إن كانت خمتومة أو مشدودة فحلّ الشد ، أو فك اخلتم ، فإنه يض

ومل يذكر عن أمحد . إنه قياس قول األصحاب فيما إذا فتح قفصاً عن طائر فطار : الصحيح عند القاضي ، وقال 
بذلك نصاً ، ونقل مهنا عن أمحد ما يقتضي أنه ال يضمن إال ما أخذ ، فقال يف رجل استودع رجلًا عشرة دنانري يف 

املستودع ديناراً فأنفذه ، مث رد مكانه ديناراً ، فضاعت العشرة يغرم الدينار ، وليس عليه التسعة ،  صرة فأخذ منها
ويف التلخيص أيضاً أن البغوي روى عن أمحد ما يدل على ذلك ، وينبين على ذلك لو خرق الكيس ، فإن كان من 

  . جلميع ، على املشهور عند األصحاب فوق الشد مل يضمن إال أرش اخلرق فقط ، وإن كان من حتت الشد ضمن ا
وقوة كالم اخلرقي تقتضي أنه ال يضمن مبجرد نية التعدي ، وهو املذهب اجملزوم به ، لرفع املؤاخذة عن ذلك ما مل 
يتكلم أو يعمل ، وهلذا لو أخرجه إىل السوق بنية اِإلنفاق مث ردها ، ضمنها على أصح الوجهني ، لوجود العمل ، 

إنه يضمن بالنية ، القتراهنا باإلِمساك ، وهو فعل ، وقد ينبين هذا الوجه على أن الذي ال : وقد قيل : قال القاضي 
  . يؤاخذ به هو اهلم ، أما العزم فيؤاخذ به على أحد القولني ، واهللا أعلم 

  باب قسم الفيء والغنية والصدقة



  
ع ، مث أطلق على ما أخذ من اجلهات اآليت ذكرها إذا رج. فاء يفيء فيئة وفيئاً : يف األصل مصدر ) الفيء : ( ش 

إن شاء اهللا تعاىل ، ألن اهللا تعاىل أفاءه على املسلمني ، أي رده عليهم من الكفار ، فإن األصل أن اهللا إمنا خلق 
ه إىل األموال إعانة على عبادته ، ألنه إمنا خلق اخللق لعبادته ، والكافر ليس من أهل عبادته ، فرجوع املال عنه رد

  . أصله 
أصلها من الربح ) والغنيمة ( اآلية ) } ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى { (  ١٩: واألصل فيه قوله تعاىل 

اآلية ، أضاف الغنيمة ) } واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه { (  ١٩: والفضل ، واألصل فيها قوله تعاىل 
إهنا كانت أولًا للرسول بدليل قوله : على أن األربعة األمخاس الباقية هلم ، وقيل هلم ، مث جعل مخسها لغريهم ، فدل 

  . وهي من خصائص هذه األمة ) } يسألونك عن األنفال ، قل األنفال هللا والرسول { (  ١٩: تعاىل 
  . متفق عليه ) وأحلت يل الغنائم ، ومل حتل ألحد قبلي : ( قال  ٢٣٤٩
هنا املراد هبا الصدقة املفروضة وهي ) والصدقة ) ( ار كانت تنزل من السماء فتأكلها أن الن( ويف الصحيح  ٢٣٥٠
  . الزكاة 

  . واألموال ثالثة ، يفء ، وغنيمة ، وصدقة : قال 
  . أي األموال اليت مرجعها لِإلمام ، اليت يتوىل أخذها وتفريقها ، واهللا أعلم : ش 
  . جف عليه خبيل وال ركاب ، والغنيمة ما أوجف عليه فالفيء ما أخذ من مال مشرك ، ومل يو: قال 
هذان تعريفان شرعيان للفيء والغنيمة ، والركاب اإلِبل ، واِإلجياف أصله التحريك ، واملراد هنا احلركة يف : ش 

  . السري إليه 
} يل وال ركاب وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتهم عليه من خ{ (  ١٩: قال قتادة يف قوله تعاىل  ٢٣٥١

واخلرقي رمحه . ما قطعتم وادياً ، وال سريمت إليها دابة ، إمنا كانت حوائط بين النضري ، أطعمها اهللا رسول اهللا ) : 
اهللا حلظ اآلية الكرمية ، كما هو دأبه ، فأتى بألفاظها ، فكان ما أخذ من مال مشرك بغري إجياف ، كالذي تركه فزعا 

، والعشر من تاجر أهل احلرب ، ونصفه من تأجر أهل الذمة ، ومال من مات منهم وال من املسلمني ، وكاجلزية 
  . وارث له ، وخراج أرض صاحلناهم عليها 

وما أجاف عليه املسلمون فساروا إليه ، وقاتلوا عليه ، فهو غنيمة ، سواء أخذ بالسيف ، أو باحلصر واالستنزال 
  . بأمان 
  . بعضها عنوة ، وبعضها استنزل أهله بأمان ، وكلها كانت غنيمة  فإن النيب افتتح حصون خيرب ٢٣٥٢

قد دل كالم اخلرقي رمحه اهللا من جهة إشارة النص : ش . فخمس الفيء والغنيمة مقسوم على مخسة أسهم : قال 
ليها قوله فال نزاع يف ختميسها حبمد اهللا يف اجلملة ، وقد دل ع) أما الغنيمة ( على أن الفيء والغنيمة خيمسان ، 

  . اآلية ) } واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه { (  ١٩: تعاىل 
آمركم أن تؤدوا مخس ما ( ويف الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن النيب قال لوفد عبد القيس  ٢٣٥٣
ر ذلك إن شاء اهللا وقد اختلف يف أشياء من الغنيمة هل ختمس كالسلب ، والنفل ، وأشياء أخر ، ونذك) غنمتم 

فاملنصوص عن أمحد يف رواية أيب طالب بأنه ال خيمس ، ألن اهللا سبحانه قال ) وأما الفيء ( تعاىل يف غري هذا املوضع 
اآليات ، فدل على أنه كله هلؤالء ، ومل ) } ما أفاء اهللا على رسوله إىل قوله والذين جاؤوا من بعدهم { (  ١٩: 

  . يذكر مخساً 



{ (  ١٩: لنسائي من حديث مالك بن أوس ، عن عمر رضي اهللا عنه يف حديث طويل ، أنه قال ويف ا ٢٣٥٤
(  ١٩هذا اهلؤالء ) } واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه ، وللرسول ، ولذي القرىب ، واليتامى ، واملساكني 

ويف الرقاب ، والغارمني ، ويف سبيل اهللا . م إمنا الصدقات للفقراء ، واملساكني ، والعاملني عليها ، واملؤلفة قلوهب{ 
وما أفاء اهللا على رسوله منهم ، فما أوجفتهم عليه من خيل ، وال ركاب { (  ١٩هذه هلؤالء ، ) } ، وابن السبيل 

ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله { (  ١٩[ هذه لرسول اهللا خاصة وكذا : قال عمر : قال الزهري ) } 
للفقراء املهاجرين ، الذين أخرجوا من ديارهم { (  ١٩و ) } سول ، ولذي القرىب ، واليتامى ، واملساكني ، والر

فاستوعبت ) ] } والذين جاؤوا من بعدهم { (  ٩)} والذين تبوئوا الدار واإلميان من قبلهم { (  ٩)} وأمواهلم 
املال حق أو قال حظ إال بعض من متلكون من  هذه اآلية الناس ، فلم يبق رجل ممن املسلمني إال وله من هذا

 ١٩: قال عمر : ورواه أبو داود عن الزهري قال . أرقائكم ، ولئن عشت ليأتني على كل مسلم حقه أو قال حظه 
وذكر مثل رواية النسائي وهذا من عمر تفسري لآلية الكرمية وهو ) } فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب { ( 

  . حجة بال ريب ] كان [ ميس ، وتفسري الصحايب إذا وافق ظاهر النص كالنص يف عدم التخ
ووجهه أنه مال مشرك مظهور عليه ، فوجب أن . مل أجد مبا قال نصاً : قال القاضي . إنه خيمس : وقال اخلرقي 

ة أسهم خيمس كالركاز ، والغنيمة ، دل كالمه من جهة داللة النص على أن مخس الفيء والغنيمة يقسمان على مخس
  . اآلية ) } واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هللا مخسه { (  ١٩(  ١٩(  ١٩(  ١٩: ، وذلك لقوله تعاىل 

  . وسهم اهللا والرسول واحد ، كذا قال عطاء ، والشعيب  ٢٣٥٥
  . وعن بعضهم أن ذكر اهللا تعاىل الفتتاح الكالم تربكا به  ٢٣٥٦
والين رسول اهللا على مخس اخلمس فوضعته : مسعت علياً يقول : وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال  ٢٣٥٧

ال أريده : فقلت . خذه : مواضعه حياته ، وحياة أيب بكر ، وحياة عمر ، فأيت عمر مبال آخر حياته ، فدعاين فقال 
إن رأيت : ية رواه أبو داود ، ويف روا. فجعله يف بيت املال . قد استغنينا عنه : قلت . خذه فأنتم أحق به : فقال . 

وهذا يدل على أن اخلمس كان خيمس مخسة أسهم ، ال أقل منها وال . أو تولينا حقنا من هذا اخلمس يف كتاب اهللا 
  . أكثر 

الغنيمة اليت ختمس هي ما وجد بعد دفع السلب ملستحقه ، وبعد دفع ما وجد فيها ملسلم أو معاهد له ، ) : تنبيه ( 
نقلها ، وجعل من دل على حصن أو ماء ، وحنو ذلك ، وهلذه تفاصيل ليس هذا وبعد إعطاء أجرة من حفظها أو 

موضع بياهنا ، وبعد ما أكل منها من طعام ، أو علف ، على ما يذكر يف موضعه ، واختلف يف ما إذا دخل قوم ال 
ذه تفاصيل ليس من جاء بعشرة أرؤس فله منها رأس وحنو ذلك ، وهل: منعة هلم دار احلرب فغنموا ، كقول اِإلمام 

هذا موضع بياهنا ، وبعد ما أكل منها من طعام ، أو علف ، على ما يذكر يف موضعه ، واختلف يف ما إذا دخل قوم 
من : ال منعة هلم دار احلرب فغنموا ، هل خيمس ما غنموه ؟ على روايتني ، واختلف أيضاً يف النفل ، كقول اإلِمام 

. الظاهر أنه ال خيمس : خيمس ، وقال أبو حممد : ذلك ، فقال أبو الربكات جاء بعشرة أرؤس فله منها رأس وحنو 
  . واهللا أعلم 

  . والسالح ، ومصاحل املسلمني (  ١٩(  ١٩(  ١٩) ) ) سهم للرسول مصروف من الكراع ، : قال 
  . سهم رسول اهللا مصروف يف الكراع ، والسالح ، ومصاحل املسلمني : ش 
  . عد موته مل يسقط ، اعتماداً على األصل ، وهو ثبوته سهم رسول اهللا باق ب: ش 

وكان أبو بكر يقسم اخلمس حنو قسم رسول اهللا ، غري أنه مل يكن : ويف حديث جبري بن مطعم أنه قال  ٢٣٥٨



  . يعطي قرىب رسول اهللا ، وكان عمر يعطيهم ، ومن كان بعده منه ، خمتصراً رواه البخاري 
: ( صلى بنا رسول اهللا إىل بعري من املغنم فلما صلى أخذ وبرة من املغنم مث قال :  وعن عمرو بن عبسة قال ٢٣٥٩

النسائي عن . رواه أبو داود ، وروى حنوه ) ال حيل يل من غنائمكم مثل هذا إال اخلمس ، واخلمس مردود فيكم 
ال وفاته ، ومصرفه عبادة بن الصامت ، وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وهو شامل حلال حياته ، وح

) وعن أمحد ) ( وهو مردود فيكم : ( مصاحل املسلمني ، كالفيء على املشهور ، وملا تقدم من قوله علي السالم 
  . رواية أخرى يصرف يف السالح والكراع واملقاتلة خاصة 

مما مل يوجف عليه كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله : ملا روي عن عمر رضي اهللا عنه قال  ٢٣٦٠
حيبس ألهله قوت سنتهم : املسلمون خبيل وال ركاب ، فكانت للنيب ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ومن لفظ 

  . متفق عليه . وجيعل ما بقي يف الكراع والسالح عدة يف سيبل اهللا 
ومن { (  ١٩: اهللا تعاىل واحدة الوبر لإلِبل ، كالصوف للضأن ، والشعر للمعز ، قال ) الوبرة ) : ( تنبيه ( 

  . اخليل ) والكراع ) ( } أصوافها ، وأوبارها ، وأشعارها أثاثا ومتاعا إىل حني 
  . ومخس مقسوم يف صلبية بين هاشم ، وبين املطلب ، ابين عبد مناف ، حيث كانوا ، للذكر مثل حظ األثنيني : قال 
من يعد منهم من مواليهم ، وحلفائهم ، وقد دل كالم  يعين أوالد هاشم ، دون. يف صلبية بين هاشم : قوله : ش 

أن سهم ذوي القرىب ثابت بعد موت النيب ، وهذا مذهبنا ، ألنه ) : إحداها ( اخلرقي رمحه اهللا على مخس مسائل 
  . سبحانه ذكرهم يف كتابه من ذوي السهام ، واألصل البقاء ما مل يعارضه معارض 

يا رسول اهللا أعطيت بين املطلب ، وتركنا : ت أنا وعثمان إىل النيب فقلت مشي: وعن جبري بن معطم قال  ٢٣٦١
: فقلنا : ويف رواية ) إمنا بنو املطلب وبنو هاشم شيء واحد : ( ، وحنن وهم منك مبنزلة واحدة ؟ فقال رسول اهللا 

(  ١٩(  ١٩) ) ) مشس ، ومل يقسم النيب لبين عبد : قال جبري : وزاد . أعطيت بين املطلب من مخس خيرب وتركتنا 
عبد مشس ، وهاشم ، واملطلب أخوة ألم ، وأمهم عاتكة بنت مرة : وقال ابن إسحاق . وال لبين نوفل شيئاً (  ١٩

  . هذه رواية البخاري . ، وكان نوفل أخاهم ألبيهم 
مس شيئاً ، كما أن رسول اهللا مل يكن يقسم لبين عبد مشس ، وال لبين نوفل من اخل: ويف رواية أيب داود  ٢٣٦٢

وكان أبو بكر يقسم اخلمس حنو قسم رسول اهللا ، غري أنه مل يكن يعطي قرىب : قسم لبين هاشم وبين املطلب ، قال 
فهذان عمر وعثمان أعطيا بعد موته ، . وعثمان بعده : ويف رواية . رسول اهللا ، وكان عمر يعطيهم ومن بعده 

  . نسخ ال يثبت باالحتمال ومنع أيب بكر لعله ملانع قام عنده ، وال
كتب جندة احلروري إىل ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القرىب ملن هو ؟ قال : وعن يزيد بن هرمز قال  ٢٣٦٣

كتبت تسألين عن سهم ذوي القرىب ملن هو ؟ : فأنا كتبت كتاب ابن عباس إىل جنده ، كتب إليه : يزيد بن هرمز 
ا إىل أن ينكح منه أمينا ، وجيدي منه عاملنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، وهو لنا أهل البيت ، وقد كان عمر دعان

  . رواه أبو داود ، والنسائي ، وأمحد واحتج به وهذا لفظه . فأبينا إال أن يسلمه إلينا فتركناه عليه 
ملا تقدم من أن ذا القرىب بنو هاشم وبنو املطلب ابين عبد مناف ، دون مواليهم ، وغري مواليهم ، ) : الثانية ( 

حديث جبري رضي اهللا عنه ، واملعترب األب ، ألن النسب له ، فإن اهلامشي وإن مل تكن أمه هامشية يستحق ، وابن 
أنه جيب تعميمهم ، وتفرقته بينهم حيث كانوا حسب ) : الثالثة . ( اهلامشية ال يستحق إذا كان أبوه غري هامشي 
شبه املرياث ، فعلى هذا يبعث اِإلمام إىل عماله يف األقاليم ، وينظر ما اإلِمكان ، ألنه سهم مستحق بالقرابة ، أ

حصل من ذلك ، فإن استوت األمخاس فرق كل مخس فيمن قاربه ، وإن اختلفت أمر حبمل الفضل ليدفع إىل 



ب والصحيح إن شاء اهللا تعاىل أنه ال جيب التعميم ، ألنه يتعذر أو يشق ، فلم جي: مستحقه ، قال أبو حممد 
كاملساكني ، واإلِمام ليس له حكم تإال يف قليل من بالد اإلسالم ، فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بالده 

أن القسم بينهم يكون للذكر مثل حظ األنثيني ) : الرابعة . ( وال أطن األصحاب خيالفون أبا حممد يف هذا : ، قلت 
 املقنع ، ألنه سهم استحق بقرابة األب شرعاً ، ففضل فيه الذكر ، وهو إحدى الروايتني ، وبه جزم أبو حممد يف

يسوى بني ذكرهم وأثناهم ، ألهنم أعطوا باسم ) والرواية الثانية ( على األنثى كاملرياث ، وخرج ولد األم والوصية 
األب ، وابن االبن  القرابة ، والذكر واألنثى فيها سواء ، وأشبه ما لو وصى لقرابة فالن ، حيققه أن اجلد يأخذ مع

أن غنيهم وفقريهم فيه سواء ، ) : اخلامسة ( وهذا خالف املرياث ، (  ١٩(  ١٩(  ١٩) ) ) يأخذ مع االبن ، 
  ) . } ولذي القرىب { (  ١٩: على عموم كالم اخلرقي ، وهو املشهور املعروف ، لعموم قوله تعاىل 

(  ١٦: جاءا يطلبان أن عمر يقضي بينهما ، فقال عمر ويف الصحيحني يف حديث طويل أن العباس وعلياً  ٢٣٦٤
ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى { (  ١٩: ، فقال ) إن اهللا كان خص رسوله خباصة مل خيصص هبا أحداً غريه 

نكم فقسم رسول اهللا بينكم أموال بين النضري ، فواهللا ما استأثر هبا عنكم ، وال أخذها دو: قال ) } فلله وللرسول 
  . خيتص به فقراؤهم ، ملا تقدم عن عمر : انتهى والعباس كان من األغنياء ، وقال أبو إسحاق بن شاقال 

اسم بلدة ، متد وتقصر ، كل أول جمتمعهم هبا ، ) حروراء ( طائفة من اخلوارج ، نسبوا إىل ) احلرورية ) : ( تنبيه ( 
  . ون ، واالستئثار االستبداد بالشيء واالنفراد به ، واهللا أعلم املدي) والغارم ( يعطي ) وحيذي ( وحتكيمهم فيها ، 

  . واخلمس الثالث يف اليتامى : قال 
  . قد شهد النص بذلك ، واليتيم من ال أب له ، وإن كان له أم ، ومل يبلغ احللم : ش 

قي أنه ال يشترط فقرهم ، وظاهر كالم اخلر) . ال يتم بعد البلوغ ، وال صمات يوم إىل الليل : ( قال النيب  ٢٣٦٥
وإليه ميل أيب حممد ، نظراً إلِطالق اآلية الكرمية واشترطه مجهور األصحاب ، ألن ذا األب ال يدفع إليه ، واملال 

والقول فيه كالقول يف سهم : ويفرق على مجيع أيتام البالد ، قال : قال األصحاب : أنفع من األب ، قال أبو حممد 
  . لم ذي القرىب ، واهللا أع

  . واخلمس الرابع يف املساكني : قال 
للنص ، ويدخل فيهم الفقراء ، إذ كل موضع ذكر فيه أحد الصنفني دخل اآلخر ، وحيث أريدا ذكراً كما يف : ش 

  . وقد تقدم قولنا يف ذلك ، واهللا أعلم : قال . ويعم مجيعهم يف مجيع البالد : قال أصحابنا : الزكاة ، قال أبو حممد 
  . واخلمس اخلامس البن السبيل  :قال 
للنص ، وسيأيت بيان ابن السبيل إن شاء اهللا تعاىل ، فإن اجتمع يف واحد أسباب ، كمسكني هو ابن سبيل ، : ش 

  . يتيم فإنه يعطى بكل منها ، فإن أعطي فزال فقره مل يعط له شيئاً ، واهللا أعلم 
  . ة بينهم ، غنيهم وفقريهم فيه سواء ، إال العبد وأربعة أمخاس الفيء جلميع املسلمني ، بالسوي: قال 
 ١٩(  ١٩(  ١٩) ) ) إن أربعة أمخاسه بينهم ، غنيهم وفقريهم فيه سواء ، : قال . إن الفيء خيمس : ملا قال : ش 
  . إال العبد ( 

 ، وال نزاع أن وعلى املنصوص مجيعه للمسلمني. إن أربعة أمخاسه للمسلمني : قال . إن الفيء خيمس : ملا قال : ش 
مل يبق رجل من املسلمني إال وله يف هذا : العبيد ال حق هلم يف القيء ، وقد تقدم عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال 

املال حق ، إال بعض من متلكون من أرقائكم ، ومن عدا العبيد من املسلمني هلم حق يف الفيء يف اجلملة ، فيصرف 
د على مجيعهم ، ويبدى باألهم فاألهم ، من سد الثغور ، وكفاية أهلها وغريهم يف مصاحل املسلمني ، إذ نفعها يعو



من جند املسلمني ، مث األهم فاألهم ، من سد البثوق ، وعمل القناطر ، وأرزاق القضاة ، واملفتني ، واملؤذنني ، 
ل اخلرقي ، واملشهور ، وحنوهم ، من كل ذي نفع عام ، وما فضل منه قسم بني املسلمني غنيهم وفقريهم ، على قو

ما أفاء اهللا على رسوله { (  ١٩مل يبق رجل من املسلمني إال وله يف هذا املال حق ، وقرأ : ملا تقدم عن عمر أنه قال 
  . وعن أمحد يقدم ذووا احلاجات ) } والذين جاؤا م بعدهم { (  ١٩: إىل قوله ) } 

ما أنا بأحق هبذا الفيء منكم ، وما منا من ] : لفيء فقال ذكر عمر يوماً ا: [ ملا روى مالك بن أوس قال  ٢٣٦٦
أحد بأحق به من أحد إال أنا على منازلنا من كتاب اهللا عز وجل ، وقسمه رسول اهللا ، فالرجل وقدمه ، والرجل 

 أهل الفيء هم أهل اجلهاد ، ومن يقوم مبصاحلهم ،: وبالئه ، والرجل وحاجته ، رواه أبو داود ، وقال القاضي 
وهو يلتفت إىل أن الفيء كان لرسول اهللا ، حلصول النصرة والصلحة . ومن ال يعد نفسه للجهاد ، فال حق له فيه 

  . به ، فلما مات صارت املصلحة للجند ، وما حيتاج إليه املسلمون ، فصار ذلك هلم دون غريهم 
خباصة مل خيصص هبا أحداً غريه ، فقال أن اهللا تعاىل كان خص رسول اهللا : ويشهد لذلك قصة عمر املتقدمة  ٢٣٦٧

فقسم رسول اهللا بينكم أموال بني : قال ) } ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول { (  ٩: تعاىل 
النضري ، فواهللا ما استأثر هبا عليكم ، وال أخذها دونكم ، حىت بقي هذا املال ، فكان رسول اهللا يأخذ منه نفقة سنة 

واألول يلتفت إىل أن الفيء مل يكن ملكاً . مث جيعل ما بقي جبعل مال اهللا : ويف رواية . عل ما بقي أسوة املال ، مث جي
  . له ، وإمنا كان يتصرف فيه باألمر ، فهو جلميع املسملني 

) ث أمرت ما أعطيكم وال أمنكم ، إمنا أنا قاسم أضع حي: ( ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٢٣٦٨
مث باألنصار ، مث بسائر املسلمني ، ويبدأ (  ١٩(  ١٩(  ١٩) ) ) رواه البخاري انتهى يبدأ عند العطاء باملهاجرين ، 

باألقرب فاألقرب من رسول اهللا ، وهل يفاضل بينهم ؟ حكى أبو حممد فيه روايتني ، واختار أن ذلك موكول إىل 
  . فخص اخلالف . ويف جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان : ت رأي اِإلمام واجتهاده ، وقال أبو الربكا

يا : وقد روي عن أيب بكر وعلى رضي اهللا عنهما أهنما سويا ، فريوى أن أبا بكر سوى ، فقال له عمر  ٢٣٦٩
اِإلسالم خليفة رسول اهللا أجتعل الذين جاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم ، وهجروا ديارهم كمن إمنا دخلوا يف 

  ) . إمنا عملوا هللا ، وإمنا أجورهم على اهللا ، وإمنا الدنيا بالغ (  ٦: كرها ؟ فقال أبو بكر 
  . وعن عمر وعثمان أهنما فضال  ٢٣٧٠
ليس : إمنا هاجر به أبوه ، يقول : وعن نافع أن عمر كان فرض للمهاجرين األولني أربعة آاللف ؟ فقال  ٢٣٧١

  . هو ممن هاجر بنفسه 
ألفضلنهم على : كان عطاء البدريني مخسة آالف ، مخسة آالف وقال عمر : وعن قيس بن أيب حازم قال  ٢٣٧٢

  . روامها البخاري . من بعدهم 
كان رسول اهللا إذا أتاه الفيء قسمه يف يومه ، فأعطى اآلهل حظني ، وأعطى : وعن عوف بن مالك قال  ٢٣٧٣

نت أدعى قبل عمار ، فدعيت فأعطاين حظني ، وكان يل أهل ، مث دعي فدعينا ، وك: زاد يف رواية . األعزب حظا 
  . رواه أبو داود ، وأمحد وحسنه ، واهللا أعلم . بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظاً واحداً 

  . وأربعة أمخاس الغنيمة ملن شهد الوقعة : قال 
واعلموا أمنا { (  ١٩: ه قوله تعاىل كذا قال عمر رضي اهللا عنه ، وهو إمجاع يف اجلملة ، وقد دل علي: ش  ٢٣٧٤

ملن شهد الوقعة ، يشمل من قاتل ، ومن مل : اآلية ، كما تقدم تقريره ، وقوله ) } غنمتم من شيء فأن هللا مخسه 
  . يقاتل ، ممن قصده اجلهاد ، كالتجار ، والصناع ، ويستثىن من الشاهدين صور ليس هذا موضع استثنائها 



لفارس ثالث أسهم ، إال أن يكون الفارس على هجني ، فيكون له سهمان ، سهم له وللراجل سهم ، ول: قال 
  . وسهم هلجينه 

ملا ذكر اخلرقي رمحه اهللا أن الغنيمة ختمس ، ذكر أن أربعة أمخاسها لشاهدي الوقعة ، وذكر ذلك يف كتاب : ش 
  . عاىل اجلهاد مستوىف ، وهو حمله والالئق به ، فلنؤخره إىل هناك إن شاء اهللا ت

  . والصدقة ال يتجاوز هبا الثمانية األصناف اليت مسى اهللا تعاىل : قال 
  . أي الصدقة املفروضة ، وقد تقدمت هذه املسألة يف الزكاة ، فال حاجة إىل إعادهتا : ش 
ة ، وال الذين ال حرفة هلم ، واحلرفة الصنع(  ١٩(  ١٩(  ١٩) ) ) وهم الزمىن ، واملكافيف ، ) الفقراء : ( قال 

وهم السؤآل وغري السؤآل ، ومن هلم احلرفة إال أهنم ) واملساكني ( ميلكون مخسني درمهاً ، أو قيمتها من الذهب ، 
  . . ال ميلكون مخسني درمهاً ، أو قيمتها من الذهب 

ا ، وقد تقدم أن ملا ذكر رمحه اهللا أن الصدقة ال جياوز هبا الثمانية األصناف اليت ذكرها اهللا تعاىل طفق يبينه: ش 
الفقراء واملساكني صنف واحد يف غري الزكاة ، وأهنما يف الزكاة صنفان ، وقد أشعر كالم اخلرقي بل نصه على أن 

الفقر أشد من املسكنة ، ألنه جعل الفقراء هم الزمىن ، واملكافيف أي العميان ، الذين ال حرفة هلم ، احترازاً ممن له 
كري ، وحنو ذلك ، وجعل املساكني السؤال وهو حرفه ، أو من له منهم حرفة غري منهم حرفة ، كمن ينفخ يف ال

السوال ، وقد أومأ أمحد إىل ذلك ، وعليه األصحاب ، وينقل عن األصمعي ، وابن األنباري ، وذلك ألن اهللا 
ألنه اجتمع عليه الدين مع  فالغارم أسوأ حاال من الفقري ،: سبحانه بدأ بالفقراء ، والعادة البداءة باألهم ، ال يقال 

{ (  ١٩: الغارم قد يكون غنياً ، كالغارم ِإلصالح ذات البني ، فلذلك أخر ، وأيضاً قوله تعاىل : الفقر ، ألنه نقول 
مساهم مساكني : فسماهم مساكني ، مع أن هلم سفينة ، ال يقال ) } أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر 

: ألنا نقول ) } وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا { (  ١٩ن سفينتهم ، بدليل لضعفهم عن الدفع ع
إطالق املساكني يقتضي احلاجة دون الدفع ، فيكون هذا هو الظاهر ، واحلمل على الظاهر متعني ، ما مل يعارضه ما 

  . هو أقوى منه 
  . وألن النيب استعاذ من الفقر  ٢٣٧٥
  ) . اللهم أحيين مسكيناً ، وأمتين مسكيناً ، واحشرين من زمرة املساكني  : (وسأل املسكنة فقال  ٢٣٧٦
) ليس الغىن عن كثرة العرض ، وإمنا الغين غىن النفس ( إنه إمنا استعاذ من فقر القلب ، بذلك : وما يقال  ٢٣٧٧

م ، املطلوب عدمه ، إذ من وجياب عنه مبا تقدم ، واحلق أن الظاهر أنه إمنا استعاذ من فقر القلب ، ألنه هو املذمو
افتقر قلبه ال يزال حزيناً ذليلًا ، وإن حصل له من الدنيا ما عسى أن حيصل ، أما من افتقر يف املال ، وحصل له غىن 

وهذا أمر يف احلقيقة مطلوب ، فكيف [ النفس ، فهو راض مبا أعطاه ربه ، حمب له ، صابر ، فهو الفقري الصابر ، 
] ر أن سؤاله املسكنة إمنا هي الصفة اليت خيرج هبا عن هيئة املتكربين ، واملتطاولني ، فيكون يستعاذ منه ، والظاه

  . ذليلًا له ، وهو مقام العبودية (  ١٩(  ١٩(  ١٩) ) ) خاضعاً لربه ، 
 وكذلك أوحى. إذا قمت بني يدي فقدم مقام الذليل احلقري : أنه سبحانه أوحى إىل موسى (  ١٦ويف األثر  ٢٣٧٨

انتهى ) وكذلك أوحى إىل عيسى عليهما الصالة والسالم . إذا قمت بني يدي فقم مقام الذليل احلقري : إىل موسى 
 .  

فعيل مبعىن مفعول ، أي مفقور ، وهو . فقر الظهر : مشتق من ) الفقري ( وأيضاً فاالشتقاق يناسب ما قلناه ، إذ 
مفيل من السكون ، وهو الذي أسكنته احلاجة ، ومن كسر )  واملسكني( الذي نزعت فقرة ظهره ، فانقطع صلبه ، 



أي ) } أو مسكيناً ذا متربة { (  ١٩: صلبه أشد حالًا من الساكن ، ذكر ذلك ابن األنباري ، وأما قوله سبحانه 
الصفة ، بل ملا نعته اهللا هبذا علمنا أنه ليس كل مسكني هبذه : امللتصق بالتراب ، املطروح عليه ، فقال ابن األنباري 

املراد باملسكني هنا ) : أو يقال . انتهى . األغلب عليه أن يكون له شيء ، فنعته بذلك أخرجه عن بقية املساكني 
  . الفقري ، إذ كل منهما يسمى فقرياً ومسكيناً نظراً للحاجة 

ه ، كمن كفايته درمهان ، من ال شيء له أصلًا ، أو له شيء ال يقع موقعاً من كفايت) الفقري ( إذ تقرر هذا فضابط 
من حيصل له ما يقع موقعاً من كفايته ، كمن حيصل درمهاً يف ) واملسكني ( وحيصل له نصف درهم ، وحنو ذلك ، 

صورتنا ، أو درمهاً ونصفا ، وشرط جواز الدفع إليهما عند اخلرقي أن ال ميلكا مخسني درمهاً ، أو قيمتها من الذهب 
إن ظاهر كالم : ذلك فهو غين ، والغين ال حتل له الصدقة ، لكن قد يقال [ أن من ملك ، بناء على ما تقدم له من 

، دون اخلمسني درمهاً وال حرفة له ، أن له ] اخلرقي رمحه اهللا أن من له حرفة وال ميلك مخسني درمهاً ، أو من ميلك 
كفاية بصناعة أو غريها ، ليس له أخذ الزكاة ، وإن كان ذلك يقوم بكفايته ، وليس كذلك ، إذ من حصلت له ال

يشعران ) الفقري واملسكني ( أخذ الزكاة بال ريب ، وإن مل ميلك شيئاً ، وكالم اخلرقي فيما إمياء لذلك ، إذ لفظ 
  . باحلاجة ، ومن له كفاية فليس مبحتاج ، واهللا أعلم 

  . وهم اجلباة واحلافظون هلا ) } والعاملني عليها { (  ١٩: قال 
مال على الزكاة هم الذين يبعثهم اِإلمام جلباية الصدقة ، وحفظها ، وكتابتها ، وحسبها ، ونقلها ، ومن يف الع: ش 

  . معناهم ، وهم السعاة 
وقد بعث النيب مجاعة ، فبعث عمر ، ومعاذا ، وأبا موسى ، ورجلًا من بين خمزوم ، وغريهم ، وذكر أبو  ٢٣٧٩

إن أجرة الكيال (  ١٩(  ١٩(  ١٩: ) ) ) والعداد ، وقال يف التلخيص حممد من العمال الكيال ، والوزان ، 
مراد أيب حممد إذا : والوزان على املالك ، وهو حسن ، ألن ذلك من متام التسليم الواجب على املالك ، وقد يقال 

الوالية ، والوالية  احتيج إىل الكيال والوزان بعد ذلك ، ويشترط للعامل البلوغ والعقل ، واألمانة ، ألهنا ضرب من
يشترط فيها ذلك ، ولعدم صحة قبض الصيب ، واجملنون ، وخوف ذهاب املال يف يد اخلائن ، ويف اشتراط إسالمه ، 

  . وكونه من غري ذوي القرىب روايتان تقدمتا ، وال يشترط حريته ، وال فقره ، وال فقهه ، واهللا أعلم 
  . شركون املتألفون على اِإلسالم وهم امل) } واملؤلفة قلوهبم { (  ١٩: قال 
قد تقدم الكالم يف املؤلفة ، وأن حكمهم باق ، وهم السادة املطاعون يف قومهم وعشائرهم ، وهم ضربان ، : ش 

يرجى إسالمه ، وهو الذي ذكره اخلرقي ، فيعطى لتقوى نيته يف ) قسم ( مسلمون ومشركون ، وهم قسمان ، 
  . اِإلسالم ، ومييل إليه 

: أن رسول اهللا مل يكن يسأل شيئاً على اِإلسالم إال أعطاه ، قال (  ١٦فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  ٢٣٨٠
يا قوم أسلموا ، فإن : فأتاه رجل فسأله ، فأمر له بشاء كثرية بني جبلني ، من شاء الصدقة ، فرجع إىل قومه ، وقال 

  . خيشى شره ، فيعطى لكف شره وشر غريه معه ) وقسم  (رواه أمحد ، ) . حممداً يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة 
هذا : فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن قوما كانوا يأتون النيب ، فإن أعطاهم مدحوا اِإلسالم ، وقالوا  ٢٣٨١

قوم من سادات املسلمني ، ) : األول ( وأما املسلمون فعلى أربعة أضرب . وإن منعهم ذموا وعابوا . دين حسن 
  . ظراء من الكفار ، إذا أعطوا رجي إسالم نظرائهم فيعطون هلم ن

سادات يرجى ) : الثاين . ( ألن أبا بكر رضي اهللا عنه أعطى عدي بن حامت والزبرقان مع حسن نياهتما  ٢٣٨٢
  . بعطيتهم قوة إمياهنم ، فيعطون 



  . ألن النيب أعطى عيينة بن حصن ، واألقرع بن حابس ، وغريمها  ٢٣٨٣
ن عمرو بن تغلب ، أن رسول اهللا أعطى أناساً ، وترك أناساً ، فبلغه عن الذين ترك أهنم عتبوا ، فصعد وع ٢٣٨٤

إين أعطي ناساً ، وأدع ناساً ، والذي أدع أحب إيل من الذي أعطي ، : ( املنرب ، فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال 
  ) . ملا يف قلوهبم من الغىن واخلري ، منهم عمرو بن تغلب  أعطي أناساً ملا يف قلوهبم من اجلزع واهللع ، وأكل أناساً

حني أفاء اهللا على رسوله أموال هوازن ، طفق رسول اهللا يعطي رجالًا من قريش مائة من : وعن أنس قال  ٢٣٨٥
(  ١٩(  ١٩) ) ) يغفر اهللا لرسول اهللا يعطي رجالًا من قريش مائة من اإلِبل ، : اِإلبل ، فقال أناس من األنصار 

يغفر اهللا لرسول اهللا ، يعطي قريشاً ومينعنا ، وسيوفنا تقطر من دمائهم ، فقال : فقال أناس من األنصار (  ١٩
  . متفق عليه ) إين أعطي رجالًا حديثي عهد بكفر ، أتألفهم : ( رسول اهللا 

قوم إذا أعطوا ) : الرابع ( ، قوم يف طرف بالد اِإلسالم إذا أعطوا دفعوا عن من يليهم من املسلمني ) : الثالث ( 
  . جبوا الزكاة ممن ال يعطيهم إال أن خياف 

( يقبل قوله يف ضعف نيته يف اِإلسالم ، وال يقبل قوله يف أنه مطاع يف قومه إال ببينة ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
نسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر إن اِإل{ (  ١٩: تفسريه يف قوله سبحانه ) واهللع ( مجع شاة ) الشاء ) : ( الثاين 

  ) . } جزوعا ، وإذا مسه اخلري منوعا 
بالشيء ) واحلديث العهد . ( اقرأ اآلية : يروى عن األصمعي أنه سئل عن تفسري اهللوع ، فقال للسائل  ٢٣٨٦

  . القريب منه 
  . هللا رواية أخرى أنه يعتق منها ، وهم املكاتبون ، وقد روي عن أيب عبد اهللا رمحه ا) } ويف الرقاب { (  ١٩: قال 
واختاره اخلالل أهنم املكاتبون فقط ، ) فروي عنه ( اختلفت الرواية عن أمحد رمحه اهللا يف املراد بالرقاب ، : ش 

ألنه جير والءه ، ويكون له . كنت أذهب إىل أن يعتق مث جبنت عنه : ورجع عن القول بالعتق ، قال يف رواية صاحل 
. قد جبنت : وقال يف رواية ابن القاسم وسندي . كنت أقوله مث هبته : يف رواية حممد بن موسى منفعته ، وقال 

وذلك ألن ظاهر اآلية الكرمية يقتضي كوهنم على صفة يوضع سهمهم فيها ، وهذا يف املكاتبني ، ألن سهمهم يدفع 
) وروى عنه ( ه إضمار واألصل عدمه ، هذا في: يقال . ويف حرية الرقاب : إليهم ، وما يقال من أن تقدير اآلية 

أنه العتق فقط ، ألن الظاهر من إطالق الرقبة الرقبة الكاملة ، وحقيقة ذلك يف العتق ، ألن املكاتب وجد فيه سبب 
واختاره القاضي يف التعليق وغريه أن املراد من الرقاب املكاتبون ، وافتداء األسرى ، ) وروي عنه ( احلرية ، 

  . يدخل حتته املكاتبون ، والعبد القن ) } ويف الرقاب { (  ١٩: قوله  والعتق ، ألن
  . ، ذكره عنه أمحد والبخاري ) ال بأس أن يعتق من زكاة ماله (  ١٦: وعن ابن عباس رضي اهللا عنه  ٢٣٨٧
نة ، دلين على عمل يقربين من اجل: جاء رجل إىل النيب فقال : وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال  ٢٣٨٨

يا رسول اهللا أوليسا (  ١٩(  ١٩(  ١٩: ) ) ) فقال ) أعتق النسمة ، وفك الرقبة : ( ويباعدين من النار ، فقال 
رواه أمحد ، والدارقطين ، وإذا ) ال ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعني يف مثنها : ( واحداً ؟ قال 

، ففي افتداء األسري بطريق األوىل ، ألنه ختليص رقبته من يد كافر ، وهو أوىل ثبت احلكم يف املكاتب ، والعبد القن 
  . من ختليص الرقبة من يد مسلم 

وشرط املكاتب أن يكون مسلماً ، وأن ال جيد وفاء ، وجيوز الدفع إليه قبل حلول النجم ، على أشهر القولني ، 
  . اهللا واهللا أعلم وشرط املعتق أن ال يعتق بالشراء ، نص عليه أمحد رمحه 

  . فما رجع من الوالء رد يف مثله : قال 



يعين يعتق به أيضاً ، وقد تقدم حكم هذه املسألة فيما إذا أعتق عبداً سائبة ، إذ املسألتان حكمهما واحد ، : ش 
  . واهللا أعلم 

  . وهم املدينون ، العاجزون عن وفاء دينهم ) } والغارمني { (  ١٩: قال 
لعاجز عن وفاء دينه غارم بال ريب ، وشرط الدفع إليه أن يكون غرمه يف مباح ، أما إذا كان يف حمرم املدين ا: ش 

) اجلواز ( فال جيوز الدفع إليه قبل التوبة بال ريب ، حذارا من اِإلعانة على املعصية ، وفيما بعد التوبة وجهان ، 
، وصاحب التلخيص ، وغريهم ، نطراً إىل زوال أثر وهو املذهب ، اختاره القاضي ، وابن عقيل ، وأبو الربكات 

  . حسما للمادة ، الحتمال العود ثقة بالوفاء ) واملنع ( الذنب بالتوبة ، إذ التوبة جتب ما قبلها ، 
ومن الغارمني ضرب غرم ِإلصالح ذات البني ، وهو أن يقع بني احليني أو أهل القريتني عداوة ، يتلف فيها نفس أو 

ف صلحهم على من يتحمل ذلك ، فيتحملها إنسان ، فيجوز الدفع إليه وإن قدر على الوفاء ، ألن مال ، ويتوق
  . إعطاءه ملصلحتنا 

حتملت محالة ، : ويف مسلم ، وسنن أيب داود ، والنسائي عن قبيصة بن خمارق اهلاليل رضي اهللا عنه قال  ٢٣٨٩
يا قبيصة إن املسألة ال حتل : ( مث قال ) ا الصدقة فنأمر لك هبا أقم حىت تأتين: ( فأتيت رسول اهللا أسأله فيها ، فقال 

ألحد إال ألحد ثالثة ، رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك ، ورجل أصابته جائحة اجائحة 
حىت سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة ، : اجتاحت ماله ، فحلت له املسألة حىت يصيب قواماً عن عيش أو قال 

فحلت له املسألة حىت يصيب قواماً من عيش أو قال . لقد أصابت فالناً فاقة : يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه 
أما من حتمل لضمان أو . انتهى ) سداداً من عيش فما سواهن من املسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا : 

بل حكمه : فال يعطى مع الغىن ، وقيل (  ١٩(  ١٩(  ١٩) ) ) كفالة ، فحكمه حكم من غرم ملصلحة نفسه ، 
  . حكم من غرم ِإلصالح ذات البني ، فيعطى وإن كان غنياً ، بشرط أن يكون األصل معسرا 

إذا أراد الدفع إىل الغارم فهل جيب الدفع إليه ليقضي دينه ، أو جيوز الدفع إىل غرميه ) : أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
  . بفتح احلاء ، واهللا أعلم ) احلمالة ) ( الثاين ( ه روايتان ، أنصهما اجلوز وفاء عن الدين ؟ في

وسهم يف سبيل اهللا ، وهم الغزاة ، يعطون ما يشترون به الدواب والسالح وما يتقوون به على العدو ، وإن : قال 
  . كانوا أغنياء 

ونظراً إىل أن عامة ما ورد يف القرآن كذلك ، ش ؛ ال خالف أن الغزاة من السبيل ، اعتماداً على العرف يف ذلك ، 
وجيوز الدفع إليهم وإن كانوا أغنياء كما تقدم ، ويشترط كوهنم من غري أهل الديوان ، ويقبل قوله يف إرادة الغزو ، 
وهل جيوز للمزكي أن يشتري الدواب ، والسالح ، وحنومها ، ويدفعها إليه ، أو جيب أن يدفع إليه املال ، ليشتري 

  . و بنفسه ؟ فيه روايتان ، أشهرمها الثانية ، واهللا أعلم ه
  . ويعطي أيضاً يف احلج ، وهو ممن سبيل اهللا تعاىل : قال 
  . هذا منصوص أمحد يف رواية امليموين ، واملروذي ، وعبد اهللا ، واختاره القاضي يف التعليق ومجاعة : ش 

أن زوجها جعل بكرا يف سبيل اهللا ، وأهنا أرادت العمرة ،  ملا روي عن أم معقل األسدية رضي اهللا عنها ، ٢٣٩٠
احلج والعمرة : ( فسألت زوجها البكر ، فأىب ، فأتت النيب ، فذكرت ذلك له ، فأمره أن يعطيها ، وقال رسول اهللا 

  . رواه أمحد ) يف سبيل اهللا 
رواه أمحد ، وذكره . صدقة إىل احلج محلنا النيب على إبل ال: وعن أيب الس اخلزاعي رضي اهللا عنه ، قال  ٢٣٩١

  . البخاري تعليقاً 



رواية أخرى ) وعن أمحد ( وعن ابن عباس حنوه ، ) . احلج من سبيل اهللا (  ١٦: وعن ابن عمر أنه قال  ٢٣٩٢
 أن احلج ليس من السبيل ، اختارها أبو حممد ، اعتماداً على أن العرف يف إطالق السبيل إرادة الغزو ، ونظراً إىل

أن املعطى من األصناف إما ملصلحته كالفقري ، واملسكني ، واملكاتب والغارم لقضاء دينه ، أو ملصلحتنا كالعامل ، 
والغازي ، واملؤلف ، والغارم ِإلصالح ذات البني ، واحلج ال نفع للمسلمني فيه ، وال للفقري ، لعدم وجوب احلج 

إنه من : انتهى ، وقد يقال . سقط به فرضاً ماضياً أو مستقبلًا عليه ، وأجاب القاضي بأن له فيه مصلحة ، ألنه ي
  . مصلحتنا ، ملا فيه من االهتمام هبذا الشعار العظيم 

فشرط املدفوع إليه الفقر ، على ما جزم به الشيخان وغريمها ، وهو أحد . يعطى يف احلج : إذا قلنا ) : تنبيه ( 
  . وأبو الربكات ، وغريهم ، واهللا أعلم (  ١٩(  ١٩(  ١٩) ) ) احتمايل صاحب التلخيص ، 

  . وهو املنقطع به ، وله اليسار يف بلده ، فيعطى من الصدقة ما يبلغه ) وابن السبيل : ( قال 
ابن السبيل املسافر الذي ليس معه ما يوصله إىل بلده ، وإن كان له اليسار يف بلده ، هذا هو املذهب : ش 

لى حقيقة اللفظ ، إذ حقيقة اللفظ أن ابن السبيل هو املسافر ، ملالزمته للسبيل ، املنصوص املعروف ، اعتماداً ع
رمحه اهللا ما يدل على جواز الدفع ) وعن أمحد ( دون منشيء السفر من بلده ، فإنه إمنا يصري ابن السبيل يف املآل ، 

انقضى حكمه ، فإن كان ابن السبيل  ملن أراد إنشاء السفر نظراً إىل أنه إمنا يأخذ لسفر مستقبل ، إذ املاضي قد
جمتازاً ، يريد بلداً غري بلده ، فظاهر كالم اخلرقي وهو قول عامة األصحاب أنه جيوز أن يدفع إليه ما يكفيه يف 

مضيه إىل مقصده ، ورجوعه إىل بلده ، بشرط كون جائزاً ، إما قربة كاحلج وحنوه ، وإما مباحاً كالتجارة وحنوها ، 
لعدم احلاجة إليه ، ) واملنع ( لعدم املعصية ، ) اجلواز ( فع يف سفر املعصية ، ويف سفر النزهة وجهان ، وال جيوز الد

  . واختار أبو حممد منع اإلعطاء ملن أراد غري بلده ، ألن احتياجه إىل بلده آكد ، فال يلحق به غريه ، واهللا أعلم 
  . انوا موجودين ، وإمنا عليه أن ال جياوزهم وليس عليه أن يعطي لكل هؤالء األصناف ، وإن ك: قال 
قد تقدمت هذه املسألة وحكمها يف الزكاة ، فال حاجة إىل إعادته ، ونزيد هنا أنه إذا اجتمع يف واحد سببان ، : ش 

  . جاز له األخذ بكل منها ، كغارم وفقري ، يعطى لغرمه ، مث ما يغنيه ، واهللا أعلم 
فروضة لبين هاشم ، وال ملواليهم ، وال للوالدين وإن علوا ، وال للولد وإن سفل ، وال يعطى من الصدقة امل: قال 

وال للزوج ، وال للزوجة ، وال ملن تلزمه مئنته ، وال لكافر ، وال للمملوك ، إال أن يكونوا من العاملني ، فيعطون 
  . هب حبق ما عملوا ، وال لغين ، وهو الذي ميلك مخسني درمهاً ، أو قيمتها من الذ

  . قد تقدمت هذه املسائل مستوفاة يف الزكاة ، فال حاجة إىل إعادهتا ، واهللا أعلم : ش 
  . وإذا توىل الرجل إخراج زكاته سقط العاملون : قال 
  . قد تقدمت هذه املسألة أيضاً ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم : ش 

أهل الفيء : ته ، رواه أبو داود ، وقال القاضي هـ رسول اهللا ، فالرجل وقدمه ، والرجل وبالئه ، والرجل وحاج
وهو يلتفت إىل أن الفيء كان . هم أهل اجلهاد ، ومن يقوم مبصاحلهم ، ومن ال يعد نفسه للجهاد ، فال حق له فيه 

وما (  ١٩(  ١٩(  ١٩) ) ) لرسول اهللا ، حلصول النصرة والصلحة به ، فلما مات صارت املصلحة للجند ، 
  . سلمون ، فصار ذلك هلم دون غريهم حيتاج إليه امل

أن اهللا تعاىل كان خص رسول اهللا خباصة مل خيصص هبا أحداً غريه ، فقال : ويشهد لذلك قصة عمر املتقدمة  ٢٣٦٧
فقسم رسول اهللا بينكم أموال بني : قال ) } ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول { (  ١٩: تعاىل 

 ما استأثر هبا عليكم ، وال أخذها دونكم ، حىت بقي هذا املال ، فكان رسول اهللا يأخذ منه نفقة سنة النضري ، فواهللا



واألول يلتفت إىل أن الفيء مل يكن ملكاً . مث جيعل ما بقي جبعل مال اهللا : ويف رواية . ، مث جيعل ما بقي أسوة املال 
  . لني له ، وإمنا كان يتصرف فيه باألمر ، فهو جلميع املسم

) ما أعطيكم وال أمنكم ، إمنا أنا قاسم أضع حيث أمرت : ( ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٢٣٦٨
رواه البخاري انتهى يبدأ عند العطاء باملهاجرين ، مث باألنصار ، مث بسائر املسلمني ، ويبدأ باألقرب فاألقرب من 

حممد فيه روايتني ، واختار أن ذلك موكول إىل رأي اإلِمام واجتهاده ، رسول اهللا ، وهل يفاضل بينهم ؟ حكى أبو 
  . فخص اخلالف . ويف جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان : وقال أبو الربكات 

  كتاب النكاح

  
  
النكاح يف كالم العرب الوطء قاله األزهري ، ومسي التزويج نكاحاً ألنه سبب الوطء ، قال أبو عمر غالم : ش 
الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيني ، واملربد عن البصريني أن النكاح يف أصل اللغة هو اسم للجمع بني : علب ث

  : قال الشاعر . الشيئني 
  أيها املنكح الثريا سهيال 

  
  عمرك اهللا كيف جيتمعان 

  
مبعىن الوطء والعقد  النكاح يف كالم العرب: وعن الزجاجي . النكاح الوطء ، وقد يكون العقد : وقال اجلوهري 

: فرقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء ، فإذا قالوا : مجيعاً ، وقال ابن جين عن شيخه الفارسي 
  . وظاهر هذا االشتراك كالذي قبله ، وأن القرينة تعني ) قلت . ( مل يريدوا إال اجملامعة . نكح امرأته أو زوجته 
لعقد ، فعند االطالق ينصرف إليه ، اختاره ابن عقيل ، وابن البنا ، وأبو حممد ، والقاضي ا: وأما يف الشرع فقيل 

إن كان يف اللغة حقيقة يف : إن النكاح حقيقة يف الوطء قال : يف التعليق ، يف كون احملرم ال ينكح ، ملا قيل له 
، وهلذا ليس يف الكتاب لفظ النكاح  الوطء ، فهو يف عرف الشرع للعقد ، وذلك ألنه األشهر يف الكتاب والسنة

هذا . على املشهور ، ولصحة نفيه عن الوطء ، فيقال ) } حىت تنكح زوجا غريه { (  ١٩: مبعىن الوطء إال قوله 
األشبة بأصلنا أنه حقيقة يف العقد والوطء : قال القاضي يف اجملرد . وصحة النفي دليل اجملاز . سفاح وليس بنكاح 

وال تنكحوا ما نكح { (  ١٩: بتحرمي موطوءة األب من غري تزويج ، لدخوهلا يف قوله سبحانه  مجيعاً ، لقولنا
اآلية وذلك لورودمها يف الكتاب العزيز ، واألصل يف االطالق احلقيقة ، وقال القاضي يف ) } آباؤكم من النساء 

العقد ، وذلك ملا تقدم عن األزهري ،  هو حقيقة يف الوطء ، جماز يف: العدة ، وأبو اخلطاب ، وأبو يعلى الصغري 
  . وحترمي من عقد عليها األب استفدناه باإلمجاع والسنة : وعن غالم ثعلب ، واألصل عدم النقل ، قال أبو اخلطاب 

) } فانكحوا ما طاب لكم من النساء { (  ١٩: وهو مشروع باإلمجاع القطعي يف اجلملة ، وسنده قول اهللا سبحانه 
  . وا األيامى منكم ، والصاحلني من عبادكم وإمائكم وأنكح: وقوله 
كنت أمشي مع عبد اهللا مبىن ، فلقيه عثمان فقام معه حيدثه ، : ويف الصحيحني وغريمها عن علقمة قال  ٢٣٩٣

يا معشر : ( يا أبا عبد الرمحن أال نزوجك جارية شابة ، لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول اهللا : فقال له عثمان 



اب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم ، الشب
  . وغري ذلك مما ال حيصى كثرة ) فإنه له وجاء 

مث النكاح على الطريقة املشهورة تارة جيب ، كما إذا خاف الزنا بتركه ، وتارة يسن علي املشهور من الروايتني ، 
ابق ، والثانية واختاره أبو بكر والربمكي جيب ، وتارة يباح على رواية ، اختارها القاضي يف النكاح كاألمن من الس

من اجملرد ، وابن عقيل يف التذكرة ، وابن البنا ، ويستحب على أخرى ، واختاره القاضي يف الطالق من اجملرد ، 
غري ذلك ، ومن أحسنها قول القاضي أيب  وهو إذا مل يتق إليه لكرب ، أو مرض أو غري ذلك ، ولألصحاب طرق

  . يعلى الصغري أنه فرض كفاية ، وحيث قيل بالوجوب هل يندفع بالتسري ؟ فيه وجهان 
بال مد ، وباهلاء ) وباهة ( باملد أيضاً بال هاء ) وباء ) ( باعة ( باملد ، مثال ) باءة ( يف الباءة أربع لغات ، ) تنبيه ( 

مد مقصوراً أيضاً ، وأصل الباه يف اللغة املنزل ، مث قيل لعقد النكاح ، ألن من تزوج امرأة بال ) باه ( والتاء ، و 
( بوأها منزلًا ، وقد يسمى النكاح نفسه باه ، واملراد يف احلديث واهللا أعلم األول وإال فال حاجة إىل الصوم 

  . النكاح كالوجاء ، واهللا أعلم بكسر الواو ممدوداً رض األنثيني ، أي أن الصوم قاطع لشهوة ) والوجاء 
  . قال وال ينعقد النكاح إال بويل 

  . هذا هو املذهب املنصوص ، واملعروف عند األصحاب ، ال خيتلفون يف ذلك : ش 
رواه اخلمسة ) ال نكاح إال بويل : ( إن النيب قال : وذلك ملا روى أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه قال  ٢٣٩٤

ه ابن املديين وغريه ، وهو نفي للحقيقة الشرعية ، أي ال نكاح شرعي ، أو موجود يف الشرع إال النسائي ، وصحح
  . ، إال بويل 
: ( قال رسول اهللا : وعن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٢٣٩٥

نكاحها باطل ، فإن دخل هبا فلها املهر مبا أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ف
رواه أمحد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، وقال ) استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له 

فقاال صحيح ، وألن ذلك قول ) ال نكاح إال بويل : ( سألت أمحد وحيىي عن حديث سليمان بن موسى : املروذي 
  . مجهور الصحابة 

روي معىن ذلك عن علي ، وأيب هريرة رواه الدارقطين ، وعن عمر ، وابن عباس ، وحفصة ، رواه  ٢٣٩٦
الشالنجي ، وعن أيب سعيد اخلدري ، رواه أبو بكر ، وعن ابن مسعود ، وابن عمر ، وادعى القاضي أنه إمجاع 

  . الصحابة رضي اهللا عنهم 
اشتراط الويل مطلقاً ، وأبو حممد خص الرواية حبال العذر ، كما  وحكى طائفة من األصحاب عن أمحد رواية بعدم

: يف دهقان القرية ) أمحد (  ١٦إذا عدم الويل والسلطان ، واختلف يف مأخذ الرواية ، فابن عقيل أخذها من قول 
القرية هو  يزوج من ال ويل هلا ، إذا احتاط هلا يف املهر والكفؤ ، وغلطة أبو العباس يف ذلك ، قلت ألن دهقان

  . كبريها ، فهو مبنزلة حاكمها ، والقائم بأمرها ، وأخذها ابن أيب موسى من رواية أن املرأة تزوج أمتها ومعتقتها 
فأضاف النكاح ) } فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن { (  ١٩: وباجلملة استدل لعدم االشتراط بقوله تعاىل 
فإن طلقها فال { (  ١٩: رأة يصح أن تنكح نفسها ، وحنوه قوله تعاىل إليهن ، وهنى عن منعهن منه ، وظاهره أن امل

فإذا بلغن أجلهن فال نكاح عليكم فيما فعلن يف { (  ١٩: وقوله تعاىل ) } حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه 
  . فأباح سبحانه فعلها يف نفسها من غري شرط الويل ) } أنفسهن باملعروف 

  ) . يس للويل مع الثيب أمر ل: ( يؤيده قوله  ٢٣٩٧



ليس من أوليائك : ( فقال . ليس أحد من أوليائي حاضراً : وأيضاً روي أن النيب ملا خطب أم سلمة قالت  ٢٣٩٨
فتزوج . قم فزوج رسول اهللا : فقالت البنها عمر بن أيب سلمة وكان صغرياً ) حاضر وال غائب إال ويرضاين 

ابنها بالتزويج على وجه املالعبة ، إذ قد نقل أهل العلم بالتأريخ أنه كان صغرياً رسول اهللا بغري ويل ، وإمنا أمرت 
  . ليس أحد من أوليائي حاضراً : قبل ست سنني ، وباإلمجاع ال تصح والية مثل ذلك ، وهلذا قالت 

  . ومل يسأل هل هلا ويل أم ال ) زوجتكما : ( وأيضاً قصة صاحب اإلزار فإنه قال له  ٢٣٩٩
على حديث أيب موسى بأن حممد بن احلسن روى عن أمحد أنه سئل عن النكاح بغري ويل يثبت فيه شيء  واعترض

ليس يثبت عندي فيه شيء عن النيب ، مث هو حممول على نفي الكمال ، مث يقال مبوجبه ، وأن : عن النيب ؟ فقال 
رية ، إذ ال والية هلم على أنفسهم ، وعن نكاح املرأة نفسها نكاح بويل ، والنكاح بغري ويل نكاح اجملنونة والصغ

يف حديثه شيء ، وقال أمحد يف : حديث عائشة بأن راويه سليمان بن موسى وقد ضعفه البخاري ، وقال النسائي 
ما أراه صحيحاً ، : ليس بالقوي ، وقال يف رواية املروذي ) ال نكاح إال بويل : ( حديث عائشة : رواية أيب طالب 
مث إن ابن جريج نقل عن الزهري أنه . أكثر الناس عليه : فلم تذهب إليه ؟ قال : خبالفه ، قيل له  ألن عائشة فعلت

لقيت : قال ابن جريج : ال أحسبه صحيحاً ، ألن إمساعيل قال : أنكر احلديث ، قال أمحد يف رواية أيب اجلارث 
ف ذلك قاله أمحدوغريه ، مث مفهوم احلديث ويقوي اإلنكار أن الزهري قال خبال. ال أعرفه : الزهري فسألته فقال 

أنه يصح نكاحها بإذن وليها ، واعترض على إمجاع الصحابة بفعل عائشة ، كما تقدم عن أمحد ، وقال يف رواية 
  . ال يصح احلديث عن عائشة ، ألهنا زوجت بنات أخيها : أخرى 
عبد الرمحن بن أيب بكر من ابن الزبري ،  زوجت عائشة بنت: وقد روى الشالنجي بإسناده عن القاسم قال  ٢٤٠٠

  . أو ترغب عن ابن احلواري : مثلي يفتات عليه ؟ فقالت عائشة : فقدم عبد الرمحن فأنكر ذلك ، وقال 
وأجيب عن اآلية األوىل بأهنا حجة لنا ، ألنه سبحانه خاطب األولياء ، وهناهم عن العضل وهو املنع ، وهو شامل 

  . ألنه اسم جنس مضاف ، وهذا يدل على أن العضل يصح منهم دون األجانب  للعضل احلسي والشرعي ،
مث اآلية نزلت يف معقل بن يسار ، حني امتنع من تزويج أخته ، فدعاه النيب فزوجها ، ولو مل يكن ملعقل  ٢٤٠١

اجلواب عن اآلية والية ، وأن احلكم متوقف عليه ، ملا عوتب يف ذلك ، وإضافة النكاح إليها لتعلقه هبا ، وكذلك 
الثانية ، مث سياقها يف أهنا ال حتل للزوج األول إال بعد نكاح ، وعن الثالثة بأن الفعل باملعروف أن يكون بويل ، 

نقول به ، إذ ال أمر له معها ، إذ حقيقة األمر ما وجب على املأمور امتثاله ، ) ليس للويل مع الثيب أمر : ( وقوله 
اح ، وافتقار نكاحها إىل الويل ال يقتضي أن يكون له عليها أمر ، وأما تزوجه بأم سلمة والثيب ال جترب على النك

: فقيل له . النجاشي : يقولون : من زوج النيب ؟ فقال : فمن خصائصه ، قال أمحد يف رواية امليموين ، وقد سئل 
يقوم : فتغري وجه أيب عبد اهللا ، وقال النجاشي أمهرها ؟ وأراد الذي سأله هبذا حجة على من قال بالويل ، : يقولون 

وهو يف املكاح ليس كغريه ، وقضية صاحب اإلزار قضية ) } النيب أوىل باملؤمنني { (  ١٩مقام النيب يف هذا أحد ؟ 
  . عني ، حمتمل أنه علم أنه ال ويل هلا 

احلمل على نفي الكمال واعتراضاهتم أما على حديث أيب موسى فالصحيح املشهور عن أمحد تثبيته وتصحيحه ، و
خالف الظاهر ، إذ األصل والظاهر يف النفي إمنا هو لنفي احلقيقة ، وهي هنا الشرعية ، أي ال نكاح موجود يف 

  . ويل وولية إذ هو فعيل مبعىن فاعل ، فيفرق بني مذكره ومؤنثه : الشرع ، وإطالق الويل ينصرف إىل الذكر يقال 
وهذا يبني أن املراد بالويل غري ) أميا امرأة نكحت بغري إذن مواليها ( العلل مع أن اخلالل روى يف كتاب  ٢٤٠٢

مل يتكلم فيه أحد من : املنكوحة ، وأما حديث عائشة رضي اهللا عنها فسليمان بن موسى ثقة كبري ، قال الترمذي 



ذا كان املشهور ، عن أئمة املتقدمني إال البخاري وحده ، ألحاديث انفرد هبا ، ومثل هذا ال يرد به احلديث ، وهل
مل ينقل هذا عن ابن جريج غري ابن : و حيىي ) أمحد (  ١٦احلديث تصحيحه ، وما نقل من إنكار الزهري فقد قال 

وقد أنكر أهل العلم ذلك من روايته ، ومل يعرجوا عليها ، ولو ثبت ذلك مل يقدح يف : علية ، قال ابن عبد الرب 
  . على املشهور من قويل العلماء ، إذ النسيان مل يعصم منه إنسان  احلديث ، إذا رواه عنه ثقة ،

ورد أمحد له كذلك هو على الرواية غري املشهورة عنه ، من أن نسيان ) نسي آدم فنسيت ذريته : ( قال  ٢٤٠٣
ا سليمان إنه كان يف احلديث زيادة ذكره: الراوي قادح ، وهلذا كان املشهور عنه تصحيحه واألخذ به ، مث قد قيل 

ال أحفظها ، ومل يرد به أصل احلديث ، ذكر ذلك ابن املنذر واألثرم يف : بن موسى ، فسئل الزهري عنها فقال 
العلل ، وكون الزهري و عائشة قاال خبالفه ال يضر ، جلواز النسيان أو التأويل ، إذ االعتبار مبا روى ال مبا رأى ، 

  . املشهور عنه ، واملعروف عن علماء احلديث وتضعيف أمحد له كذلك هو أيضاً على خالف 
مث قد روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا كانت إذا أرادت أن تزوج أرسلت ستراً وقعدت وراءه  ٢٤٠٤

قيل أليب عبد اهللا : يا فالن أنكح ، فإن النساء ال ينكحن ، قال األثرم : وتشهدت ، فإذا مل يبق إال النكاح قالت 
مرسلًا كذا ، وابن إدريس يقول عن ابن . أخربت عن عبد الرمحن : روى ابن جريج قال :  هذا احلديث ؟ فقال

أي تشهد النكاح . إذا أرادت أن تزوج : وقول الراوي . أخربت : جريج ، عن عبد الرمحن عن القاسم ، ال يقول 
  . أي يف إمائها وحنو ذلك . يا فالن أنكح : قالت : ، ألجل املشاورة ، وقوله 

التشاجر اخلصومة ، واملراد به واهللا أعلم املنع من العقد ، دون املشاحة يف العقد ، إذ مع ) اشتجروا ) ( نبيه ت( 
املشاحة فيه يقدم األقرب فاألقرب ، ومع االستواء العقد ملن سبق ، وتقدمي أحدهم بالقرعة ، تقدمي أولوية على 

  . الصحيح ، واهللا أعلم 
  .  وشاهدين من املسلمني: قال 
  . أي ال ينعقد إال بشاهدين من املسلمني ، وهذا هو املشهور عن أمحد ، رواه اجلماعة ، واختاره األصحاب : ش 

أميا امرأة أنكحت نفسها بغري إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ( ألن يف بعض طرق حديث عائشة  ٢٤٠٥
مان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن ذكره الدارقطين عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، عن سلي) 

  . عائشة ، عن النيب 
رواه الترمذي ) البغايا الاليت ينكحن أنفسهن بغري بينة : ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب قال  ٢٤٠٦

يقبل رفعه وعبد األعلى ثقة ، ف: قال بعض احلفاظ . مل يرفعه غري عبد األعلى ، ووقفه مرة ، والوقف أصح : وقال 
  . وزيادته 
وروى مالك يف املوطأ عن أيب الزبري املكي ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أيت بنكاح مل يشهد عليه إال  ٢٤٠٧

هذا نكاح السر ، وال أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرمجته وخص النكاح واهللا أعلم باشتراط : رجل وامرأة ، فقال 
  . ملا فيه من تعلق حق غري املتعاقدين ، وهو الولد  الشهادة ، دون غريه من العقود ،

  . ونعقد بدون شهادة ، ذكرها أبو بكر يف املقنع ، ومجاعة : رواية أخرى ) أمحد (  ١٦وعن 
) زوجتكها مبا معك من القرآن ( ألن النيب أعتق صفية ، وتزوجها بغري شهود ، وقال للذي تزوج املوهوبة  ٢٤٠٨

  . ومل ينقل أنه أشهد 
واحتج أمحد بأن ابن عمر زوج بال شهود ، ويروى ذلك أيضاً عن ابن الزبري ، واحلسن بن علي رضي اهللا  ٢٤٠٩

مل يثبت عن النيب يف : عنهم ، وألنه عقد معاوضة ، أشبه البيع ، وما تقدم من احلديث ، قال أمحد يف رواية امليموين 



  . الشاهدين شيء ، وكما قال ابن املنذر 
زوجيه بال شهود من خصائصه كما تقدم يف الويل ، وقضية املوهوبة قضية عني ، واألحاديث يتقوى وجياب بأن ت

بعضها ببعض ، واعلم أن النص يف هذه الرواية عن أمحد مطلق ، ولذلك أطلقه اجلمهور ، وقيده أبو الربكات مبا إذا 
أعلم من تصرفه ، وكذلك جعله ابن محدان  مل يكتموه ، فإذاً مع الكتم تشترط الشهادة رواية واحدة ، وهو واهللا

  . قولًا 
واستشهدوا { (  ١٩: يقتضي اشتراط اإلسالم يف الشاهدين ، وذلك لقول اهللا تعاىل . من املسلمني : وقول اخلرقي 

وخرج بذلك شهادة أهل الذمة وإن كانت املرأة ذمية وهو املنصوص واملشهور عند ) } شهيدين من رجالكم 
إن قبلنا شهادة بعضهم على بعض صح بشهادة أهل الذمة ، وقد خيرج أيضاً بقوله شهادة النساء : يل األكثرين ، وق

  . ، وليس بالبني ، وباجلملة املذهب أن شهادهتن ال تعترب يف النكاح 
مضت السنة من رسول اهللا أن ال جتوز شهادة النساء يف احلدود ، وال يف النكاح ، وال يف : قال الزهري  ٢٤١٠

رواه أبو عبيد يف كتاب أدب القضاة قاله القاضي ونقل عنه حرب إذا تزوج بشهادة نسوة مل جيز ، فإن . لطالق ا
فأثبت ذلك القاضي ومجاعة من أصحابه رواية ، ومنع ذلك أبو حفص العكربي وقال . كان معهن رجل فهو أهون 

خلرقي العبد واألعمى وهو كذلك ، وكذلك يف كالم ا) ودخل ( يعين يف اختالف الناس ، . هو أهون : قوله : 
أيضاً مستور احلال ، ) ودخل ( األخرس ، وهو صحيح إن قبل األداء منه باخلط وإال فال ، لعدم إمكان األداء ، 

وهو املشهور من الوجهني ، وإن مل نقبله يف األموال ، قطع به القاضي يف اجملرد ، ويف التعليق يف الرجعة ، وابن 
له عن األصحاب ، والشريازي وابن البنا وأبو حممد وغريهم لتعذر البحث عن عدالة الشهود يف  عقيل حاكياً

ال بد من العدالة الباطنة كغريه ، ) : والوجه الثاين ( الباطن غالباً ، لوقوع النكاح يف البوادي ، وبني عوام الناس 
أيضاً الفاسق ألنه ) ودخل ( عن األصحاب ،  وهو احتمال للقاضي يف التعليق بعد أن أقر أنه ال يعرف الرواية

( ، واملنصوص عنه أنه ال ينعقد بفاسقني ، وتعجب من قول أيب حنيفة يف ذلك ) أمحد (  ١٦مسلم ، وهو رواية عن 
( أيضاً يف كالمه عدو الزوج أو املرأة أو الويل أو متهم لرحم من أحدهم ، وهو أحد الوجهني يف اجلميع ، ) ودخل 

يف كالمه املراهق وهو إحدى الروايتني ، واملذهب اشتراط البلوغ ، وال يرد عليه الطفل واجملنون )  وقد يدخل
أحال فيه على الشهادات وأنه ال بد من . شاهدين : قول اخلرقي : واألصم ، خلروجهم عقلًا وعرفاً ، وقد يقال 

  . ئعاً ضا. من املسلمني : شروط الشهادة املعتربة أيضاً ، لكن يبقى قوله 
  . البغايا الزواين ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 

  . وأحق الناس بنكاح املرأة احلرة أبوها : قال 
هذا هو املذهب بال ريب ، ألنه أكمل نظراً ، وأشد شفقة ، وهلذا اختص بوالية املال ، وجاز شراؤه من مال : ش 

وقال ) } ووهبنا له حيىي { (  ١٩: ل اهللا تعاىل ولده وبيعه له من ماله بشرطه ، وألن الولد موهوب ألبيه ، قا
  ) . } احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحاق { (  ١٩: إبراهيم عليه السالم 

وإذاً تقدمي األب املوهوب له على االبن املوهوب أوىل من العكس ، ) أنت ومالك ألبيك : ( وقال النيب  ٢٤١١
  . لًا بتقدمي االبن على األب كما يف املرياث واهللا أعلم وحكى ابن املىن يف تعليقه قو

  . مث أبوه وإن عال : قال 
هذا أشهر الروايتني ، وهو املذهب عند العامة ، اخلرقي ، وأيب بكر ، والقاضي ، ومجهور أصحابه وغريهم ، : ش 

، اختارها ابن أيب موسى ، والشريازي ، تقدمي االبن عليه ) والرواية الثانية ( ألن له إيالداً وتعصيباً أشبه األب ، 



كما يف املرياث ، وعلى هذه هل يقدم اجلد على األخ المتيازه باإليالد ، أو األخ على اجلد إلدالئه بالبنوة ، وهي 
واحلال هذه مقدمة على األبوة يف اجلملة ، أو مها سواء ، المتياز كل واحد منهما مبرجح ؟ فيه ثالث روايات ، أما 

  . وىل فاجلد مقدم على األخ بال ريب ، واهللا أعلم على األ
  . مث ابنها وابنه وإن سفل : قال 
وذلك ألنه يقدم على األخ ومن بعده يف املرياث ، فكذلك هنا ، وقد فهم من كالم اخلرقي أن لالبن والية ، : ش 

  . وقد نص عليه أمحد يف رواية اجلماعة 
ليس : ( فقال رسول اهللا . ليس أحد من أوليائي شاهداً : يب خيطبها قالت حلديث أم سلمة ملا بعث إليها الن ٢٤١٢

يدل ) ليس أحد من أوليئك شاهد : ( رواه أمحد والنسائي فقوله ) أحد من أوليئك شاهد وال غائب يكره ذلك 
لك ألن وجوده ليس أحد من أوليائي أهنا قالت ذ: على أن هلا ولياً شاهداً أي حاضراً يف اجلملة ، وقول أم سلمة 

كان ُعْمُر ُعَمَر حني : كالعدم لعدم مباشرته للعقد ، ألنه كان صغرياً ، فإن النيب تزوجها سنة أربع ، وقال ابن األثري 
وعلى هذا يكون عمره حني التزويج سنتني ، أو ثالث . وأنه ولد سنة اثنني من اهلجرة . مات النيب تسع سنني 

ومن يقول كان صغرياً ؟ ليس فيه بيان ، : أليس كان صغرياً قال : رم وقد سأله سنني ، وقول أمحد يف رواية األث
  . حيتمل أنه إمنا أنكر أن يكون يف احلديث بيان ، والبيان قد يكون يف حديث آخر ، واهللا أعلم 

  . مث أخوها ألبيها وأمها : قال 
  . قياساً على املرياث واهللا أعلم : ش 
  . واألخ لألب مثله : قال 
هذا منصوص أمحد يف رواية صاحل وحرب وأيب احلارث ، وهو املذهب عند اجلمهور اخلرقي ، وابن أيب موسى :  ش

، والقاضي ، والشريف ، وأيب اخلطاب ، وابن عقيل ، والشريازي ، وابن البنا وغريهم ، ألهنما استويا يف اجلهة اليت 
فاستويا يف النكاح ، كما لو كانا من أب ، وقرابة األم ال تستفاد منها الوالية وهي العصوبة اليت من جهة األب ، 

  . ترجح ، ألهنا ال مدخل هلا يف النكاح 
وعن أمحد رواية أخرى حكاها طائفة من األصحاب وصححها أبو حممد أن األخ لألبوين يقدم على األخ لألب ، 

ألخ من األبوين على األخ من األب ، وإن قياساً على املرياث ، وعلى استحقاق املرياث بالوالء ، فإنه يقدم فيه ا
كان النساء ال مدخل هلن فيه ، واعلم أن القاضي وكثرياً من أصحابه حكوا ذلك عن أيب بكر ، ومل يذكروا عن 

  . أمحد نصاً 
 هذا اخلالف جار يف بين اإلخوة واألعمام ، فإن ابن األخ لألبوين مقدم على ابن األخ لألب على الثاين ،) تنبيه ( 

مساو له على األول ، أما إذا كانا ابين عم أحدمها أخ ألم فقال القاضي وطائفة من أصحابه مها على متا تقدم من 
اخلالف يف ابن عم من أبوين وابن عم من أب ، وقال أبو حممد مها سواء ، ألهنما استويا يف التعصيب ، واإلرث به 

  . ث به منفرداً ال يرجح به ، واهللا أعلم ، وجهة األم واحلال هذه يورث هبا منفردة ، وما ور
  . مث أوالدهم وإن سفلوا ، مث العمومة ، مث أوالدهم ، مث عمومة األب : قال 
ملخصه أنه يقدم بعد اإلخوة األقرب فاألقرب من العصبات ، على ترتيب املرياث ، قياساً عليه ، إذ الوالية : ش 

  . واهللا أعلم . ابة ، واألحق باملرياث هو األقرب ، فيكون أحق بالوالية مبناها على النظر والشفقة ، ومظنة ذلك القر
  . مث املوىل املنعم ، مث أقرب عصبته : قال 
وذلك ألهنم عصبات يرثون ويعقلون ، فكذلك يزوجون ، وقدم عليهم املناسبون كما يف املرياث واألقرب هنا : ش 



بيه وإمنا قدم األب املناسب مث على االبن لزيادة شفقته ، وكمال هو األقرب يف املرياث ، فيقدم ابن املعتق على أ
  . واهللا أعلم . نظره ، وهنا النظر ألقوى العصبة 

  . مث السلطان : قال 
، والسلطان هو اإلمام أو من ) فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له : ( حلديث عائشة رضي اهللا عنها : ش 

يزوج عند عدم ) وعنه ( ال يزوج ، وهو األشهر ) فعنه ( ، واختلف يف وايل البلد  فوض إليه ذلك كاحلاكم ونوابه
  . القاضي إال أن القاضي محل الرواية على أنه أذن له يف التزويج ، وأبو العباس محلها على ظاهرها نظراً للضرورة 

ن أسلمت املرأة على يديه ال وقد دل كالم الشيخ وعامة األصحاب أنه ال والية لغري من ذكر ، فيدخل يف ذلك م
  . يليه على أنه يرثها ) والثانية ( يلي نكاحها ، وهو املشهور من الروايتني 

وهو ظاهر كالم األصحاب أنه ال بد من الويل مطلقاً حىت أن القاضي أبا ) فعنه ( إذا مل يكن للمرأة ويل ) تنبيه ( 
ال جيوز أن يتزوج هبا وإن خاف الزنا هبا ، :  وال شهود يعلى الصغري قال يف رجل وامرأة يف سفر ليس معهما ويل

( ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل ، وأخذ ذلك من نصه يف دهقان القرية وقد تقدم ) وعنه : ( قال أبو حممد 
يزوج وايل البلد إذا مل يكن قاض ، لكن : وهو إمنا يدل على أنه يزوج كبري البلدة ، وهو شبيه بقوله ) : قلت 

  . واهللا أعلم . نبغي أن يكون الوايل مقدماً على هذا ، ألنه ذو سلطان ي
  . ووكيل كل واحد من هؤالء يقوم مقامه وإن كان حاضراً : قال 
ألنه نائبه وقائم مقامه فعلى هذا يقوم مقامه يف اإلجبار وعدمه ، وقد تضمن هذا صحة التوكيل يف النكاح وال : ش 

يب أبا رافع يف تزويج ميمونة ، ووكل عمرو بن أمية الضمري يف تزويج أم حبيبة إشكال يف ذلك ، فقد وكل الن
وظاهر إطالق اخلرقي يقتضي أن ال يشترط إذن املرأة يف التوكيل ، وال نزاع يف ذلك إن كان الويل جمرباً ، وكذا إن 

يخه يف اجملرد على رواييت توكيل مل يكن جمرباً على اختيار الشيخني وغريمها ، وخرجه ابن عقيل يف الفصول تبعاً لش
  . من غري إذن املوكل واهللا أعلم 

  . وإذا كان األقرب من عصبتها طفلًا أو عبداً أو كافراً زوجها األبعد من عصبتها : قال 
إذا كان األقرب من عصبتها طفلًا زوج األبعد ، ألن الوالية تثبت نظراً للمويل عليه ، عند عجزه عن النظر : ش 

ومن ال عقل له ال ميكنه النظر ، وال يلي لنفسه ، فغريه أوىل ، ويف معىن ذلك من ال عقل له لكرب كالشيخ  لنفسه ،
إذا أفند ، أو جلنون مطبق ، أما من خينق يف األحيان فال تزول واليته ، لزوال ذلك عن قرب ، وكذلك املغمى عليه 

سرية ، أشبه النوم ، ولذلك ال تثبت الوالية عليه ، وجيوز بطريق األوىل ، وهو الذي قطع بع أبو حممد ، ألن مدته ي
  . انتهى . على األنبياء عليهم السالم وحكى ابن محدان وجهاً بزواهلا 

طفلًا حيتمل أن يريد به غري املميز ، وهو ظاهر العرف ، فعلى هذا تصح والية املميز ، وهو إحدى : وقول اخلرقي 
ابن عشر ، ألنه تصح وصيته وعتقه وطالقه ، على الصحيح يف اجلميع ، فأشبه البالغ الروايتني عن أمحد ، مقيداً له ب

وهو ) } وإذا بلغ األطفال منكم احللم { (  ١٩: ، وحيتمل أن يريد اخلرقي غري البالغ ، وهو ظاهر قوله تعاىل 
، ومن مل يبلغ قاصر ، لثبوت الوالية الرواية الثانية ، وهي املشهورة نقلًا واختياراً ، ألن الوالية يعترب هلا الكمال 

  . انتهى . عليه 
وإذا كان األقرب من العصبة عبداً وإن كان مدبراً أو مكاتباً زوج األبعد أيضاً بال خالف نعلمه ، ألنه ال تثبت له 

هذه الوالية على نفسه ، فعلى غريه أوىل ، وال يرد املكاتب يزوج أرقاءه يف وجه ، ألن ذلك والية بامللك ، و
والذين { (  ١٩: إن كان كافراً زوج األبعد ، لقوله تعاىل ) وكذلك ( بالشرع ، وواليات الشرع يعترب هلا الكمال 



مفهومه أن الكافر ال يكون ولياً ملسلمة ، وقد حكى ذلك ابن املنذر إمجاعاً وكذلك ) } كفروا بعضهم أولياء بعض 
  . احلكم يف العكس 

ن يتفق دينه ودين موليته يف اجلملة ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل وخرج أبو العباس يف وباجلملة يشترط يف الويل أ
  . اليهودي هل يكون ولياً لنصرانية وبالعكس روايتني من الروايتني يف توارثهما 

اية من عصبتها ، فيه إشعار بأن الويل ال يكون إال من العصبة ، وهو صحيح نص عليه أمحد يف رو: وقول اخلرقي 
  . اجلماعة 
يعين إذا أدركن رواه أبو عبيد يف . إذا بلغ النساء نص احلقائق فالعصبة أوىل : لقول علي رضي اهللا عنه  ٢٤١٣
أن املرأة تلي بالعتق فقط ، ألهنا واحلال هذه عصبة ترث بالتعصيب ، فأشبهت الرجل املعتق ) وعن أمحد . ( الغريب 
) أحدها ( كذلك انتهى ، وقد علم من كالم اخلرقي أنه يشترط للويل شروط وخيرج يف املالعنة وحنوها : ، قلت 

اتفاق الدين ، ويف البلوغ من كالمه تردد ، ويشترط ) والرابع ( احلرية ، ) والثالث ( البلوغ ، ) والثاين ( العصوبة 
ظها وال يكافئها ، إذ املقصود له أيضاً الرشد يف العقد ، بأن يعرف مصاحل العقد ومضاره ، فال يضعها عند من ال حيف

ال ، فيلي الفاسق ، وهو ظاهر إطالق ) إحدامها ( تشترط له العدالة ؟ فيه روايتان ) وهل ( من الوالية ذلك ، 
وهي أنصهما ، واختيار ابن أيب موسى ، وابن حامد ، ) والثانية ( اخلرقي ، ألنه يلي نكاح نفسه فكذلك غريه ، 

  . م نعم والقاضي ، وأصحابه وغريه
ال نكاح إال بإذن ويل مرشد ، أو : ملا روى الشالنجي بإسناده عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس قال  ٢٤١٤
وروي معناه مرفوعاً من رواي جابر ، رواه الربقاين وألهنا إحدى الواليتني ، فنافاها الفسق كوالية املال ، . سلطان 

به أبو الربكات ، وأبو حممد يف الكايف ، وكثري من األصحاب أطلق وعلى هذه يكتفى مبستور احلال ، على ما جزم 
كما قَْبلَ : العدالة ، فجعل ابن محدان ذلك طريقتني ، مث حكى رواية ثالثة أن الفاسق يلي نكاح عتيقته فقط ، قلت 

والية الشرعية أوىل ، إن الوالية الشرطية تبقى مع الفسق ويضم إليه أمني فال: إذا قلنا : العتق ، وقال أبو العباس 
وفيه نظر ، إذ الوالية الشرطية يلحظ فيها حظ املوصي ونظره ، فلنا حاجة إىل بقاء املوصى إليه ، خبالف هنا ، فإنه 
ال حاجة بنا إىل بقاء الوالية ، وكأن أبا العباس رمحه اهللا نظر إىل أنا إذا أبقينا وصية األجنيب مع فسقه فالقريب أوىل 

  . ليه من الشفقة ، لكن ال يطرد له هذا يف احلاكم وحنوه ، ملا انطوى ع
وظاخر إطالق املصنف أنه ال يشترط للويل النطق ، وهو صحيح بشرط أن يفهم ويفهم ، وال البصر ، وهو أصح 

  . الوجهني ، ألن شعيباً زوج ابنته وهو أعمى ، واهللا أعلم 
  . ويزوج أمة املرأة بإذهنا من يزوجها : قال 
املذهب املختار من الروايات ، صححه القاضي ، وقطع به أبو اخلطاب يف اهلداية ، ألن األصل كون  هذا: ش 

الوالية هلا ، ألهنا ماهلا ، وإمنا امتنعت يف حقها النتفاء عبارهتا يف النكاح ، وإذاً تثبت ألوليائها كوالية نفسها ، وإمنا 
  . ب ال عبارة هلا يف النكاح وهو املذهب بال ري: قلنا 

  . ال تنكح املرأة نفسها ، وال تنكح من سواها : ملا احتج به أمحد عن أيب هريرة قال  ٢٤١٥
ال تزوج املرأة املرأة ، وال تزوج املرأة نفسها ، : ( قال رسول اهللا : وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢٤١٦

والنهي دليل الفساد . حديث حسن صحيح : ل رواه ابن ماجه والدارقطين وقا) فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها 
 .  

ويعضده أنه قول مجهور علماء الصحابة حكي عن ابن عمر وابن عباس وأيب موسى ، وأيب هريرة ،  ٢٤١٧



وألن مباشرهتا لعقد النكاح يشعر برعونتها ووقاحتها وذلك ينايف حال أهل املروءة . وحفصة ، واختلف عن عائشة 
هنا لوليها ألن األمة ماهلا ، وال جيوز التصرف يف مال الفرد بغري إذنه ، فلو مل تكن رشيدة انتهى وإمنا اشترط إذ. 

  . زوجها من يلي ماهلا إن رأى احلظ هلا يف ذلك 
يعترب يف اإلذن هنا النطق وإن كانت بكراً ، قاله أبو حممد وغريه ، إذ الصمات إمنا اكتفي به يف تزوجيها ) تنبيه ( 

يزوج أمة املرأة أي رجل أذنت له ) والرواية الثانية ( انتهى . وهي ال تستحيي يف تزويج أمتها  نفسها حليائها ،
سيدهتا ، وال تباشر هي العقد ألن سبب الوالية امللك ، وإمنا امتنعت املباشرة لنقص األنوثية ، فملكت التوكيل 

، ملا تقدم يف صدر املسألة ، ويلتزم أن هلا عبارة يف  جيوز مباشرهتا للعقد) والرواية الثالثة ( كالرجل املريض والغائب 
إن زوجتها أي عتيقتها مل يفسخ النكاح ، فتكون األمة أوىل ، ملا تقدم يف صدر : النكاح من قول أمحد يف املعتقة 

) ذن وليها أميا امرأة أنكحت نفسها بغري إ( املسألة ، ويلتزم أن هلا عبارة يف النكاح ، حلديث عائشة رضي اهللا عنها 
إذا كان للمرأة جارية فأعتقتها كان من : احلديث وهذه الرواية أخذت من قول أمحد يف رواية حممد ابن احلكم 

قال . أحبت أن تزوجها جعلت أمرها إىل رجل يزوجها ، ألن النساء ال يلني العقد ، فإن زوجتها مل يفسخ النكاح 
، وي أخذ رواية من هذا نظر ، فإنه منع من املباشرة ، ومنعه  وظاهر هذا عدم االستحباب وصحة العقد: القاضي 

من الفسخ حيتمل أنه لوقوع اخلالف فيه وتعلق حق الغري ، مع عدم دليل قاطع يف املسألة ، لكن عامة املتأخرين على 
زوج نفسها إثباهتا رواية ، وعليها فرع أبو اخلطاب وأبو الربكات ومن تبعهما أن للمرأة عبارة يف النكاح ، فت

وفرق القاضي وعامة األصحاب على : وغريها بإذن الويل ، ويكون تزوجيها بدون إذنه كالفضويل ، قال أبو العباس 
هذه الرواية بني تزويج أمتها وتزويج نفسها وغريها بأن التزويج على امللك ال حيتاج إىل أهلية الوالية ، بدليل 

النص عن أمحد كما تقدم يف املعتقة ، وال : ، وجعل التخريج غلطاً ، قلت تزويج الفاسق مملوكته ، وتبعهم هو أيضاً 
استصحب فيها حكم امللك كما تقدم يف الرواية اليت حكاها ابن محدان ، ووافق أبو حممد : ملك هلا إذاً إال أن يقال 

يج الفضويل ، وليس على التخريج يف تزويج نفسها وغريها ، ومنعه يف تزوجيها بدون إذن الويل أنه يكون كتزو
  . واهللا أعلم . بشيء 

  . ويزوج موالهتا من يزوج أمتها : قال 
يزوج معتقة املرأة من يزوج أمتها ، وهو على ما قال اخلرقي ويل السيدة ، وظاهره أنه يقدم فيه األب على : ش 

: إن قلنا : وقال أبو الربكات  االبن ، وقد تقدم يف الوالء بالعتق أنه يقدم االبن على األب ، وصرح به أبو حممد ،
اشترط إذهنا ، وجرت فيها الروايات الثالث يف موالهتا الرقيقة ، وإن قلنا ال يلي للملك ، كما تقدم يف . يلي عليها 

الرواية اليت حكاها ابن محدان زوج بدون إذهنا أقرب عصبتها ، وذلك ألن التزويج هنا مستفاد بالتعصيب باإلرث 
ر كالم اخلرقي ، ألن إن محل كالمه على أن هلا والية أشكل عدم اشتراط إذن املعتقة ، وإن محل ، وهو مناف لظاه

وميكن توجيه كالم اخلرقي على : على أهنا ال والية هلا وهو ظاهر كالمه املتقدم أشكل تقدمي األب على االبن قلت 
أن هنا قدر مشترك ، وأما اشتراط اإلذن ويزوج موالهتا من يزوج أمتها ، فدل على : أن هلا والية ، حيث قال 

ويزوج : فيصري التقدير . ويزوج أمة املرأة بإذهنا من يزوجها : فيكون تركه له لداللة ما قبله عليه ، وهو قوله 
وقد تبع أبو اخلطاب يف اهلداية اخلرقي على ذلك ، وقد اضطرب كالم . موالهتا بإذهنا من يزوج أمتها ، واهللا أعلم 

يف هذه املسألة اضطراباً كثرياً ، وليس هذا موضع استقصاء ذلك ، وعلى كل حال فال بد من عدم األصحاب 
ميلك إجبارها : العصبة املناسب بال نزاع ومن رضى املعتقة على الصحيح املقطوع به عند الشيخني وغريمها ، وقيل 

  . من ميلك إجبار سيدهتا اليت أعتقتها ، وهو بعيد ، واهللا أعلم 



  . ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها جعل أمرها إىل رجل يزوجها منه بإذهنا : قال 
اجلواز بال نزاع ، وهو ما إذا كان الويل ) إحداها ( هذه مسألة تويل طريف العقد يف النكاح ، وهلا ثالث صور : ش 

غرية بصغري كالمها يف حجره ، جمرباً من الطرفني ، كما إذا زوج أمته بعبده الصغري ، أو زوج الوصي يف النكاح ص
خيتص اجلواز مبا إذا زوج عبده أمته ، ألنه يتصرف حبكم امللك ، َوجَوَّد : وحنو ذلك ، إذ ال إذن فيشترط ، وقيل 

عدمه بال نزاع ، وهو ما إذا كان ولياً المرأة جمربة ) الصورة الثانية ( أبو العباس هذا ، وقد حكي اإلمجاع عليه ، 
عمه اجملنونتني ، فإنه ال جيوز أن يتزوجهما ، لشدة التهمة يف ذلك ، لتعذر اإلذن منهما ، فهو كوصي كعتيقته وبنت 

اليتيم يشتري من ماله ، فعلى هذا ال ميلك أن يتزوجهما إال بويل غريه من العصبة إن كان ، وإال فبوالية احلاكم ، 
ما عدا ذلك وهو ما إذا ) الصورة الثالثة ( منابه ،  وال ميلك ذلك بوكيله على األصح ، ألنه قائم مقامه ، ونائب

كانت املرأة هلا إذن معتربة ، فهل لوليها أن يتزوجها بإذهنا وواليته ، أو ال بد أن يوكل يف أحد طريف العقد ؟ فيه 
ي يف وأنصهما وهي اليت اختارها اخلرقي ، وابن أيب موسى ، وأبو حفص الربمكي ، والقاض) أشهرمها ( روايتان ، 

  . تعليقه ، والشريف ، وأبو اخلطاب ، يف خالفيهما ، ونص عليها أمحد يف رواية مثانية من أصحابه ال جيوز 
ملا روى أبو داود بإسناده عن عبد امللك بن عمري أن املغرية بن شعبة أمر رجلًا أن يزوجه امرأة املغرية أوىل  ٢٤١٨
  . هبا منه 
ال بد يف النكاح من أربعة الويل ، والزوج ، : ( قال رسول اهللا :  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت ٢٤١٩

جيوز ذلك أومأ إليها يف رواية ) : والثانية ( رواه الدارقطين ، ومع تويل الطرفني مل حيضره إال ثالثة ، ) والشاهدين 
{ (  ١٩: قول اهللا تعاىل طائفة من أصحابه ، واختارها القاضي يف اجلامع الصغري ، ويف اجملرد ، وأبو حممد لظاهر 

  . اآلية مفهومه إذا مل خيف جيوز له أن يتزوجها ، وإن مل يول غريه ) } وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى 
وقال . نعم : قال ) أترضى أن أزوجك فالنة : ( وروى عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن النيب قال لرجل  ٢٤٢٠
فزوج أحدمها صاحبه ، فدخل هبا ومل يفرض هلا صداقاً ، ومل . نعم : قالت )  أترضني أن أزوجك فالناً ؟: ( للمرأة 

إن رسول اهللا زوجين فالنة ومل : يعطها شيئاً ، وكان ممن شهد احلديبية ، له سهم خبيرب ، فلما حضرته الوفاة قال 
فأخذت سهماً فباعته مبائة . أفرض هلا صداقاً ومل أعطها شيئاً ، وإين أشهدكم أين أعطيتها من صداقها سهمي خبيرب 

  . رواه أبو داود . ألف درهم 
: فقال . نعم : أجتعلني أمرك إيل ؟ قالت : وقال عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه ألم حكيم بنت قارظ  ٢٤٢١

 ال بد يف النكاح( وهذا ويل ، أما حديث ) ال نكاح إال بويل ( ولعموم . ذكره البخاري يف صحيحه . قد تزوجتك 
فضعيف ، وعلى تقدير صحته فالواحد يقوم مقام االثنني ، وقصة املغرية بن شعبة ال إشكال يف جواز ) من أربعة 

مثلها إمنا النزاع هلى يتحتم ذلك ، وكذلك اخلالف فيمن اجتمع له تويل الطرفني بغري ذلك ، كزوج وكله الويل ، 
ما ، كمن زوج ابنه الصغري ، ببنت أخيه وحنو ذلك ، وقيل أو ويل وكله الزوج ، أو وكيل من الطرفني ، أو ويل فيه

جيوز تويل الطرفني إال إذا كان الويل هو اإلمام فقط ، ذكره أبو حفص الربمكي ، ألنه ال أحد أكفأ منه ، وألنه : 
  . كاألب بالنسبة إىل الرعية 

، فيما إذا كان هو الزوج ، على أو تزوجتها . زوجت فالنة فالناً : وحيث جاز تويل الطرفني فيكفي أن يقول 
ال بد من تصريح بإجياب وقبول ، فيقول ) والوجه الثاين ( املشهور من الوجهني ، ألن ذلك قائم مقام إجياب وقبول 

  . وزوجت نفسي فالنة ، وقبلت هذا النكاح . زوجت فالناً فالنة ، وقبلت له النكاح : 
بإذن موليته فال بد أن تأذن يف تزوجيها من نفسه ، أما لو أذنت يف  إذا قيل جبواز تويل الطرفني للزوج) تنبيه ( 



جيوز ، بناء على الوكيل يف البيع يبيع : النكاح وأطلقت فإنه ال جيوز له أن يتزوجها من نفسه على الصحيح ، وقيل 
جهان ، واهللا أعلم من نفسه بشرطه ، فعلى األول وهو املذهب هل له أن يزوجها لولده أو والده أو مكاتبه ؟ فيه و

 .  
  . وال يزوج كافر مسلمة حبال : قال 
ليدخل . حبال : قد تقدمت هذه املسألة ، وأن الكافر القريب ال والية له ويزوج البعيد ، ونزيد هنا بأن قوله : ش 

، لعموم من واليته بامللك ، كمن أسلمت أم ولده أو مكاتبته وحنو ذلك ، وهذا أحد الوجهني ، واختيار أيب حممد 
وبه قطع أبو اخلطاب يف خالفه ، وابن البنا يف خصاله ، أنه يلي ) والوجه الثاين ( ما تقدم من اآلية واإلمجاع ، 

  . واحلال هذه ، إذ والية امللك ال يشترط هلا األهلية ، بدليل الفاسق يزوج أمته 
مية ، وتعترب فيه الشروط املعتربة يف املسلم ومفهوم كالم اخلرقي أن الكافر يزوج الكافرة ، وهو صحيح ، لآلية الكر

، حىت يف عدالته إن اشترطت يف املسلم ، والعدل منهم من مل يرتكب حمظوراً يف دينه ، وعموم املفهوم يقتضي أن 
الكافر يلي على موليته الكافرة وإن أرادت التزويج مبسلم ، وهو اختيار أيب اخلطاب يف اهلداية ، والشيخني ، وقال 

ال يليه على مسلم ، بل : أيب موسى ، والقاضي يف التعليق ، والشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما والشريازي  ابن
ال يعقد يهودي : تثبت الوالية للحاكم ، وزعم القاضي أنه ظاهر كالم اإلمام ، معتمداً على قوله يف رواية حنبل 

على أنه مينع من املباشرة ، وهلذا جعل أبو الربكات  وهو إمنا يدل. وال نصراين عقد نكاح ملسلم وال ملسلمة 
اخلالف يف مباشرته العقد ، هل يباشره أو يباشره بإذنه مسلم ، أو احلاكم خاصة ، ثالثة أوجه ، وجزم بأن له 

  . الوالية ، واهللا أعلم 
  . وال مسلم كافرة إال أن يكون املسلم سلطاناً ، أو سيد أمته : قال 
نعم إن كان ) } واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض { (  ١٩: لم الكافرة ، لقوله تعاىل ال يزوج املس: ش 

املسلم سلطاناً زوج ، ألن له والية عامة على أهل دار اإلسالم ، والكافر واحلال هذه من أهل الدار ، واحلاجة 
  . إجارهتا ، واهللا أعلم  داعية إىل ذلك ، وكذلك إن كان سيد أمته ، ألنه عقد على منافعها ، أشبه

  . وإذا زوجها من غريه أوىل منه وهو حاضر ومل يعضلها فالنكاح فاسد : قال 
قد تقدم بيان األوىل بالتقدمي من األولياء ، فإذا زوج غري األوىل كاألخ مع وجود األب ، أو العم مع حضور : ش 

سد ، على املشهور املختار لألصحاب من الروايتني األخ ، واحلال أنه ال عضل من األب وال من األخ ، فالنكاح فا
 .  

رواه أبو داود ) أميا امرأة أنكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل : ( حلديث عائشة رضي اهللا عنها  ٢٤٢٢
  . وهذه نكحت بغري إذن وليها ، إذ هذا ال والية له واحلال هذه 

رواه أبو ) إذا نكح العبد بغري إذن مواله فنكاحه باطل : ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب قال  ٢٤٢٣
إنه ضعيف ، وإنه موقوف على ابن عمر وألن أحكام النكاح املختصة به من احلل والنفقة : داود ، لكن قال 

 يقف النكاح واحلال هذه على) والرواية الثانية ( والطالق والتوارث ال تثبت فيه مبجرده ، أشبه نكاح املعتدة ، 
  . اإلجازة ، وال حيكم بفساده 

ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن جارية بكراً أتت النيب فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ،  ٢٤٢٤
فخريها النيب ، رواه أبو داود وابن ماجه ولو فسد مبا كان للتخيري فائدة ، وقد اعترض عليه بأن أبا داود رواه أيضاً 

قال . الصواب أنه مرسل : وكذا قال البيهقي . وكذا رواه الناس مرسلًا : نيب ، قال مرسلًا عن عكرمة عن ال



ودعوى اإلرسال إن سلم ال تضر : ولو صح فكأنه كان وضعها يف غري كفؤ ، فلذلك خريها النيب ، قلت : البيهقي 
احلديث ما احلكم منوط به ، على قاعدتنا ، وأما احلمل على أنه وضعها يف غري كفؤ فبعيد ، إذ يقتضي أن يترك من 

ويذكر فيه ما ال إناطة به ، مع أنه غري منوط به ، هذا جتهيل وعلى هذه الرواية احلكم يف اإلجازة منوط بالويل 
إن كان الزوج كفواً أمر : األقرب ، إن أجازه جاز ، وإن رده بطل ، وال نظر للحاكم على الصحيح ، وقيل 

ازه وإال صار عاضلًا فيجربه احلاكم ، كذا أجاب أبو حممد ، وفيه نظر إن كان هلا احلاكم الويل باإلجازة ، فإن أج
ولو . ويل غري احلاكم وإذاً ينبغي أن ينتقل احلق يف اإلجازة إليه كما يف العضل يف النكاح على املذهب ، انتهى 

كاح ، لطريان إباحة صحيحة كانت املزوجة بغري إذن أمة فخرجت عن ملكه قبل اإلجازة إىل من حتل له انفسخ الن
على موقوفة ، أشبه طريان امللك على النكاح ، وفيه شيء ، إذ اإلباحة اليت حصلت للثاين كاإلباحة اليت كانت 

بل : إن احلكم كذلك ، وقيل : أما إن انتقلت إىل من ال حتل له كامرأة أو مجاعة فقيل . لألول سواء ، انتهى 
الثاين ولو أعتق من له اإلجازة األمة فهل يبطل حقه منها وميضي النكاح ، أم يبقى  اإلجازة واحلال هذه إىل املالك

حقه فيها قبل العتق ؟ فيه احتماالن ، وتعترب الشهادة حني العقد ، ال حني اإلجازة ، الستناد امللك إىل حال العقد 
قبل اإلجازة األحكام املختصة بالنكاح ومن مث لو وطىء قبل اإلجازة مث أجيز مل جيب إال مهر واحد ، وال تثبت فيه 

يثبت : الصحيح ، من احلل والنفقة ، ونفوذ الطالق ، والتوارث وغري ذلك ، قاله ابن عقيل وغريه ، وقيل 
التوارث إن كان مما لو رفع إىل احلاكم أجازه انتهى ، يثبت التوارث إن كان مما لو رفع إىل احلاكم أجازه انتهى ، 

 تزويج األجنيب ، ويف تزويج املرأة املعترب إذهنا بدونه على رواية الوقف ، فإجازة الثيب بالنطق وكذلك الروايتان يف
  . ، أو ما يدل على الرضى من وطء وحنوه ، وإجازة البكر بالسكوت ، كإذهنا قبل العقد 

لك إن شاء اهللا تعاىل ، وقد دل مفهوم كالم اخلرقي أن الويل األقرب لو مل يكن حاضراً مل يفسد النكاح ، وسيأيت ذ
عن أمحد ) إحدى الروايتني ( على أن األقرب إذا عضل فزوج األبعد أن النكاح ال يفسد ، وهذا ) ودل أيضاً ( 

أعين أن الوالية تنتقل عند عضل األقرب إىل األبعد ، وهو املذهب ، اختاره القاضي وابن عقيل ، وأبو حممد 
تنتقل ) والثانية ( ألقرب ، فانتقلت إىل األبعد ، كما لو جن األقرب أو فسق وغريهم ، ألن الوالية قد تعذرت من ا

وألنه حق عليه ) فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له : ( الوالية إىل احلاكم وهي اختيار أيب بكر ، لظاهر قوله 
) من ال ويل له : ( فإنه قال  امتنع من أدائه ، فقام احلاكم مقامه فيه كالدين ، وجياب بالقول مبوجب احلديث ،

وإذاً يتعني احلاكم ، والتزويج حق له ) فإن اشتجروا : ( وهذه هلا ويل ، مث ظاهره أن الكل اختلفوا وامتنعوا ، لقوله 
  . إنه يفسق بالعضل ، فتزول واليته ، كما لو فسق بغريه : ، خبالف الدين فإنه حق عليه ، على أنه قد قيل 

 األصل املنع ، وهو هنا منع املرأة من تزوجيها بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل من الزوجني العضل يف) تنبيه ( 
  . يف صاحبه 
قال معقل بن يسار رضي اهللا عنه كانت يل أخت ختطب إيل فأتاين ابن عم يل فأنكحتها إياه ، مث طلقها  ٢٤٢٥

. ال واهللا ال أنكحكها أبداً : تاين خيطبها ، قلت طالقاً له رجعة ، مث تركها حىت انقضت عدهتا ، فلما خطبت إيل أ
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا { (  ١٩: ففي نزلت هذه اآلية : قال 

رواه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي والنسائي وسواء . فكفرت عن مييين وأنكحتها إياه : اآلية قال ) } تراضوا 
هر مثلها أو دونه إن كانت رشيدة ، إذ املهر خالص حقها ، ولو رضيت بغري كفؤ كان للويل االمتناع وال رضيت مب

عضل ، أما إن عينت كفواً وعني الويل كفواً غريه فإن تعيينها يقدم عليه ، حىت أنه يعضل باملنع ، مث حيث يكون 
ذلك ما قاله ابن أيب موسى أن الويل إذا زوج بغري عاضلًا ، فظاهر كالم أيب حممد أنه يفسق مبجرد ذلك ، ونظري 



ال يفسق إال أن يتكرر اخلطاب وهو مينع ، : كفؤ يفسق وتفسق املرأة بذلك إن رضيت ، وقال ابن عقيل يف العضل 
أو يعضل مجاعة من مولياته دفعة واحدة فإذاً تصري الصغرية يف حكم الكبرية ، وينبغي أن يقال يف التزويج بغري كفؤ 

ذلك ، مث ال بد من تقييد ذلك يف املوضعني بالعلم ، وقد ذكر أبو العباس من صور العضل إذا امتنع اخلطاب من ك
  . خطبتها لشدة الويل ، واهللا أعلم 

وإذا كان الويل غائباً يف موضع ال يصل إليه الكتاب أو يصل فال جييب عنه زوجها من هو أبعد منه من : قال 
  . لسلطان عصبتها ، فإن مل يكن فا

إذا غاب الويل األقرب الغيبة املعتربة زوج األبعد من العصبة ، فإن مل يكن فالسلطان على املنصوص ، وعليه : ش 
وهذه هلا ويل مناسب ، فيزوج حبكم احلديث ، ) فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له : ( األصحاب ، لقوله 

ليس معىن قولنا تنتقل الوالية : له فتساويا ، ومن مث قال ابن عقيل وألن البعيد يرجح بقرب نسبه والقريب بقرب حم
إىل األبعد سلب لوالية القريب ، لكن اشتراك بينهما ، بدليل أنه لو زوج القريب الغائب يف مكانه أو وكل صح ، 

إذا زوج أو : وكذا لو وكل مث غاب ، خبالف ما لو وكل مث جن فإن وكالته تنفسخ ، وأما شيخه يف التعليق فقال 
وحكى كقول تلميذه ، انتهى . . . . وقد قيل : وكل يف الغيبة فالوالية باقية ، النتفاء الضرر وإال سقطت ، مث قال 

، وخرج أبو اخلطاب ومن تبعه كأيب الربكات رواية أن احلاكم يزوج كما يف العضل ، إذ األبعد حمجوب باألقرب ، 
فيها ، ومل يعرج أبو حممد على التخريج ، وقد ذكر ابن املىن يف إحلاق الغيبة  والوالية باقية ، فقام احلاكم مقامه

بالعضل تسليماً ومنعاً ، وقد يقال يف وجه املنع أنه لو سلم أن التزويج حق على الويل حىت يقوم احلاكم مقامه فيه ، 
راً ، وال ميكن مراجعته ، أو حمبوساً فذلك إذا امتنع ، ويف الغيبة ال امتناع ، ويف معىن الغائب لو كان الويل مأسو

  . لو كان الويل جمهولًا ال يعرف أنه عصبة مث عرف بعد العقد : يتعذر استئذانه ، قاله أبو حممد ، وزاد أبو العباس 
أن ال يصل إليه الكتاب ، كمن هو يف أقصى بالد اهلند ، أو : والغيبة املعتربة اليت معها يزوج األبعد قال اخلرقي 

فال جييب عنه ، وهذا حيتمل لبعده ، وهو الظاهر ، وحيتمل وإن كان قريباً ، فيكون يف معىن العاضل ، يصل 
املنقطع الذي ال تصل إليه األخبار ، وذلك ألن مثل ذلك : وباجلملة قد أومأ أمحد إىل هذا يف رواية األثرم ، قال 

اية عبد اهللا أنه ما ال يقطع إال بكلفة ومشقة ، وهو يتعذر مراجعته ، فيلحق الضرر بانتظاره ، ومنصوص أمحد يف رو
اختيار أيب بكر والشيخني ، ألن أهل العرف يعدون ذلك مضراً ، وقال القاضي يف تعليقه وتبعه أبو اخلطاب يف 

ن ما تستضر به املرأة م: هو ما ال تقطعه القافلة يف السنة إال مرة ، كسفر احلجاز ، وعن ابن عقيل : خالفه الصغري 
. يكتفى مبسافة القصر ، ألن أمحد اعترب البعد يف رواية ابن احلارث وأطلق ، انتهى : فوات الكفو الراغب ، وقيل 

  . وكل موضع ال توجد الغيبة املعتربة فإن الويل ينتظر ويراسل ، حىت يقدم أو يوكل 
أقريب أم بعيد مل يزوج األبعد ، وهو وظاهر كالم اخلرقي أن الشرط لتزويج األبعد الغيبة املذكورة ، فلو مل يعلم 

وكذلك إذا علم أنه قريب ومل يعلم : يزوج األبعد واحلال هذه ، قال : ظاهر إطالق غريه ، وقال أبو حممد يف املغين 
إشعار بأن هذا . زوج من هو أبعد من عصبتها : مكانه وهو حسن ، مع أن كالم اخلرقي ال يأباه ، ويف قول اخلرقي 

رة ، وهو صحيح ، إذ لو غاب سيد األمة فطلبت النكاح يف حال غيبته فإن احلاكم يزوجها ، قاله احلكم يف احل
  . القاضي يف تعليقه مدعياً أنه قياس املذهب ، واهللا أعلم 

  . وإذا زوجت من غري كفو فالنكاح باطل : قال 
  ) . من الروايتني ( ألصحاب الكفاءة شرط لصحة النكاح ، على املنصوص واملشهور ، واملختار لعامة ا: ش 

إذا خطب املسلم ممن ترضون دينه وخلقه ، : ( قال رسول اهللا : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢٤٢٦



وهو أصح : رواه الترمذي ، وروي مرسلًا ، قال بعضهم ) فزوجوه ، إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري 
  . خلقه ال يزوج  ومفهومه أنه إذا مل يرض دينه وال

ألمنعن فروج ذوات األحساب إال من األكفاء : وروى الدارقطين بإسناده عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال  ٢٤٢٧
 .  

: خرج سلمان وجرير يف سفر ، فأقيمت الصالة ، فقال جرير لسلمان : وعن أيب إسحاق اهلمداين قال  ٢٤٢٨
العرب ال نتقدم يف صالتكم وال ننكح نساءكم ، ألن اهللا تعاىل  بل أنت تقدم ، فإنكم معشر: فقال سلمان . تقدم 

  . احتج هبما أمحد يف رواية أيب طالب . فضلكم علينا مبحمد 
وألنه تصرف يف حق . هنى رسول اهللا أن يتزوج األعرايب املهاجرة : ويف مراسيل أيب داود عن احلسن قال  ٢٤٢٩

الكفاءة شرط للزوم ) والرواية الثانية ( ما لو زوجت بغري رضاها من حيدث من األولياء بغري إذنه فلم يصح ، ك
 ١٩: النكاح دون صحته ، اختاره أبو اخلطاب يف خالفه الصغري ، وأبو حممد ، وابن محدان ، لظاهر قول اهللا تعاىل 

  ) . } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { ( 
  . سبه من فوق نسبهما وقد زوج النيب ابنتيه من عثمان ومن أيب العاص ، ون ٢٤٣٠
  . ويف الصحيحني أنه أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة ابن زيد مواله ، رضي اهللا عنه وهلي قرشية  ٢٤٣١
يا بين بياضة انكحوا أبا : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن أبا هند حجم النيب يف اليافوخ ، فقال النيب  ٢٤٣٢

وبنو بياضة من . رواه أبو داود ) ن يف شيء مما تداوون به خري فاحلجامة إن كا: ( وقال ) هند وانكحوا إليه 
يا رسول اهللا نزوج بناتنا : وزاد أبو داود يف املراسيل عن الزهري فقالوا . األنصار ، وأبو هند حجام من مواليهم 

نزلت : اآلية قال الزهري ) } يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى { (  ١٩: من موالينا ؟ فأنزل اهللا عز وجل 
  . وقد أسند هذا واملرسل أصح : قال عبد احلق اإلشبيلي . يف أيب هند خاصة 

إن أيب زوجين من ابن أخيه لريفع : جاءت فتاة إىل رسول اهللا فقالت : وعن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال  ٢٤٣٣
صنع أيب ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس  قد أجزت ما: فجعل األمر إليها ، فقالت : قال . بني خسيسته 

  . رواه ابن ماجه ، ورواه أمحد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة . لآلباء من األمر شيء 
وقد روي اجلواز أيضاً عن عدة من الصحابة رضي اهللا عنهم وحديث أيب هريرة إن صح نقول مبوجبه ، إذ  ٢٤٣٤

ه ، وكذا نقول ، ومراسيل احلسن من أضعف املراسيل ، وقصة عمر وسلمان إن مقتضاه أنه ال جيب علينا تزوجي
ولو كان هذا أمراً متحتماً . ألمنعن : ثبتتا حيتمل أن ذلك منهما على سبيل االختيار ، يدل على ذلك أن عمر قال 

  . ملنع قطعاً 
رب ، والعرب ال تتفاضل على رواية ، ومن نصر األوىل أجاب عن تزوجيه بنتيه لعثمان وأليب العاص بأهنما من الع

وكذلك قال أمحد يف رواية أيب طالب وغريه يف اجلواب عن حديث أسامة ، وأسامة عريب جرى عليه الرق ، وعلى 
رواية التفاضل هم من قبيلة النيب ، ألهنما من قريش ، وعن قصة أيب هند بأن أمحد ضعفه وأنكره يف رواية أيب طالب 

فأنكره ) يا بين بياضة أنكحوا أبا هند : ( قلت أليب عبد اهللا قول النيب : اآلثار ، قال املروذي  وغريه ، وكذلك بقية
سألته عن هذه األحاديث أن عمر : إنكاراً شديداً ، وأنكر األحاديث الذي فيها نكاح غري األكفاء ، وقال مهنا 

ليس هلا إسناد : قال . وفالنة تزوجت فالناً فالن تزوج فالنة ، : أراد أن يزوج سلمان ، واألحاديث اليت جاءت 
والذي : وأما حديث بريدة فالتزم القاضي يف التعليق يف اجلواب عنه بأن املبطل عدم الكفاءة يف النسب فقط ، قال 

هذا الرجل كان كفؤاً ألنه ابن عمها وهو مسلم ، : فقد هنا حيتمل أنه الدين ، أو الصناعة ، وقال ابن أيب موسى 



إذا مل يكن نقصاً يف الكفء فلم : ل أنه كان أعور أو أعرج ، أو فقرياً ، وذلك ليس بنقص يف الكفء ، قلت وحيتم
  . انتهى . خريها النيب 

الكفاءة حق هللا تعاىل وللمرأة واألولياء حىت من حيدث ، وال يتصور العلم برضى اجلميع ، ) الرواية األوىل ( فعلى 
حق للمرأة واألولياء فقط ، فعليها ميكن العلم بالرضا ، ويتوقف على من هو له ، ) ة وعلى الثاني( فيبطل النكاح ، 

فإذا رضيت املرأة واألولياء بغري كفؤ صح النكاح ، ألن احلق هلم ، وإن عقده بعضهم ومل يرض الباقون ، فهل يقع 
الكبري ، أشهرمها الصحة ، حلديث العقد باطلًا من أصله ، أو صحيحاً ؟ على روايتني ، حكامها القاضي يف اجلامع 

الفتاة اليت جاءت إىل رسول اهللا ، وعلى هذه ملن مل يرض من املرأة واألولياء املستوين الفسخ ، وهل لألبعد الفسخ 
مع رضى األقرب ، ملا يلحقه من العار بفقد الكفاءة ، أو ال فسخ له ، ألنه كاملعدوم وحلجبه باألقرب ؟ فيه روايتان 

  . ال ختتلف الرواية يف ذلك : األوىل ، حىت أن القاضي يف اجلامع الكبري قال ، أشهرمها 
قبلت النكاح له : أحدمها إذا حدثت الكفاءة وقت العقد ، كما إذا أوجب النكاح لعبد ، فقال السيد ) تنبيهان ( 

حسب ) الثاين ( أعتقا معاً ويتخرج عدمها من رواية إذا : قياس املذهب الصحة ، قال : فقال أبو العباس . وأعتقته 
وسط الرأس ، ) واليافوخ ( املثل ، ) والكفؤ ( شرف النفس وفضلها ، : اإلنسان ما يعده من مفاخر آبائه ، وقيل 

  . واهللا أعلم 
  . والكفؤ ذو الدين واملنصب : قال 
( ا الدين واملنصب ، وهذا إهن: أراد أن يبني الكفاءة ما هي فقال . إن الكفاءة شرط لصحة النكاح : ملا قال : ش 

أفمن كان { (  ١٩: فلقول اهللا سبحانه وتعاىل ) أما يف الدين ( عن أمحد وإليها ميل أيب حممد ، ) إحدى الروايتني 
ويلتزم أن نفي االستواء يقتضي نفي االستواء من كل وجه ، كما قد صرح ) } مؤمناً كمن كان فاسقاً ال يستوون 

بنا ، وألن الفاسق مردود الشهادة والرواية ، غري مأمون ، مسلوب الوالية ، ناقص عند به القاضي وغريه من أصحا
  . اهللا وعند خلقه ، فال يكون كفؤاً لعفيفة 

يف احلسب : وما األكفاء ؟ قال : قلت : وهو النسب فألن يف حديث عمر املتقدم قال ) وأما يف املنصب (  ٢٤٣٥
يعدون الكفاءة يف النسب ، ويأنفون من نكاح املوايل ، ويرون ذلك نقصاً رواه أبو بكر بإسناده وألن العرب . 

تعترب الكفاءة يف مخسة أشياء ، الشيئني املذكورين ، واحلرية والصناعة ، واليسار ، ) والرواية الثانية ( وعاراً 
أبو حممد يف احلرية  اختارها القاضي يف تعليقه ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وأبو الربكات ، وصححها

  . والشريازي يف اليسار 
فألن النيب خري بريرة حني عتقت وإذا ثبت اخليار يف اإلستدامة ففي اإلبتداء أوىل ، ) أما يف احلرية ( وذلك  ٢٤٣٦

  . فألن ذلك نقص يف عرف الناس ، أشبه نقص النسب ) وأما يف الصناعة ( 
) قبيلة لقبيلة ، وحي حلي ، ورجل لرجل ، إال حائك أو حجام العرب بعضهم لبعض أكفاء ، ( وقد روي  ٢٤٣٧

: لكن أمحد قال . إنه منكر موضوع : ذكره ابن عبد الرب يف التمهيد وهو ضعيف ، وقد بالغ ابن عبد الرب فقال 
: ال تأخذ باحلديث وأنت تضعفه ؟ ق: الناس أكفاء إال احلائك واحلجام : ملا قال له مهنا وقد قال . العمل عليه 
  . فألن يف عرف الناس التفاضل بذلك ) وأما يف اليسار . ( العمل عليه 

  ) . أما معاوية فصعلوك ال مال له ( وقد قال لفاطمة بنت قيس حني أخربته أن معاوية خطبها  ٢٤٣٨
ترب يف قد تقدم أن الكفاءة هل هي شرط للصحة أو للزوم ؟ على روايتني ، وأن الكفاءة هل تع) أحدها ( تنبيهات 

اثنني أو يف مخسة ؟ على روايتني أيضاً ، واختلف طرق األصحاب هل روايتا الصحة واللزوم يف اخلمسة أو يف 



: بعضها ، فقال القاضي يف اجلامع الكبري وهو ظاهر كالمه يف التعليق ، وأبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو حممد وطائفة 
لهما يف الدين واملنصب فقط ، أما الثالثة الباقية فال تبطل ، رواية حم: مها يف الشرائط اخلمسة ، وقال يف اجملرد 

خيتص البطالن باملنصب والدين : واحدة ، ومجع أبو الربكات الطريقتني ، فجعل يف املسألة ثالث روايات ، الثالثة 
تني ويف التعليق ، يتوجه اختصاص البطالن بالنسب فقط ، وهذه طريقته يف الرواي: فقط ، وقال القاضي يف اجملرد 

مل أجد عن أمحد نصاً ببطالن النكاح لفقر أو رق ، ومل أجد عنه نصاً بإقرار : التزاماً كما تقدم ، وقال أبو العباس 
النكاح مع عدم الدين واملنصب ، ونص على التفريق باحلياكة يف رواية حنبل وعلي بن سعيد ، وهذه طريقة خامسة 

 .  
أن ال يزوج العفيفة عن املَُحرم املفسق بفاسق من جهة فعل أو اعتقاد ، ويف كون من ) لدين يف ا( الكفاءة ) الثاين ( 

هو النسب ، فال تزوج عربية ) واملنصب ( شرب مسكراً ومل يسكر كفواً ملن تقدم روايتان ، حكامها ابن أيب موسى 
إحدى الروايتني أو الروايات عن  بعجمي ، والعرب بعضهم لبعض أكفاء ، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء ، على

أمحد رمحة اهللا ، واختيار أيب حممد يف العمدة ، ملا تقدم من أن النيب زوج ابنتيه عثمان وأبا العاص ، ومها من بين عبد 
  . مشس ، وزوج أسامة فاطمة بنت قيس وهي من قريش 

  . تبة واحدة وزوج على عمر ابنته أم كلثوم ، وهذا يدل على أن العرب كلهم يف ر ٢٤٣٩
العرب بعضهم لبعض : ( قال رسول اهللا : ويف مسند البزار عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل قال  ٢٤٤٠

إال أن خالداً مل يسمع من معاذ ، وحكى القاضي يف اجلامع الكبري ، وأبو ) أكفاء ، واملوايل بعضهم لبعض أكفاء 
ن القرشية ال تزوج لغري قرشي ، واهلامشية ال تزوج لغري هامشي ، اخلطاب والشيخان وغريهم عن أمحد رواية أخرى أ

  . إذ العرب فضلت بقية الناس برسول اهللا ، وقريش أخص به من سائر العرب ، وبنو هاشم أخص به من قريش 
إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل ، واصطفى من كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش : ( وعنه أنه قال  ٢٤٤١

ليس يف كالم أمحد ما يدل عليها ، : ورد أبو العباس هذه الرواية ، وقال ) ين هاشم ، واصطفاين من بين هاشم ب
وكذلك ذكر ابن أيب موسى ، والقاضي : وإمنا املنصوص عنه يف رواية اجلماعة أن قريشاً بعضهم لبعض أكفاء ، قال 

والعرب أكفاء بعضهم لبعض ، وموايل القوم منهم ،  قريش أكفاء بعضهم لبعض ،: يف خالفه ، وحكى رواية مهنا 
إن اهلامشية ال تتزوج بغري هامشي ، مبعىن أنه ال جيوز فهو مارق من دين اإلسالم ، إذ : ومن قال : قال أبو العباس 

كى هذا قصة تزويج اهلامشيات من بنات النيب وغريهن بغري اهلامشيني ثابت يف السنة ثبوتاً ال خيفى ، فال جيوز أن حي
وكذلك حكى القاضي الرواية يف الروايتني ) قلت ( انتهى ، . خالفاً يف مذهب أمحد ، وليس يف لفظه ما يدل عليه 

على حنو ما يف اخلالف ، وصححها ، وحكى ابن عقيل يف التذكرة النسألة على ثالث روايت ، فجمع شيخه يف 
  . اجلامع ويف اخلالف 

  . يل بين هاشم ، نص عليه يف رواية أيب طالب جيوز للعجمي تزوج موا) تنبيه ( 
) موىل القوم منهم ( هو يف الصدقة ، وحيتمل رواية مهنا املتقدمة ) موىل القوم من أنفسهم : ( وقال النيب  ٢٤٤٢

  . املنع 
للتابعني  أما ولد الزنا فال يكون كفواً ملن له أبوان يف اإلسالم ، نص عليه ، وكيف ال والصحابة أفضل األمة وأكفاء

من العيوب فال يبطل عدمها قولًا واحداً ، نعم للمرأة الفسخ للعيب ، ال لفوات ) أما السالمة ( ، بال تردد ، 
وال مبن بعضه رقيق ، واختلف فيمن مسه أو : أن ال تزوج حرة بعبد قلت ) والكفاءة يف احلرية ( الكفاءة انتهى 

كالم أمحد يدل على روايتني ، واجلواز اختيار ابن أيب موسى وأيب  مس أباه الرق ، هل يكون كفواً حلرة األصل ؟



حممد ، وظاهر كالم أيب اخلطاب يف االنتصار ، واملنع اختيار ابن عقيل ، واختلف أيضاً يف موايل القوم هل هم أكفاء 
  . هلم ؟ فعنه أهنم أكفاء هلم 

: ا من بين خمزوم على الصدقة ، فقال أليب رافع ملا روي أبو رافع موىل رسول اهللا أن رسول اهللا بعث رجلً ٢٤٤٣
إن الصدقة ال حتل لنا ، : ( فانطلق فسأله فقال . ال حىت آيت رسول اهللا فأسأله : قال . أصحبنا كيما تصيب منها 

يشمل يف ) من أنفسهم : ( رواه أبو داود والنسائي ، والترمذي وصححه ، قوله ) وإن موىل القوم من أنفسهم 
واختاره القاضي يف الروايتني وأبو حممد ليسوا بأكفاء هلم ، قصراً على السبب وهو ) وعنه ( ويف غريها ، الصدقة 

  . الصدقة ، وألنه إذا كاىف سيدته كاىف من تكافيه سيدته ، فيبطل اعتبار املنصب 
بنت بزاز حبجام ، وكذلك يف الصناعة فتعترب يف احلجامة بال خالف نعلمه يف املذهب ، فال تزوج ) وأما الكفاءة ( 

الكثري املال بكساح ، وهل تعترب يف : يف الكساحة نص عليه ، فال تزوج بنت باين وهو صاحب العقار ، وقيل 
احلياكة ؟ فيه روايتان ، وما عدا هذه الثالثة من الصنائع الرديئة كاحلارس واملكاري واملزين والكباش واحلمامي 

له ابن عقيل ، مث من األصحاب من قصر احلكم على الثالثة مدعياً بأن الشرع مل وحنوهم فال نص فيه عن أمحد ، قا
يرد بغريها ، وأن القياس ال مدخل له هنا ، ومنهم وهو القاضي يف اجلامع ، وأبو حممد من عدى ذلك إىل كل 

فنص أمحد عليها والظاهر أن الشرع مل يرد يف الكساحة بشيء ، ) قلت ( صناعة رديئة ، قياساً على احلجامة ، 
  . دليل على حلظ املعىن 

ومعىن الكفاءة باملال أن يكون بقدر املهر والنفقة ، قاله القاضي وأبو حممد يف املغين ، وألن هذا الذي حيتاج إليه يف 
ت النكاح ، ومل يعترب أبو حممد يف الكايف إال النفقة فقط ، واعترب ابن عقيل أن يكون حبيث ال يغري عليها عادة كان

  . عند أبيها يف بيته 
  . الكفاءة املعتربة يف الرجل دون املرأة ، إذ النيب ال مكافئ له ، وقد تزوج من أحياء العرب وتسرى ) الثالث ( 

متفق عليه ، ) من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها ، مث أعتقها وتزوجها فله أجران : ( وقال  ٢٤٤٤
  . بشرف أبيه ال بأمه واملعىن يف ذلك أن الولد يشرف 

ينبغي أن يكون اخليار يف الفسخ على التراخي ، يف ظاهر املذهب ، ألنه لنقص يف : قال أبو العباس ) الرابع ( 
املعقود عليه ، فعلى هذا يسقط خيارها مبا يدل على الرضى من قول وفعل ، وال يسقط خيار األولياء إال بالقول ، 

  . الفسخ إىل حاكم إن قياس املذهب افتقار : وقال 
إذا كانت الكفاءة املعتربة حال العقد موجودة مث زالت بعده ، فإن النكاح ال يبطل بذلك قولًا واحداً ، ) اخلامس ( 

لكن هل للمرأة واألولياء الفسخ ، كما لو كانت معدومة قبل العقد ويعزى ذلك أليب اخلطاب ، وحيتمله كالم 
حد منهما ، أو يثبت ذلك للمرأة دون الويل ، وهو الذي أورده اجملد مذهباً ؟ شيخه يف التعليق ، أو ال يثبت لوا

  . على ثالثة أوجه ، واهللا أعلم 
  . وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها يف كفاية فالنكاح ثابت وإن كرهت ، كبرية كانت أو صغرية : قال 
ته البكر اليت مل تستكمل تسع سنني وإن كرهت ، ال نزاع بني أهل العلم فيما نعلمه يف أن لألب تزويج ابن: ش 

والالئي يئسن من { (  ١٩: بشرط أن يضعها يف كفاية ، وقد حكاه ابن املنذر إمجاعاً ودل علهي قوله سبحانه 
أو على التقدمي [ أي فعدهتن كذلك ) } احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر ، والالئي مل حيضن 

والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم ، والالئي مل حيضن فعدهتن ثالثة أشهر ، وعلى : تقدير والتأخري ، وال
  . على أن الصغرية تزوج وتطلق ، لوقوع العدة عليها ، وال إذن هلا معتربة واحلال هذه ] كل حال يدل 



ت عليه وهي بنت تسع سنني وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب تزوجها وهي بنت ست سنني ، وأدخل ٢٤٤٥
  . وال إذن هلا إذاً معتربة . تزوجها وهي ابنة تسع : ومكثت عنده تسعاً ، متفق عليه ، ويف رواية ألمحد ومسلم 

ابنة الزبري إن مت ورثتين ، : فقال . وروى األثرم أن قدامة بن مظعون ابنة الزبري حني نفست ، فقيل له  ٢٤٤٦
  . وإن عشت كانت امرأيت 

تلفت الرواية عن إمامنا أمحد يف من استكملت تسع سنني ، فروي عنه كذلك وإن بلغت ، وهي اختيار اخلرقي واخ
  . ومجهور األصحاب ، القاضي وولده أيب اخلطاب يف خالفه ، والشريف وابن البنا وأيب حممد وغريهم 

ا من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذهنا الثيب أحق بنفسه: ( ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب قال  ٢٤٤٧
فتقسيم النساء قسمني ، وإثبات احلق ) يستأمرها أبوها ( رواه مسلم وغريه ، ويف رواية يف الصحيح ) سكوهتا 

: ألحدمها دليل على نفيه عن اآلخر ، وهي البكر ، فيكون وليها أحق منها ، وإال فال فائدة من التفرقة ، ال يقال 
ظاهر احلديث أن الذي فرق فيه حق الويل ، أال ترى أنه ذكر صفة : ة يف صفة اإلذن ، ألنا نقول الفائدة التفرق

  . اإلذن بعد ، وعلى هذا فاإلذن يف حقها على سبيل االستحباب ، وعلى هذا فالعلة يف اإلجبار البكارة 
  . ص عنه إهنا املنصو: ال جيربها مطلقاً ، وهي أظهر ، وقد قال الشريف ) : وروي عنه ( 

ال تنكح األمي حىت تستأمر ، وال تنكح البكر حىت : ( ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٢٤٤٨
  ) . أن تسكت : ( يا رسول اهللا كيف إذهنا ؟ قال : قالوا ) تستأذن 
قلت ) نعم : ( قال  يا رسول اهللا تستأمر النساء يف أبضاعهن ؟: قلت : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٢٤٤٩

  . متفق عليهما ) سكاهتا إذهنا : فإن البكر تستأمر فتستحي ؟ فقال : 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن جارية بكراً أتت رسول اهللا فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة ،  ٢٤٥٠

جترب ابنة تسع ) : وعنه . ( صوص والعلة على هذا القول البكارة مع صغر خم. فخريها النيب ، رواه أمحد وأبو داود 
سنني ، حكاها ابن أيب موسى وغريه ملا تقدم ، وال جترب البالغة ، ألهنا جائزة التصرف يف ماهلا ، أشبهت الثيب 

الكبرية ، والعلة على هذا القول الصغر والبكارة ، وظاهر كالم ابن عقيل أن العلة على هذا القول الصغر ، ومن 
ورد من استئذان البكر على اإلستحباب ، أو على غري األب ، وأجابوا عن حديث ابن عباس نصر األول محل ما 

بأن أبا داود وأبا حامت وغريمها أعلوه باإلرسال ، مث حيتمل أن أباها زوجها من غري كفو فخريت لذلك ، ويف هذه 
إال بأقوى منه ، وأما الثاين فاملرسل  األجوبة نظر ، أما األول فظواهر األحاديث ختالفه ، ومثل هذا الظاهر ال يترك

عندنا حجة على الصحيح ، ال سيما وقد اعتضد بظواهر األحاديث ، وأما الثالث فالذي رتب عليه احلكم من دعا 
فاملراد ) الثيب أحق بنفسها ، والبكر تستأمر : ( له رسول اهللا بالفقه وعلم التأويل هو الكره ال غريه ، وأما قوله 

أي يطلب ) تستأمر : ( يف الرد واإلجابة يف اخلطبة ، فالويل ليس له مع الثيب أمر يف ذلك ، وهلذا قال واهللا أعلم 
  . أمرها ، خبالف البكر فإنه ال مدخل هلا يف العادة يف ذلك ، وإمنا تستأذن يف الرضا بالنكاح فقط 

جهاً أن الثيب الصغرية جترب مطلقاً ، وعلى قد تقدم التنبيه على علة اإلجبار ، وسيأيت أن لنا و) أحدها ( تنبيهات 
هذا فالعلة يف اإلجبار الصغر ، عكس األول ، لكن ال أعرف قائلًا بذلك ، وإمنا أبو بكر يقول بإجبار ثيب مل تبلغ 
تسعاً ، فالعلة عنده صغر خمصوص ، وأبو الربكات ينتظم من كالمه أن يف علة اإلجبار ثالث روايات ، الصغر ، 

  . أحدمها ، ويتلخص من جمموع ذلك ثالثة أقوال  البكارة ،
إذا قلنا ال جترب املميزة بعد التسع هنا وفيما سيأيت فهل هلا إذن صحيح فتزوج به ؟ فيه روايتان ، أنصهما ) الثاين ( 

وأبو  وأشهرمها عن أمحد نعم ، وهبا جزم القاضي يف تعليقه ، ويف جامعه ، وجمرده ، وابن عقيل يف فصوله وتذكرته ،



اخلطاب يف خالفه ، والشريف وابن البنا ، ونصبها الشريازي ، وهي ظاهر كالم أيب بكر كما سيأيت ، لظاهر قول 
اآلية ، مفهومه أنا إذا مل خنف لنا ) } وإن خفتم ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم { (  ١٩: اهللا تعاىل 

  . تزويج اليتيمة 
اهللا عنها بذلك ، واليتيمة من مل تبلغ ، وال أيب هلا ، ومن هذه حاهلا ال تزوج إال وقد فسرته عائشة رضي  ٢٤٥١
  . بإذهنا 
تستأمر اليتيمة يف نفسها ، فإن سكتت فهو إذهنا ، : ( قال رسول اهللا : وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢٤٥٢

  . رواه اخلمسة إال ابن ماجة ) وإن أبت فال جواز عليها 
تستأمر اليتيمة يف نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن : ( يب موسى رضي اهللا عنه أن النيب قال وعن أ ٢٤٥٣

  . رواه أمحد ، وهذا يفيد أهنا تزوج بإذهنا وأن هلا إذناً معترباً ) أبت مل تكره 
رواه . أة إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امر: وإمنا قيدنا ذلك ببنت تسع لقول عائشة رضي اهللا عنها  ٢٤٥٤

يف حكم املرأة ، وألهنا تصلح بذلك : ومعناه . أمحد ، وروي مرفوعاً عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب 
رواية أخرى ال إذن هلا صحيح ، فال تزوج حىت تبلغ كإذهنا يف ) وعن أمحد ( للنكاح ، وحتتاج إليه ، أشبهت البالغة 

  . املال 
مفهومه أهنا إذا مل يضعها يف كفاية أن النكاح غري ثابت ، فيحتمل بطالنه ، وهو  .فوضعها يف كفاية : وقول اخلرقي 

) إحدامها ( مقتضى كالمه السابق ، إذ من مذهبه أن الكفاءة شرط للزوم ففي تزويج األب واحلال هذه روايتان 
ال تبطل ، ألن النهي حلق ) ثانية وال. ( بطالن النكاح رأساً ، ألنه نكاح حمرم ، أشبه نكاح احملرمة واملعتدة وحنومها 

إن علم بفقد الكفاية : آدمي ، وقد أمكن تداركه بثبوت اخليار له ، فأشبه تلقي الركبان وحنوه على املذهب ، وقيل 
يصح إن كانت كبرية ، : مل يصح للتحرمي ، وإال صح يف احلال ، كالوكيل يشتري معيباً مل يعلم عيبه ، وقيل 

حلال بثبوت اخليار هلا ، وإال مل يصح ، ومىت مل يبطل العقد فلها اخليار إن كانت كبرية ، دفعا الستدراك الضرر يف ا
للضرر احلاصل هلا قاله أبو حممد ، وال خيار ألبيها ، إلسقاط حقه باختياره وإن كانت صغرية فهل عليه الفسخ ، 

ا ، دفعا للضرر احلاصل هلا ، فتختار ؟ فيه ألنه حلظها أو ال فسخ له ، ومينع الزوج من الدخول هبا حىت يصح إذهن
وجهان ، ولغري األب من األولياء الفسخ على الصحيح من الروايتني وقد تقدمتا ، وعلى كل حال فال حيل له أن 

  . يزوج من غري كفو ، وال من معيب 
الثالث ( فيدخل فيه املعيب حيتمل أن يريد به الكفو ، وحيتمل أن يريد ما هو أعم منه ، . يف كفاية : وقول اخلرقي 

إذا ولدت ، بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما ، أما إن حاضت فبفتح النون ال غري ، واهللا . نفست املرأة ) : 
  . أعلم 
  . وليس هذا لغري األب : قال 
: ( من قوله  أي ليس لغري األب من األولياء تزويج البكر بدون إذهنا ، صغرية كانت أو كبرية ، ملا تقدم: ش 

وحنو ذلك مما يقتضي أن اليتيمة ال ) تستأمر اليتيمة يف نفسها ، فإن سكتت فهو إذهنا ، وإن أبت فال جواز عليها 
تزوج إال بعد اإلذن ، وهو يدل بطريق التنبيه على أن البالغة ال تزوج إال بعد اإلذن ، وهو يدل بطريق التنبيه على 

، إذا تقرر هذا فالطفلة ال إذن هلا باإلتفاق وإذاً ميتنع تزوجيها لفوات الشرط ، أما إن أن البالغة ال تزوج إال بإذهنا 
بلغت تسع سنني ففيها الروايتان املتقدمتان ، واملذهب منهما صحة إذهنا ، وتزوجيها به كما تقدم ، وال عربة بقول 

 حممد ، وما استدل به من قصة قدامة بن ابن املنجا أن املذهب أهنا ال تزوج ، ألنه اعتمد يف ذلك على تقدمي أيب



دليل عليه ، ألن ظاهره أن اليتيمة هلا إذن صحيح تزوج به ، ) هي يتيمة وال تزوج إال بإذهنا : ( مظعون ، وقوله 
رواية أخرى أن لغري األب من األولياء ) وعن أمحد ( انتهى ، أما إن بلغت فال إشكال يف صحة إذهنا وتزوجيها به 

) } وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى { (  ١٩: غرية ، وهلا اخليار إذا بلغت ، لظاهر قول اهللا تعاىل تزويج الص
اآلية مفهومه أنه إذا مل خنف لنا تزويج اليتيمة ، وهو شامل ملن هلا دون التسع ، ويفيد النكاح على هذه الرواية احلل 

الرواية احلل واألرث ، قاله أبو الربكات ، فيكون النكاح  واإلرث ، قاله أبو الربكات ، فيكون النكاح على هذه
صحيحاً ، وخيارها كخيار املعتقة حتت عبد ، وظاهر كالم ابن أيب موسى أنه ال يفيدمها ، ألنه جعله موقوفاً ، مث قال 

من هذه  فإذا بلغت تسع سنني فأجازته جاز ، وإن ردته بطل ، ومل يقل انفسخ ، ويؤيد هذا أن األصحاب أخذوا: 
الرواية وقف النكاح على اإلجازة ، وقد علم أن النكاح املوقوف على اإلجازة ال يفيد حلًا وال إرثاً كما تقدم 

  . انتهى 
واملراد بالبلوغ البلوغ املعتاد ، على ظاهر كالم أمحد ، وهو قياس رواية عدم صحة إذن بنت تسع سنني ، وقياس 

  . غ تسع سنني ، وهو الذي قطع به ابن أيب موسى ، والشريازي ، واهللا أعلم املذهب يف صحة إذن ابنة تسع أنه بلو
  . ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسناً : قال 
  . خروجاً من اخلالف ، وتطيباً لقلبها ، وهلذا استحب استئذان املرأة يف ابنتها : ش 

ن ظاهر كالم اخلرقي أنه ال إذن البنة تسع ، وإال وقد يقال من هذا أ) آمروا النساء يف بناهتن : ( قال  ٢٤٥٥
  . استضعف اخلالف فيها فلم يعرج عليه ، واهللا أعلم : الستحب استئذاهنا ، وقد يقال 

  . وإن زوج ابنته الثيب بغري إذهنا فالنكاح باطل وإن رضيت بعد : قال 
الثيب أحق : ( ون إذهنا ، ملا تقدم من قوله الضمري راجع لألب ، وال ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبرية بد: ش 

ليس بني الناس اختالف يف الثيب الكبرية : قال يف رواية عبد اهللا ) أمحد (  ١٦وحنوه ، مع أن ) بنفسها من وليها 
واختلف هل له تزويج الثيب الصغرية بدون إذهنا ؟ على قولني مشهورين ، الذي عليه عامة . أهنا ال تزوج إال بإذهنا 

) والثاين ( ألصحاب ابن بطة ، وصاحبه أبو اخلطاب ، وابن عقيل ، والشريازي ، وأبو حممد ال ، لعموم ما تقدم ا
: نعم ، لعموم اآلية ، إن قيل بعدم صحة إذن ابنة تسع ، وقياساً على إجبار الصغري الذي مل يبلغ ، قال ابن عقيل 

. هناك ال جترب البالغ مع البكارة :  يف البكر البالغ ، إن قلنا أصل الوجهني يف الثيب الصغرية ما تقدم يف الروايتني
وهذا الذي اقتضى واهللا أعلم أليب اخلطاب يف االنتصار وأيب الربكات حكاية اخلالف على روايتني ، : قلنا هنا 

  . وأرادا خمرجتني ، وإال فعامة األصحاب على حكاية وجهني 
إمنا حكى اخلالف يف ابنة تسع ، وجعل من مل تبلغها جترب بال خالف ، وهو أن أبا الربكات ) وهنا شيء آخر ( 

وهذا إمنا نقوله يف حق املراهقة ، ومن تستلذ : وهذه طريقة أيب اخلطاب يف االنتصار ، فإنه قال بعد ذكر اخلالف 
من مل تبلغ التسع  بالوطء ، ألنا نعلل باالختيار ومن ال تستلذ ال جترب ، وعامة األصحاب يطلقون اخلالف ، فيشمل

الثيب إذا كان هلا دون تسع سنني ال يزوجها أحد إال : ، ويعني جريان اخلالف يف ذلك أن أبا بكر قال يف اخلالف 
فعلى قوله جترب على النكاح إال أن تبلغ سناً يصح إذهنا فيها ، وهو : األب يزوجها وال يستأمرها ، قال القاضي 

بون اخلالف معه ، وإذا كان هو إمنا يقول بإجبار من مل تبلغ تسعاً ، فهم تسع سنني ، والقاضي وأصحابه ينص
مث إن أبا بكر ظاهر كالمه أن الثيب إذا بلغت تسعاً زوجت بإذهنا ، واألصحاب يوافقونه على . ال جترب : يقولون 

: واألحاديث ، إذ قوله تعاىل هذا ، وهذا يف غاية اجلودة ، وال يأباه طريقة أيب الربكات ، وبه حيصل اجلمع بني اآلية 
الثيب أحق بنفسها من : ( يشمل الثيب ، فيحمل على من مل تبلغ تسعاً ، وقوله ) } والالئي مل حيضن { (  ١٩



وغري ذلك حيمل على من بلغتها ، وإال لو قيل بإجبار الثيب غري البالغة مطلقاً ) ليس للويل مع الثيب أمر ) ( وليها 
حاديث رأساً ، ولو قيل بعدم إجبارها لزم خروجها من اآلية رأساً ، وال خيفى أن احلمل لزم خروج األب من األ

على ما تقدم أقل ختصيص وأظهر يف املعىن ، وينتظم من هذا وما تقدم يف البكر أن املرجح أن لألب تزويج من مل 
  . تبلغ تسعاً مطلقاً وكذلك من بلغتها بإذهنا كغريه من األولياء 

. بغري إذهنا : بناء على املذهب من أن النكاح ال يقف على اإلجازة ، وقوله . وإن رضيت بعد :  وقول اخلرقي
مفهومه أنه إذا زوجها بإذهنا أنه يصح ، وهو يعتمد أن يكون هلا إذن ، وذلك يف البالغة بال نزاع ، ويف ابنة تسع 

  . على الصحيح ، وحكم غري األب كاألب يف ذلك 
اخلرقي بذكر اجملنونة ، وحكمها أن األب جيرب لو كانت عاقلة بال نزاع بطريق األوىل ، وهل جيرب مل يصرح ) تنبيه ( 

وهو اختيار القاضي والشيخني وغريمها جيربها ، ألهنا أسوأ ) أحدمها ( من ال جيربها لو كانت عاقلة ؟ فيه وجهان 
اهر عموم قول اخلرقي يف هذه املسألة ال جيربها ، وهو قول أيب بكر يف اخلالف ، وظ) والثاين . ( حالًا من الصغرية 

وغري ذلك ، وحكم وصي األب يف النكاح حكم األب ، أما غري األب من ) ليس للويل مع الثيب أمر ( لظاهر 
هلم تزوجيها بشرط أن يظهر منها امليل إىل الرجال ، حلاجتها إذاً : األولياء فقيل وهو اختيار أيب اخلطاب والشيخني 

ضرر الشهوة ، وصيانتها عن الفجور ، مع ما فيه من مصلحة حتصيل املهر والنفقة وغري ذلك ، قال أبو حممد لدفع 
وكذلك ينبغي أن تزوج إذا قال أهل الطب إن علتها تزول بتزوجيها ، ألن ذلك من أعظم مصاحلها ، وقيل وهو : 

ميلك ذلك : ثبت لغري األب كالعاقلة ، وقيل ليس هلم ذلك ، ألن هذه والية إجبار ، فال ت: ظاهر كالم اخلرقي 
احلاكم ، لكمال نظره ، وواليته العامة ، خبالف غريه من األولياء ، وحمل اخلالف إذا مل يكن وصي يف النكاح ، أما 

  . واهللا أعلم . مع وجوده فحكمه حكم األب على ما تقدم 
  . وإذن البكر الصمات . وإذن الثيب الكالم : قال 
ديث السابقة ، فإهنا نص يف أن إذن البكر الصمات ، وظاهرة يف أن إذن الثيب الكالم ، إذ ختصيص لألحا: ش 

  . البكر بالصمات ظاهر يف أن الثيب إذهنا النطق 
الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها : ( وقد روى األثرم عن عدي الكندي ، عن رسول اهللا أنه قال  ٢٤٥٦
خلرقي من ثابت بزنا ، وصرح به األصحاب ، لعموم احلديث ، وألن احلكمة اليت وقد دخل يف كالم ا) صمتها 

اقتضت التفرقة بينها وبني البكر مباضعة الرجال وخمالطتهم ، وهذا موجود يف املصابة بالزنا ، وهلذا قال األصحاب 
املباضعة واملخالطة ، وعكس  إن البكارة لو زالت بإصبع أو وثبة فهو كما لو مل تزل ، يف بقاء إذن البكر ، لعدم: 

  . هذا لو عادت بكارهتا بعد زواهلا بوطء ، هي يف حكم الثيب ، ذكره أبو اخلطاب أنه حمل وفاق لوجود املباضعة 
وعموم كالم اخلرقي يشمل األب وغريه ، وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية امليموين ، وصرح به أبو اخلطاب يف 

كبري ، ويف التعليق يف موضع ، وأبو حممد وغريهم ، وقال القاضي يف التعليق يف اإلنتصار ، وشيخه يف اجلامع ال
وقال ذلك أيضاً فيمن رأى عبده يتجر . من أصلنا أن إذن البكر يف حق غري األب النطق : مسألة إجبار البالغة 

وهو عام ، ) ر صماهتا إذن البك: ( فسكت ، وكذلك قال يف اجملرد يف نكاح الكفار ، واملذهب األول لقول النيب 
  . واليتيم من ال أب له ) فقد أذنت ( ويف لفظ ) تستأمر اليتيمة ، فإن سكتت فهو إذهنا : ( وقال 

يعترب يف االستئمار تسمية الزوج على وجه تقع املعرفة به ، وال تشترط تسمية املهر على : قال أبو العباس ) تنبيه ( 
  . الصحيح ، واهللا أعلم 

  . وج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح وإذا ز: قال 



  . هذا هو املنصوص واملختار لعامة األصحاب : ش 
أال ال تغالوا يف صدق النساء ، فإنه لو كان (  ١٦: خطبنا عمر فقال : ملا روى أبو رضي اهللا عنه قال  ٢٤٥٧

رسول اهللا امرأة من نسائه وال أصدقت  مكرمة يف الدنيا ، أو تقوى يف اآلخرة ، كان أوالكم هبا النيب ، ما أصدق
رواه اخلمسة وصححه الترمذي ، وهذا قاله مبحضر من الصحابة ، ) . امرأة من بناته أكثر من ثنيت عشرة أوقية 

ومل ينقل خمالفته ، فينزل منزلة اإلمجاع ، وظاهره أن كل أحد يصح أن يزوج موليته على مثل هذا املهر ، وإن كان 
  . ، وإمنا خصصنا ذلك باألب ألنه الذي له الوالية التامة ، وملا سيأيت مهر مثلها أكثر 

وعن سعيد بن املسيب أنه زوج ابنته بدرمهني ، وهو من سادات قريش شرفاً وعلماً وديناً ، ومن متموليهم  ٢٤٥٨
ند من يصوهنا ، أيضاً ، ومن املعلوم أنه مل يكن مهر مثلها ، وألن املقصود من النكاح السكن ، ووضع املرأة ع

وحيسن عشرهتا ، ال العوض ، والظاهر من األب مع متام شفقته أنه ال ينقص ابنته عن مهر مثلها إال هلذه املعاين أو 
بعضها ، ال سيما وهو غري متهم ، وهبذا خرج سائر األولياء ، وخرج أيضاً بيع األب لسلعتها ، ألن املقصود حتصيل 

أن يبيع بدون مثن املثل ، وظاهر كالم ابن عقيل يف الفصول اختصاص هذا احلكم العوض ال غريه ، فلذلك مل جيز 
وإذا زوج األب ابنته اليت ميلك إجبارها وهي الصغرية رواية واحدة ، والبكر البالغة يف إحدى : باألب اجملرب ، قال 

مع الثيب الكبرية حكم غريه  الروايتني بدون مهر مثلها يثبت املسمى ، وللقاضي يف تعليقه احتمال بأن حكم األب
  . من األولياء ، وحكى ابن محدان يف رعايتيه قولًا أن على الزوج بقية مهر املثل ، وأطلق 

وكالم اخلرقي يشمل وإن كرهت ، ونص عليه أمحد واألصحاب ، وقد يستشكل بأن من ال ميلك إجبارها إذا قالت 
إذهنا يف : يصح أن يزوجها على أقل من ذلك ، وقد يقال  أذنت لك أن تزوجين على مائة درهم ال أقل ، فكيف: 

  . املهر غري معترب فيلغى ، ويبقى أصل إذهنا يف النكاح ، واهللا أعلم 
  . وإن فعل ذلك غري األب ثبت النكاح ، وكان هلا مهر مثلها : قال 
لتسمية فاسدة ، والنكاح ال إذا زوج غري األب موليته بدون مهر مثلها فإن النكاح صحيح ، ألن قصاراه أن ا: ش 

  . يبطل بفساد التسمية ، وجيب مهر املثل ، جريا على القاعدة بأن التسمية إذا فسدت وجب مهر املثل 
وظاهر كالم اخلرقي وهو املذهب عند أيب اخلطاب وأيب حممد وغريمها أن مجيع مهر املثل على الزوج ، وذلك ألن 

اً وجب على الزوج مهر املثل ، إذ هو بدل البضع ، كما لو زوجها الويل التسمية ملا فسدت لعدم اإلذن فيها شرع
على حمرم ، وحكى أبو الربكات وغريه رواية أن متام مهر املثل على الويل ، ألنه مفرط ، أشبه الوكيل يف البيع إذا 

) : أمحد (  ١٦ل باع بدون مثن املثل أو بدون ما قدر له وصححنا على املنصوص ، وأخذ ذلك واهللا أعلم من قو
أخاف أن يكون ضامناً وظاهره أن الوكيل يضمن ما نقص من مهر املثل ، وفهم أبو حممد من هذا النص أن الويل 

  . يضمن الزوج ، فقطع يف املغين بوجوب مهر املثل على الزوج ، وجعل الويل ضامناً له ، وليس بالبني 
الوكيل ، وقد يفرق بأن القاعدة عندنا أن النهي يقتضي  واعلم أنه قد يطلب الفرق على املذهب بني هذا وبني

الفساد ، فالويل ملا خالف ما أمر به فسدت التسمية ، وإذا فسدت مل يفسد العقد ، كما هو مقرر يف موضعه ، 
ووجب الرجوع إىل مهر املثل ، وجيب مجيعه على الزوج إذ القاعدة أن العوض جيب على من حصل له املعوض ، 

فمن راعى هذين األصلني من غري نظر إىل ) أما يف البيع ( صل للزوج ، فوجب استقرار العوض عليه ، واملعوض ح
النهي إذا كان حلق آدمي معني ، وأمكن تداركه : فنقول ) وأما على املنصوص ( معىن آخر كأيب حممد أبطل البيع ، 

زوال املفسدة اليت ألجلها ورد النهي بأن جيعل  ، ال يبطل العقد ، كتلقي الركبان وحنوه ، وهنا كذلك ، ألنه أمكن
على الوكيل ضمان النقص لتفريطه ، وال ميكن أن جيعل على املشتري ، ألنه زيادة على الثمن الذي وقع العقد عليه 



مع صحة الثمن ، وال أن تلغى التسمية ، ألن العقد إذاً يفسد ، واألصل تصحيح كالم املكلف مهما أمكن واهللا 
  . أعلم 
  . ومن زوج غالماً غري بالغ أو معتوهاً مل جيز إال أن يزوجه والده أو وصي ناظر له يف التزويج : قال 
  . لألب أن يزوج ابنه الذي مل يبلغ على املذهب املنصوص : ش 

ملا روى األثرم بإسناده عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغري ، فاختصموا إىل زيد فأجازاه مجيعاً وألنه  ٢٤٥٩
  . تصرف يف ماله بغري تولية ، فكان له تزوجيه كابنته الصغرية ي

الصغري كاجملنون ، إن كان : وظاهر كالم اخلرقي وكثريين أنه ال يشترط حاجة الصغري ، وقال القاضي يف اجملرد 
هذا إمنا يتصور  :حمتاجاً إىل النكاح زوجه وإال فال ، فإن أراد احلاجة إىل النكاح وهو الذي فهمه ابن عقيل ألنه قال 

يف املراهق فظاهر كالم أمحد واألصحاب خالفه ، وإن أراد احلاجة مطلقاً فغري خمالف ألن األب وغريه تصرفهم 
انتهى ، ولألب أيضاً أن يزوج ابنه املعتوه أي اجملنون ، وهذا ظاهر كالم أمحد ، واختيار أيب . منوط باملصلحة 

كلف ، أشبه الصغري بل أوىل ، ألنه يتوقع منه النظر عند احلاجة إليه ، اخلطاب والشيخني وغريمها ، ألنه غري م
خبالف اجملنون ، وشرط القاضي لذلك أن يظهر منه أمارات الشهوة من تتبع النساء وحنو ذلك ، ومحل كالم أمحد 

ومنع أبو بكر يف واخلرقي على ذلك ، إذ تزوجيه مع عدم ذلك إضرار به ، اللتزامه حقوقاً ال مصلحة يف التزامها ، 
  . اخلالف من تزويج البالغ مطلقاً ، ألنه بالغ حمجور عليه ، أشبه املفلس 

وحمل اخلالف يف اجملنون املطبق ، أما من خينق أحياناً فال يزوج إال بإذنه ، ومن زال عقله بربسام وحنوه إن رجي 
  . انتهى . زوال علته فكاملخنق ، وإال فكاجملنون 

اح قائم مقامه ، فيزوج الصغري واجملنون كاألب ، ألنه قائم مقامه ، ونائب منايه ، وهذا يعتمد ووصي األب يف النك
عن أمحد ، واملختار جلمهور األصحاب ، ) وهو إحدى الروايات ( أصلًا ، وهو أن والية النكاح تستفاد بالوصية ، 

ازي ، وابن البنا وأيب وغريهم ، ألهنا والية القاضي وولده أيب احلسني ، والشريف وأيب اخلطاب ، وابن عقيل والشري
) وعنه ( ثابتة ، فجازت الوصية هبا كوالية املال ، وألن له أن يستنيب يف حياته ، فكذلك بعد مماته كاملال ، 

واختاره أبو بكر ال يستفاد بذلك ، ألهنا والية تنتقل إىل غريه ، فلم جتز الوصية هبا كاحلضانة ، حيققه أنه ال ضرر 
  . لى الوصي يف وضعها عند من ال يكافيها ، فهو كاألجنيب ع

تويف عبد اهللا بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت : واستدل هلا مبا روى ابن عمر رضي اهللا عنه قال  ٢٤٦٠
 فخطبت إىل قدامة بن مظعون ابنة: قال . ومها خاالي : حكيم ، وأوصى إىل أخيه قدامة بن مظعون ، قال عبد اهللا 

عبد اهللا بن مظعون فزوجنيها ، ودخل املغرية بن شعبة يعين إىل أمها ، فأبيا حىت ارتفع أمرمها إىل رسول اهللا ، فقال 
يا رسول اهللا ابنة أخي أوصى هبا إيل ، فزوجتها ابن عمتها ، فلم أقصر هبا يف الصالح وال يف : قدامة بن مظعون 

) هي يتيمة ، وال تنكح إال بإذهنا : ( فقال رسول اهللا : قال . ى أمها الكفاءة ، ولكنها امرأة ، وإمنا حطت إىل هو
ولو استفاد والية . فانتزعت واهللا مين بعد أن ملكتها ، فزوجوها املغرية بن شعبة ، رواه أمحد والدارقطين : قال 

ولياً يف املال ، ويرده النكاح بالوصية مللك اإلجبار كاألب ، ومل يكن هلا معه إذن ، ومحله القاضي على أنه كان 
إن هذه واقعة عني فيحتمل : واليتك يف املال ، ال يف النكاح ، لكن قد يقال : ومل يقل ) هي يتيمة : ( تعليله بقوله 

أن هذه اليتيمة كانت ابنة تسع ، وهو الظاهر من القصة ، ويلتزم أن ابنة تسع ال يزوجها أبوها إال بإذهنا ، وكذلك 
بل قد يقال إن هذا احلديث يستدل به على أن والية النكاح تستفاد بالوصية ، ألنه زوج بذلك وصيه يف النكاح ، 

  . إمنا مل ينكر عليه ألن له والية بالعمومة ضائعاً : ، ومل ينكر عليه النيب ذلك ، وقد يقال 



ن مث عصبة مل تستفد ، رواية ثالثة حكاها القاضي يف اجلامع الكبري ، وهي اختيار ابن حامد إن كا) وعن أمحد ( 
حذاراً من إسقاط حقهم ، وإال استفيدت ، لعدم ذلك ، وشرط اخلرقي أن يكون وصياً يف النكاح ، فلو كان وصياً 
يف املال مل تكن له والية التزويج ، ألهنا إحدى الوصيتني ، فال متلك هبا األخرى ، كوصية النكاح ، ال ميلك هبا املال 

 .  
ووجدت يف : واإلمام واألصحاب أنه ال خيار للصيب واحلال هذه إذا بلغ ، قال القاضي  مث ظاهر كالم املصنف

. رقعة خبط أيب عبد اهللا جواب مسألة إذا زوجه نظراً للصغري وهو وصي ، ثبت نكاحه وتوارثاً ، فإذا بلغ فله اخليار 
إذا مل يكن هلما تزويج الصغرية  انتهى وليس لغري األب والوصي من حاكم ووصي تزويج الصغري واجملنون ، ألنه

فالصغري أوىل ، وهذا ظاهر كالم أيب اخلطاب كما اقتضاه كالم اخلرقي ، وإليه ميل أيب حممد ، وأجاز ذلك ابن 
حامد للحاكم خاصة ، بشرط ميل اجملنون للنساء ، بأن يتتبعهن وحنو ذلك ، وأحلق أبو حممد بذلك ما إذا قال أهل 

تزوجيه ، وتبع القاضي يف اجملرد ، وأبو الربكات ابن حامد بغري شرط ، ألنه يلي ماله ، أشبه اخلربة إن علته تزول ب
  . األب ، ومن هنا خيرج لنا قول أن اجلد يزوج الصغري إن قلنا يلي ماله 

أحدمها كالم اخلرقي فيما تقدم يشمل األب الكافر ، وصرح به القاضي ، ألن احلظ والشفقة موجودة ) تنبيهان ( 
إطالق اخلرقي ) الثاين ( فيه ، فأشبه املسلم ، ولنا وجه يف الكافر أنه ال يلي مال ولده الكافر ، فيخرج هنا كذلك 

يقتضي أن لألب تزويج ابنه الصغري بأربع ، وصرح به القاضي يف اجلامع الكبري ، ألنه قد يرى املصلحة يف ذلك ، 
  . واهللا أعلم . جه بأكثر من واحدة ، إذ حاجته تندفع بذلك قياس املذهب أنه ال يزو: وقال يف اجملرد : قلت 
  . وإذا زوج أمته بغري إذهنا لزمها النكاح وإن كرهت ، كبرية كانت أو صغرية : قال 
هذا هو املذهب املعروف ، اجملزوم به عند األصحاب ، ألن النكاح عقد على منفعتها ، وهي مملوكة له أشبه : ش 

ال : اهللا النيسابوري عن أمحد أنه سئل هل يزوج الرجل جاريته من غالمه بغري مهر ؟ فقال إجارهتا ونقل أبو عبد 
ال إال : فللسيد أن يكرهها على ذلك ؟ قال . ال أتزوج : فإن أبت هي ، وقالت : قيل . يعجبين إال مبهر وشهود 

ء على أن منفعة البضع ليست مبال ، بدليل ظاهر هذا أن السيد ال جيرب األمة الكبرية ، بنا: قال أبو العباس . بإذهنا 
أن املعسرة ال تلزم بالتزويج ، وال تضمن باليد اتفاقاً ، وملك السيد هلا كملكه ملنفعة بضع زوجته ، والقاضي ذكر 

 ظاهر هذا أنه مل جيعل للسيد إجبار: هذا النص يف اجلامع الكبري ، فيما إذا وجد أحدمها باآلخر عيباً به مثله ، وقال 
ويف : أمته على نكاح العبد ، وإن كان مساوياً هلا فيقتضي أن املساواة يف النقص ال مينع الفسخ ، قال أبو العباس 

هذا نظر ، إذ الرق من باب عدم الكفاءة ، ولو زوجت املرأة مبن يكافئها يف النسب وحنوه مل يكن هلا فسخ حبال ، 
ا لوجود املكافأة ، وإمنا هلا الفسخ للعيب وهو الرق ، إذ ليس للويل ومتام هذا أن العبد واحلال أنه ال فسخ هل: قلت 

  . أن يزوج موليته مبعيب ، كما هو مقرر يف موضعه 
وقد مشل كالم اخلرقي املدبرة ، واملعلق عتقها بصفة ، وأم الولد ، واملكاتبة ، وهو صحيح فيما عدا املكاتبة ، 

ة فليس له إجبارها على النكاح ، ألهنا قد ملكت منافعها عليه ، وهلذا ال جيوز ملساواهتن لألمة فيما تقدم ، أما املكاتب
  . واهللا أعلم . له وطؤها وال إجارهتا 

  . وإذا زوج عبده وهو كاره ، مل جيز إال أن يكون صغرياً : قال 
مكلف ميلك الطالق ال ميلك السيد إجبار عبده الكبري على النكاح ، نص عليه أمحد ، وقاله األصحاب ، ألنه : ش 

، فال جيرب على النكاح كاحلر ، ألن النكاح خالص حقه ، ونفعه له فأشبه احلر ، وكذلك الصغري على وجه ، قاله 
أبو اخلطاب يف اإلنتصار ، واملذهب وهو املنصوص أن له إجباره قياساً على االبن الصغري بل أوىل ، لثبوت امللك له 



  . كاحلكم يف الصغري قاله الشيخان ، واهللا أعلم  عليه ، واحلكم يف العبد اجملنون
  . وإذا زوج الوليان فالنكاح لألول منهما : قال 

أميا امرأة زوجها وليان فهي لألول منهما ، وأميا رجل باع : ( ملا روى احلسن عن مسرة عن النيب قال : ش  ٢٤٦١
وروى األثرم بسنده عن إبراهيم أن عليا . . رواه اخلمسة وحسنه الترمذي ) بيعني من رجلني فهو لألول منهم 

وقد مشل كالم اخلرقي وإن مل يعلم الثاين ، ودخل هبا ، وهو . قضى بذلك ، لكن يف مساع احلسن من مسرة خالف 
  . كذلك خالفاً ملالك ، لعموم احلديث 

الدرجة كاالبنني واألخوين زوج الوليان يعين بشرطه ، وهو أن تأذن هلما يف نكاحها ، ويتساويان يف : وقول اخلرقي 
  . واهللا أعلم . وحنومها ، وهذا قد علم مما تقدم 

  . فإن دخل هبا الثاين وهو ال يعلم أهنا ذات زوج فرق بينهما ، وكان هلا عليه مهر مثلها : قال 
إىل زوجها ، وهذا إذا زوج الوليان فدخل هبا الثاين ، واحلال أنه ال يعلم أهنا مزوجة ، فإنه يفرق بينهما ، لترد : ش 

تفريق حسي من غري فسخ ، لبطالن النكاح ، قاله أبو حممد ، وكذلك قال ابن أيب موسى نزل عنها من غري طالق 
تصري زوجة الثاين بالدخول ، وإذاً جيب الطالق كاألنكحة الفاسدة ، وأجيب : ، واستشكل بأن مالكاً رمحه اهللا قال 

  . وجيب هلا عليه املهر ، ألنه وطء شبهة ، أشبه املنكوحة بغري ويل . انتهى . بأن اإلباحة حصلت بالوطء ال بالعقد 
أميا امرأة أنكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن ( ودليل األصل قوله عليه الصالة والسالم  ٢٤٦٢

  احلديث ، ) دخل هبا فلها املهر مبا استحل من فرجها 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

وصححه أبو حممد ، ألنه جيب باإلصابة ال بالتسمية ، . مهر املثل : وهل جيب مهر املثل أو املسمى ؟ قال اخلرقي 
إذ من أصلنا أن النكاح الفاسد إذا . وهو قياس املذهب : قاضي قال ال. جيب املسمى : وقال أبو بكر يف اخلالف 

  . حصل فيه دخول وجب املسمى ، ومحل كالم اخلرقي على أنه ال مسمى 
ومفهوم كالم اخلرقي أنه إذا مل يدخل هبا الثاين ال تفريق لوجوده حساً ، وال مهر ، ألن وجوبه باإلصابة ال بالتسمية 

: قد يقال . وهو ال يعلم : لقاضي وجوبه باخللوة كما يف النكاح الفاسد عنده وقوله ، وال إصابة ، ومقتضى قول ا
خرج خمرج الغالب ، محلًا حلال املسلم على السداد ، وإذاً ال مفهوم له ، فيفرق بينهما أيضاً ، وجيب هلا املهر ، نعم 

  . إن كانت هي أيضاً عاملة فال مهر هلا ، ألهنا إذاً زانية ، واهللا أعلم 
  . ومل يصبها زوجها حىت حتيض ثالث حيض بعد آخر وقت وطئها فيه الثاين : قال 
إمنا مل يصبها زوجها حىت حتيض ما ذكر فألهنا معتدة من غريه ، واملعتدة ال جيوز وطؤها ، حذاراً من اختالط : ش 

  . املياه 
وبيان لزوم العدة عليها أهنا موطوءة )  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يسقي ماءه زرع غريه: ( قال  ٢٤٦٣

بشبهة ، واملوطوءة بشبهة تلزمها العدة ، لتحصل براءة رمحها ، حفظاً لألنساب ، وتعتد عدة املطلقة ، الشتراكهما 
  . لكان أجود لشموله . تعتد عدة املطلقة : يف حلوق النسب ، ولو كان اخلرقي رمحه اهللا قال 

  . واهللا أعلم . ن يستمتع هبا لتخصيصه املنع باإلصابة ، وهو أحد الوجهني ومفهوم كالم اخلرقي أن له أ
  . وإن جهل األول منهما فسخ النكاحان : قال 
هذا إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا ، واختيار أيب حممد يف املغين ، ألن كل واحد منهما واحلال هذه حيتمل : ش 

وال إىل معرفة الزوج يقيناً ، واإلنتظار ال إىل غاية جمهور ، فتعني فسخ أن نكاحه صحيح ، وال سبيل إىل اجلمع ، 
وهي اختيار أيب بكر النجاد ، والقاضي يف التعليق ، ) والرواية الثانية ( النكاحني ، إلزالة الضرر املنفي شرعاً 

يف السفر بإحدى نسائه ، والشريف وأيب اخلطاب ، والشريازي يقرع بينهما ، إذ القرعة تزيل اإلهبام ، وقد دخلت 
والبداءة باملبيت عند إحداهن ، فكذلك ههنا ، وألن القرعة قد دخلت يف استدامة النكاح ، كما إذا طلق واحدة 

يبطل النكاحان : من نسائه ال بعينها ، أو بعينها مث أنسيها على املشهور ، فكذلك يف ابتدائه ، وقال ابن أيب موسى 
  . من غري احتياج إىل فسخ ، وال إىل قرعة  وظاهره احلكم ببطالهنما. 

وكالم اخلرقي يشمل ما إذا علم عني السابق مث جهل ، أو علم السبق ومل يعلم تالسابق ، وال إشكال يف جريان 
الروايتني يف هاتني الصورتني ، وقد يشمل أيضاً ما إذا جهل كيف وقعاً ، وقد اختلف األصحاب يف هذه الصورة ، 

اب والشيخني ، والقاضي يف اجلامع فيما أظن أهنا على الروايتني أيضاً ، وليس عند القاضي يف التعليق فعند أيب اخلط
  . واجلامع الكبري إال البطالن ، وكذلك ابن محدان يف رعايتيه ، إال أنه يف الكربى حكى قولًا بالبطالن ظاهراً ال باطناً 

وهي طريقة األكثرين ، أيب ) إحدامها ( صحاب فيه أيضاً طريقتان وقد خرج من كالم اخلرقي ما إذا وقعا معاً ، ولأل
اخلطاب يف اهلداية ، وابن البنا ، والشيخني ، وابن محدان وغريهم اجلزم بالبطالن من غري فسخ وال قرعة ، إذ 

روايتني فيه ، وهي طريقة القاضي يف الروايتني جريالن ال) والثانية ( القرعة إمنا تدخل لتمييز الصحيح ، وال صحيح 
معللًا بأنه إذا جازت القرعة مع العلم بفساد املتأخر ، فأوىل أن جتوز إذا مل حيكم بفساد أحدمها ، ومستشهداً بأن 



  . القرعة تدخل بني العبيد الذين أعتقهم يف مرضه ، وإن كانوا دفعة ، وله يف تعليقه احتماالن كالطريقتني 
ىل الفاسخ هو احلاكم ، قاله القاضي يف تعليقه ، ويف جامعه الصغري ، وأبو أحدها على الرواية األو) تنبيهات ( 

اخلطاب والشيخان ، ألنه فسخ خمتلف فيه ، واملختلفان ترجع إىل احلكام ، وقال ابن عقيل والسامري ، وابن مجدان 
على الرواية الثانية إذا أقرع  )الثاين ( للزوجني الفسخ ، ولعلهم يريدون بإذنه ، وعن أيب بكر يطلقاهنا : يف رعايتيه 

أمحد يف رواية [ بينهما ، فمن خرجت قرعته فهي زوجته بالنكاح األول ، من غري جتديد عقد ، على ظاهر كالم 
اجلمهور ابن أيب موسى ، والقاضي ] ابن منصور يقرع بينهم ، فمن وقعت عليها القرعة فهي له ، وهو ظاهر كالم 

 الروايتني ، وابن عقيل ، معللًا بأن القرعة جعلت يف الشرع حكماً للتمييز ، وقال وأصحابه ، وصرح به القاضي يف
: قال أبو حممد : وكذا قال سليمان النجاد . من خرجت القرعة له جدد نكاحه : أبو بكر بن سليمان النجاد 

هما ومن غريمها ، وضعف وينبغي أن ال جترب املرأة على نكاح من خرجت له القرعة ، بل هلا أن تتزوج من شاءت من
وهذا استظهار : هذا أبو العباس ، التفاق الروايتني أيضاً ، وقد أشار إىل هذا ابن عقيل ، فقال بعد ذكر قول النجاد 

: وإمنا على هذا القول ، جيب أن يقال : حسن ، غري أن اعتباره تعطيل للقرعة عن جهة اإلباحة ، قال أبو العباس 
: عليه نفقتها وسكناها وحنو ذلك وال يطأ حىت جيدد ، فالتجديد حلل الوطء ، قال أو يقال هي زوجة القارع ، جتب 

  . ال حيكم بالزوجية إال بالتجديد ، ويكون التجديد عليه وعليها ، انتهى 
، على هذه الرواية أيضاً ال يؤمر من مل خترج له القرعة بطالق ، ذكره القاضي يف اجملرد ، وابن عقيل ) الثالث ( 

معتمدين على أنه ظاهر كالم أمحد ، وهو ظاهر كالم ابن أيب موسى ، وقال النجاد و القاضي يف الروايتني ، ويف 
يؤمر بالطالق ، جلواز أن تكون زوجته ، كما يفسخ احلاكم النكاح : اجلامع ، وأبو اخلطاب يف اهلداية ، والشيخان 

لى روايتني ، وقد تبني أن من قال ال جتديد منهم ، قال بالطالق ، الفاسد ، املختلف فيه ، وحكى املسألة ابن البنا ع
  . فإذاً يف الفرعني ثالثة أقوال ، ثالثها يؤمر املقروع بالطالق ، وال جيدد القارع ، ولعله املذهب ، واهللا أعلم 

  . وإذا تزوج العبد بغري إذن سيده فنكاحه باطل : قال 
  . هذا هو املذهب بال ريب : ش 

أميا عبد تزوج بغري إذن مواليه ، فهو : ( قال رسول اهللا : ا روى جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال مل ٢٤٦٤
والعاهر الزاين ، وألن يف ذلك تفويتاً ملنفعة السيد الواجبة له ، النشغاله . رواه أبو داود والترمذي وحسنه ) عاهر 

رواية بالوقف على اإلجازة وحتكى ) وعن أمحد ( ذر هذا إمجاعاً حبقوق الزوجية ، وأنه ال جيوز ، وقد حكى ابن املن
  . عن احلنفية ، واهللا أعلم 

وإن كان دخل هبا فعلى سيده مخساً املهر ، كما قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، إال أن جياوز اخلمسان : قال 
  . قيمته ، فال يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه 

بغري إذن سيده ودخل هبا ، وجب عليه شيء يف اجلملة كما اقتضاه كالم اخلرقي ، ونص عليه  إذا تزوج العبد: ش 
أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل هبا فلها املهر مبا : ( أمحد واألصحاب ، لقول النيب 

إذا تزوج ) : وقد روى عنه حنبل (  والعبد واحلال هذه قد استحل فرجها ، فيكون هلا املهر ،) استحل من فرجها 
فيحتمل أن حتمل على إطالقها ، وحيتمل أن حتمل على ما قبل الدخول ، : قال بو حممد . بغري إذن سيده فال مهر 

وحيتمل أن حتمل على أن املهر ال جيب يف احلال ، بل جيب يف ذمة العبد ، يتبع به إذا عتق ، ومحلها أبو الربكات 
أو علمت املرأة وحدها ، وهذا حكاه أبو حممد : قلت : عاملني بالتحرمي ، وتبعه ابن محدان ، وزاد على ما إذا كانا 

  . عن القاضي 



حدثنا : الواجب مخساً املهر ، اتباعاً لقضاء عثمان رضي اهللا عنه ، وهو ما روى أمحد قال ) فعلى املذهب (  ٢٤٦٥
الس ، أن غالماً أليب موسى تزوج موالة أحسبه قال تيجان عبد اهللا بن أيب بكر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خ

أن فرق بينهما ، : التيمي بغري إذن أيب موسى ، فكتب يف ذلك إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، فكتب إليه 
نعم ذاك : فذكرت ذلك ليالل فقال : وخذ هلا اخلمسني من صداقها ، وكان صداقها مخسة أبعرة ، قال قتادة 

وهذه قضية يف مظنة الشهرة ، ومل ينقل إنكارها ، فيكون حجة ، وألهنا ختالف القياس ، . تزوج أم رواح غالمنا 
جيوز أن يكون مخساً املهر قدر مهر املثل ، ألنا نقول هذا بعيد من الظاهر : فالظاهر أهنا بتوقيف من النيب ، ال يقال 

) وهذا إحدى الروايات ( رك يف احلديث ما احلكم منوط به ، ، ألن مهر املثل حيتاج إىل نظر وتأمل ، مث إنه ال يت
الواجب مهر املثل ، ) والثانية ( وأشهرها ، واختيار القاضي ، والشريف ، وأيب اخلطاب ، والشريازي ، وغريهم 

م على أن الواجب املسمى ، بناء أيضاً واهللا أعل) والثالثة ( اختارها أبو بكر ، قياساً على سائر األنكحة الفاسدة 
الواجب يف األنكحة الفاسدة ذلك ، ويشهد له حديث املنكوحة بغري ويل ، ولعل أصل هاتني الروايتني الروايتان مث 

إذا تزوج بغري إذن سيده يعطي : ، وقد استشهد القاضي على وجوب مهر املثل هنا بقول أمحد يف رواية املروذي 
أذهب إىل أن يعطي شيئاً ، إما ما اصطلحا : رضي اهللا عنه ؟ قال  تذهب إىل قول عثمان بن عفان: شيئاً ، قيل له 

جيب اخلمسان إن علمت عبوديته ، وإال فاملهر كاملًا ، حكاها ) والرواية الرابعة ( انتهى . عليه ، أو ما يراه احلاكم 
  . انتهى . أبو حممد 

وكذا صرح به غريه ، فعلى هذا ال جيب قبل أراد بالدخول واهللا أعلم الوطء ، . وإن كان دخل هبا : وقول اخلرقي 
اخللوة ، وهو واضح ، وال بعدها وقبل الوطء ، لعدم اجلنابة ، وقد يقال بالوجوب ، كما يف سائر األنكحة الفاسدة 

) هلا املهر مبا استحل من فرجها ( الالم للعهد ، أي املهر املسمى ، وهذا كما يف احلديث . مخساً املهر ) : وقوله ( ، 
وهو مقتضى قصة عثمان رضي اهللا عنه ، وأليب حممد احتمال يف املغين أن الواجب مخساً مهر املثل ، وال تعويل عليه 

) : وقوله ( ظاهر كالم أمحد يف رواية املروذي أهنا ال تستحق مجيعه ، : ، ولو عدم املسمى فقال القاضي يف تعليقه 
وذلك ألن الواجب عليه ما يقابل تلك الرقبة ، بدليل . كثر من ذلك إال أن جياوز اخلمسان قيمته فال يلزم السيد أ

ما لو سلم العبد مل يلزمه شيء ، ويف هذا إشعار بأن احلق يتعلق برقبته ، وهو واضح ، ألهنا جنايته ، فتعلقت برقبته 
. أي أو يسلمه . هر فعلى سيده مخساً امل: الظاهر أنه معطوف على قوله . أو يسلمه ) : وقوله ( كبقية جناياته ، 

  . وهذا أصل يأيت إن شاء اهللا تعاىل يف اجلنايات ، واهللا أعلم 
  . وإذا تزوج األمة على أهنا حرة ، فأصاهبا وولدت منه فالولد حر ، وعليه أن يفديهم واملهر املسمى : قال 
فات تابعة له ، فإذا وجدت ال يبطل النكاح بالغرور يف اجلملة ألن املعقود عليه يف النكاح الشخص ، والص: ش 

خبالف الشرط مل يبطل العقد ، كمن باع عبداً على أنه صحيح ، فبان معيباً ، إذا تقرر هذا فإذا تزوج أمة وشرط 
أهنا حرة ، وأصاهبا وولدت منه فولده حر ، العتقاده حريته ، كما لو اشترى أمة فبانت مغصوبة بعد أن أولدها ، 

  . ملعروف املنصوص يف رواية اجلماعة وعليه فداؤهم على املذهب ا
اتباعاً لقضاء الصحابة رضي اهللا عنهم عمر وعلي وابن عباس ، وألنه مناء مملوكة ، فسبيله أن يكون ملكاً  ٢٤٦٦

ال : ابن منصور ) ونقل عنه ( ملالكها ، وقد فوته الزوج باعتقاده احلرية ، فوجب عليه الضمان ، كما لو فوته بفعله 
أحسبه قولًا روي أولًا أليب عبد : ، النعقاد الولد حراً ، واحلر ال ميلك ووهي اخلالل هذه الرواية ، وقال فداء عليه 

حنبل خيري بني الفداء فيكون ولده حراً وبني ) ونقل عنه ( اهللا رجع عنه ألهنم اتفقوا عنه على الفداء ، انتهى ، 
  . الترك فيكون ولده رقيقاً 



ن علي كرم اهللا وجهه ، وشرط الضمان أن يوضع حياً لوقت يعيش ملثله ، وصفة وهو ظاهر ما نقل ع ٢٤٦٧
الفداء ، ووقته قد تقدما يف الغصب ، وجيب عليه أيضاً املهر املسمى مبا استحل من فرجها ، وال إشكال يف ذلك إن 

وإن مل يكن ممن جيوز له  كان بعد اإلصابة ، وهو ممن جيوز له نكاح اإلماء ، لصحة النكاح ، ووجود اإلصابة فيه ،
نكاح اإلماء فهو نكاح فاسد من أصله ، فإذاً هل الواجب فيه مهر املثل أو املسمى ؟ فيه روايتان ، ولو تبني له 

أنه ينسب ) ولنا قول آخر ( احلال قبل اإلصابة وهو ممن جيوز له نكاح اإلماء واختار اإلمضاء تقرر املسمى عليه 
ىل مهر املثل كاملًا ، فيكون له بقدر نسبته من املسمى ، يرجع بذلك على من غره ، قدر مهر املثل ألجل ذلك إ

نسبة ما بينهما السدس ، . ستون : وحرة ؟ فيقال . مخسون : كم مهر مثلها إذا كانت أمة ؟ فيقال مثلًا : فيقال 
   .فريجع بسدس املسمى ، وإن اختار الفسخ فال شيء عليه ، ألن الفسخ لعذر من جهتها 

وإن مل يكن ممن جيوز له نكاح اإلماء فقبل اخللوة ال مهر ، لفساد العقد ، وكذلك بعد اخللوة على رأي أيب حممد ، 
  . وعلى املشهور جيب ، هذا قياس املذهب ، واهللا أعلم 

  . ويرجع بذلك على من غره : قال 
  . زاع فيه أي مبا غرمه من فداء األوالد ومن املهر ، أما فداء األوالد فال ن: ش 

لقضاء الصحابة عمر وعلي وابن عباس رضي اهللا عنهم ، وأما املهر فلقضاء عمر رضي اهللا عنه به ، وهذا  ٢٤٦٨
ال يرجع باملهر ، اختارها أبو بكر ) والرواية الثانية ( واختيار القاضي ، وأيب حممد ، وغريمها ) إحدى الروايتني ( 

  .  املنفعة املقابلة له ألنه دخل على ذلك ، ال سيما وقد استوىف
فإمنا ذلك إذا مل خيتر إمضاء النكاح . يرجع : مع أن ذلك يروى عن علي رضي اهللا عنه ، وحيث قلنا  ٢٤٦٩

حيث يكون له اإلمضاء ، أما إن اختار البقاء على النكاح حيث جاز له ذلك فال رجوع إال بنسبة ما بني املهرين 
  . على قويل تقدم 

إمنا حكم بذلك يف صورة الشرط ، وهو ما إذا تزوجها على أهنا حرة . رجع بذلك على من غره وي: وقول اخلرقي 
مفهومه أنه ال يرجع بذلك إذا ظنها حرة ، وصرح بذلك أبو الربكات ، وتابعه ابن محدان يف رعايتيه ، : ، فقد يقال 

د ، ال مع تقدمه ، ألنه مفرط ، حيث وقبلهما القاضي ، بل قيل عن القاضي أنه ال يرجع إال مع شرط مقارن للعق
اعتمد على جمرد ظنه ، وظاهر كالم أمحد يف رواية حرب يقتضي الرجوع مع الظن ، قال فيمن تزوج بامرأة وظن 

يفرق بينهما ، وأوالده أحرار ، ولكن يفديهم ، وإن كان غره : أهنا حرة فأصاب منها أوالداً فإذا هي أمة قال 
وهذا اختيار أيب حممد وأيب العباس ، إذ الصحابة الذي قضوا بالرجوع مل . يفدي ولده  إنسان فعلى الذي غره أن

  . يستفصلوا ، وحيقق ذلك أن األصحاب مل يشترطوا ذلك يف الرجوع يف العيب 
ذا الغار من علم أهنا أمة ومل يبني ، على ظاهر كالم أمحد يف رواية ابن احلكم ؛ فكاك ولده على الذي غره إ) تنبيه ( 

كان علم الذي غره ، فإذاً إذا مل يعلم فالوكيل أو الدالل بينهما ال شيء عليه ، وذكر أبو حممد فيما إذا علم بعض 
أولياء احلرة الغارة احتمالني ، اختصاص الغرم مبن علم ، والثاين يعم اجلميع ، ألن حق اآلدمي يستوي فيه العمد 

انتهى ، مث ال خيلو . اشرة ، أما مع التسبب فال بد من حترمي السبب والسهو ، وضعفه أبو العباس بأن هذا مع املب
السيد والغرور بلفظ احلرية عتقت ، ) فإن كان ( الغار من أن يكون السيد أو املرأة ، أو وكيلهما أو أجنبياً ، 

به عليه ، نعم إن  وزالت املسألة ، وبغريها ال تثبت حرية ، وال جيب له شيء ، إذ ال فائدة يف أن جيب له ما يرجع
إن الزوج ال يرجع باملهر وجب للسيد ، النتفاء احملذور ، وال يتصور الغرور من السيد على قول القاضي ، : قلنا 

( الغار املرأة ففي الرجوع عليها وجهان ، ) وإن كان ( ألن شرط الرجوع عنده اشتراط احلرية مقارناً كما تقدم ، 



ومجاعة ، وقاله القاضي يرجع عليها ملكان الغرور ، مث هل يتعلق برقبتها أو بذمتها  وهو ظاهر كالم اخلرقي) أحدمها 
( وقياس قول اخلرقي الثاين ، كمخالعتها بدون إذنه : ؟ على وجهي استدانة العبد بغري إذن سيده قال القاضي 

املهر ملك للسيد ، وهي ال متلك  وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية مجاعة ال يرجع عليها ، إذ الولد أو) والوجه الثاين 
) وإن كان ( الغار وكيل املرأة رجع عليه بال تردد ، ) وإن كان ( بدل ذلك ، أشبه ما لو أذنت يف قطع طرفها ، 

الغار أجنبياً رجع عليه ، على ظاهر كالم أمحد بل صرحيه يف رواييت عبد اهللا وصاحل ، وظاهر كالم القاضي عدم 
  . واهللا أعلم . كيلها أو هي نفسها الرجوع ، قال الغار و

ويفرق بينهما إن مل يكن ممن جيوز له أن ينكح اإلماء ، وإن كان ممن جيوز له فرضي باملقام فما ولدت بعد : قال 
  . الرضى فهو رقيق 

حة يف العدة ، أما التفريق بينهما إن مل يكن الزوج ممن جيوز له نكاح اإلماء فألنا تبيناً فساد العقد ، أشبه املنكو: ش 
أو بال ويل ، وأما ثبوت اخليار كما اقتضاه كالم اخلرقي ملن جيوز له نكاح اإلماء ، وهو احلر بوجود الشرطني فيه ، 
والعبد بشرط أن ال تكون حتته حرة ، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل فألنه غر حبريتها ، فثبت له اخليار ، كما لو غرت 

رق الولد ، والضرر منفي شرعاً ، فعلى هذا إن اختار فسخ النكاح انفسخ وال كالم ، حبريته ، وملا فيه من ضرر 
وإن اختار املقام على النكاح فما ولدت بعد رضاه فهو رقيق ، النتفاء الغرور إذاً ، وقد علم من هذا أن الولد يتبع 

  . أمه يف الرق واحلرية ، ونص عليه أمحد 
  . تزوج حرة فقد أعتق نصفه أميا عبد : حمتجاً بقول عمر  ٢٤٧٠

ظاهره وإن كانت قد علقت به قبل الرضى ، وقد وقع له حنو هذه العبارة يف الردة ، . فما ولدت : وقول اخلرقي 
وأقره أبو حممد مث على ظاهره ، معللًا بأن أكثر األحكام إمنا تتعلق بالوضع ، أما هنا فجعل احلكم منوطاً بالعلوق ، 

  . صرح به أبو الربكات وهو التخليق ، وكذا 
ظاهره أنه ال يثبت مع عدمه ، وهو أحد الوجهني : واعلم أن اخلرقي إمنا ساق ثبوت اخليار مع الشرط ، فقد يقال 

، لتفريطه حيث مل حيترز بالشرط ، وبالغ القاضي يف بعض كتبه فشرط كون الشرط مقارناً للعقد ، وهو يف تعليقه 
رط وبالظن ، مث إن أبا حممد وغريه أطلقوا الظن ، وقيده ابن محدان تبعاً أليب كاخلرقي ، والصحيح الثبوت بالش

: الربكات مبا إذا ظنها حرة األصل ؛ وعموم كالم اخلرقي يقتضي ثبوت اخليار للعبد كاحلر وهو الصحيح ، وقيل 
  . واهللا أعلم . ال خيار للعبد لتساويهما 

  . ويفديهم إذا عتق ويرجع به إيضاً على من غره  وإن كان املغرور عبداً فولده أحرار ،: قال 
إذا كان املغرور عبداً فولده أيضاً أحرار كاحلر ، إذ املقتضي حلرية الولد اعتقاد الواطء احلرية ، وهو موجود : ش 

عبد فال هنا ، ويفديهم كاحلر على ما تقدم ، لكن احلر جيب الفداء عليه يف احلال ، كبقية احلقوق الالزمة له ، أما ال
مال له يف احلال ، فيتأخر الفداء إىل وقت ملكه ويساره وهو العتق ، كذا قال اخلرقي وغريه ، مث إن القاضي يف 

اجلامع بناه على استدانته ، بغري إذن سيده هل يثبت يف ذمته أو يف رقبته ؟ على وجهني ، وبناه أبو حممد على خلع 
تتعلق برقبته فال جييء يناؤه عليها ، أما يف : رقي يقول يف اإلستدانة األمة بغري إذن سيدها ، وهو أوجه ، إذ اخل

  . يتعلق بذمتها ، فيتحد البناء ، مث إن أبا حممد خرج وجهاً آخر أنه يتعلق برقبته كجنايته ، انتهى : اخللع فيقول 
 يرجع إال حني الغرم ، ويرجع بالفداء على من غره كما تقدم يف احلر لكن احلر يرجع يف احلال ، أما العبد فال

  . يتعلق الفداء برقبته رجع به السيد يف احلال ، واهللا أعلم : حذاراً من أن جيب له ما مل يثبت عليه ، نعم إن قيل 
  . حبضرة شاهدين ، فقد ثبت العتق والنكاح . قد جعلت عتق أميت صداقها : وإذا قال : قال 



رواه عنه اثنا عشر رجلًا من أصحابه ، منهم ولداه صاحل وعبد اهللا ، هذا املنصوص عن أمحد ، واملشهور عنه ، : ش 
وهو املختار جلمهور األصحاب ، اخلرقي ، وأيب بكر ، والشريف ، وأيب جعفر ، والقاضي يف موضع ، وقال يف 

  . إنه ظاهر املذهب : إنه املشهور من قول األصحاب ، وقال أبو حممد : التعليق 
: ما أصدقها ؟ قال : رضي اهللا عنه أن النيب أعتق صفية وتزوجها ، فقال له ثابت  وذلك ملا روى أنس ٢٤٧١

ومل . أعتق صفية وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها : متفق عليه ، ويف لفظ للبخاري . نفسها ، أعتقها وتزوجها 
، إذ الصداق ال يتقدم  ينقل أنه استأنف عقداً ، وألنه جعل عتقها صداقها ، ومىت ثبت العتق صداقاً ثبت النكاح

  . عليه 
يؤيد هذا أن هذا روي عن أنس رضي اهللا عنه حكاه عنه أمحد حمتجاً به وهو راوي احلديث ، وهو يقوي  ٢٤٧٢

  . إرادة الظاهر منه 
ويورى أيضاً عن علي رض اهللا عنه ، وألن منفعة البضع إحدى املنفعني ، فجاز أن يكون العتق عوضاً عنها  ٢٤٧٣
إذ من . هذا من خصائص النيب : ال يقال . أعتقتك على خدمة سنة : نفعة اخلدمة ، وهو إذا قال ، دليله م

  . الغرض أنه عقد مبهر ، وإذاً فحكم أمته حكمه يف صفية : خصائصه النكاح بال مهر ، ألنا نقول 
القاضي وأتباعه من هذا إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها يوكل رجلًا ، فأخذ ) : أمحد (  ١٦ونقل املروذي عن 

رواية أن النكاح ال يصح هبذا اللفظ ، واختاره القاضي يف خالفه ويف روايتيه ، وأبو اخلطاب يف كتبه الثالثة ، وابن 
عقيل ، وزعم أهنا األشبه باملذهب ، إذ بالعتق متلك نفسها ، فيعترب رضاها ، كما لو فصل بينهما ، وألنه مل يوجد 

ا ركناه فال يصح إال هبما ، وألن العتق ليس مبال ، وال جيرب به مال ، فأشبه رقبة احلر ، إجياب وال قبول ، ومه
وتورع ابن أيب موسى من حكاية رواية بعدم الصحة ، وجعل حمل اخلالف يف تويل طريف العقد ، كما هو مقتضى 

واختلف قوله هل يكون املوىل  ومن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها ثبت العتق والنكاح مجيعاً ،: نص أمحد فقال 
فجعل الرواية أنه يستأنف . هو العاقد لنفسه ، أم حيتاج إىل توكيل من يعقد له النكاح عليها بأمره ؟ على روايتني 

نفسها بأن الكالم ) عن ملكها ( وأجيب . العقد عليها بإذنه بدون رضاها ، إذ العتق وقع على هذا الشرط انتهى 
كم االنفصال قبل متامه ، فلم يستقر ملكها على نفسها إال بعد النكاح ، والسيد كان ميلك املتصل ال يثبت له ح

اإلجياب والقبول بأن العتق ملا خرج ) وعن فقد ( إجبارها على النكاح يف حق األجنيب ، فكذلك يف حق نفسه ، 
والقائل هو املوجب ، .  تزوجتك وجعلت عتقك صداقك: خمرج الصداق صار اإلجياب كاملضمر فيه ، فكأنه قال 

العتق ليس مبال بأنه يترتب عليه حصول مال ، وهو ) وعن كون ( فال حيتاج إىل اجلمع ين اإلجياب والقبول ، 
يقول قد : إذا جعل عتقها مهرها كيف يقول ؟ قال : متليك العبد ، منافع نفسه وهو املقصود ، وسأله حرب 

  . ذلك ، ليأيت بركن العقد  فشرط ابن حامد. تزوجتك وجعلت عتقك مهرك 
  . واهللا أعلم . وحيث قيل بالصحة فيشترط أن حيضره شاهدان ، نص عليه أمحد ، لعموم األدلة يف اشتراط الشهادة 

سواء تقدم القول . كان العتق والنكاح ثابتني . اشهدا أين قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها : وإذا قال : قال 
  . يكن بينهما فصل بالعتق أو تأخر ، إذا مل 

كان العتق والنكاح أيضاً ثابتني ، . اشهدا أين قد أعتقت أميت وجعلت عتقها صداقها : إذا قال لشاهدين : ش 
جعلت عتق أميت صداقها وأعتقتها بشرط أن : سواء تقدم القول بالعتق كما يف هذا املثال ، أو تأخر كما إذا قال 

ا ، كسكوت ميكن الكالم فيه ، أو كالم أجنيب ، ألنه كالم متصل بعضه اليكون بني العتق واجلعل ما يعد فصلً
  . ببعض ، فال حيكم عليه إال بعد متامه ، انتهى 



  . وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط قبول األمة ، ونص عليه أمحد واألصحاب 
كما يف ) . أعتقتك ( م لفظ الظاهر أنه ال بد أن يقصد بالعتق جعله صداقاً قبل أن يت) أحدمها ) ( تنبيهان ( 

أجعل عتقك : الرجل يعتق األمة فيقول : االستثناء ونية العدد ، بل هذا هو العطف املغري ، وقد قال صاحل ألبيه 
أو رد على القاضي إذا قال ) الثاين ( كل ذلك جائز ، إذا كانت له نية فنيته : قال . أو صداقك عتقك . صداقك 

ال يصح ، لتقدم القبول على اإلجياب : ال يصح النكاح فكذا يف نفسه ، فأجاب . تك جعلت عتق أميت صداق ابن: 
مل ميتنع أن يصح ، وقال أبو العباس فيما . قبلت : فقال . زوجتك ابنيت على عتق أمتك : ، فلو قال األب ابتداء 

الوقت الذي جعل : قالوا قياس املذهب صحته ، ألهنم . زوجت أميت من فالن ، وجعلت عتقها صداقها : إذا قال 
  . واهللا أعلم . العتق صداقاً كان ميلك إجبارها يف حق األجنيب 

  . فإن طلقها قبل أن يدخل هبا رجع عليها بنصف قيمتها : قال 
إذا طلق األمة اجملعول عتقها صداقها قبل أن يدخل هبا رجع عليها بنصف قيمتها ، نص عليه أمحد يف رواية : ش 

تسمية صحيحة ، وذلك يوجب الرجوع يف نصفها كغريها ، وملا مل يكن سبيل إىل الرجوع يف الرق اجلماعة ، إذ ال
بعد زواله ، رجع يف بدله وهو القيمة ، وعلى هذا لو ارتدت ، أو فعلت ما يفسخ نكاحها قبل الدخول ، رجع 

وعلى ( ستأنف النكاح بإذهنا ، األخرى املختارة للقاضي وبعض أصحابه ي) وعلى الرواية ( عليها جبميع قيمتها ، 
ابن أيب موسى ال يعترب إذهنا ، وعلى كل حال مهرها العتق ، فعلى قول القاضي إن امتنعت لزمها قيمة نفسها ) قول 

وقياس املذهب أنه ال : ، ألنه إمنا بذل نفسها يف مقابلة بضعها ، ومل تسلم له ، فريجع يف قيمتها ، قال أبو العباس 
على ألف : إذا مل يلزم النكاح ومل ترض بالشرط ، كما لو أعتقها على ألف فلم تقبل بل أوىل ، إذ يلزمها شيء ، 

  . أعتقتك وجعلت عتقك صداقك : أبلغ يف الشرط من 
تعترب القيمة وقت التلف وهو العتق ، مث إن كانت قادرة فال كالم ، وإن كانت معسرة فهل تنظر إىل ) تنبيه ( 

أصلهما املفلس إذا كانت له حرفة ، هل جيب : تسعاء ؟ فيه روايتان منصوصتان ، قال القاضي ميسرة أو تلزم باالس
  . عليه االكتساب ؟ على روايتني ، واهللا أعلم 

فقد انعقد النكاح . نعم : أقبلت ؟ فقال : وقال للمتزوج . نعم : أزوجت ؟ فقال : وإذا قال اخلاطب للويل : قال 
   .، إذا كان حبضرة شاهدين 

جواب صريح ، والسؤال مضمر معاد فيه ، أي نعم ) نعم ( هذا منصوص أمحد ، وبه قطع اجلمهور ، ألن : ش 
لفالن عليك ألف درهم : قبلت هذا النكاح ، ونعم زوجتها ، وهذا صريح ال احتمال فيه ، حيققه أنه لو قيل لرجل 

، وتقطع اليد مبثل ذلك ، مع أن األصل براءة الذمة  كان إقراراً صحيحاً ، ال يرجع فيه إىل تفسريه. نعم : فقال . 
ال يصح النكاح بذلك يف الصورتني ، قال : ، ودرء احلد بالشبهة ، وال بد أن حيضر ذلك شاهدان ملا تقدم ، وقيل 

  . واهللا أعلم . وهو األشبه باملذهب ، لعدم لفظ اإلنكاح والتزويج : ابن عقيل 
  . ثر من أربع زوجات وليس للحر أن جيمع بني أك: قال 

أسلمت وعندي مثان نسوة ، فأتيت : هذا كاإلمجاع ، ويدل عليه ما روي عن قيس بن احلارث قال : ش  ٢٤٧٤
رواه أبو داود وابن ماجه ، وإذا منع من الزيادة على أربع يف ) اختر منهن أبعاً ، وفارق سائرهن : ( النيب فقال 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن { (  ١٩: يل إن الواو يف قوله سبحانه الدوام ، ففي االبتداء أوىل ، وهبذا ق
ال عاطفة ، وقد فهم من قول اخلرقي ، أن له أن يتسرى مبا شاء ، وال نزاع يف ذلك ) أو ( مبعىن ) } وثالث ورباع 

  ) . } فإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم { (  ١٩: ، لقوله سبحانه 



  . وليس للعبد أن جيمع إال اثنتني : ل قا
ينكح العبد امرأتني ، ويطلق تطليقتني ، وتعتد األمة : ملا روى الدارقطين عن عمر رضي اهللا عنه قال : ش  ٢٤٧٥

  . حيضتني 
حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن حممد بن سريين ، أن عمر بن اخلطاب رضي : وقال أمحد  ٢٤٧٦

وهذا يف مظنة . يتزوج ثنتني ، وطالقه ثنتان : أل الناس كم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرمحن بن عوف اهللا عنه س
  . الشهرة ، ومل ينكر فكان إمجاعاً 

. أمجع أصحاب رسول اهللا ت على أن العبد ال ينكح أكثر من اثنتني : وقد روي عن احلكم بن عتيبة قال  ٢٤٧٧
والعبد ) } أو ما ملكت أميانكم { (  ١٩: اآلية إمنا تناولت احلر ، ألن فيها : وهبذا يتخصص عموم اآلية أو يقال 

} وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى { (  ١٩: ال ميلك ، ولو ملك فنفس ملكه ال يبيح التسري ، مث يف أول اآلية 
  . فاخلطاب ملن يكون ولياً على يتيم ، والعبد ال يصلح لذلك ) 
نصفه فأكثر جيمع بني ثالث ، نص عليه أمحد ، ألن ذلك مما يقبل التجزي ، فتجزى يف حقه كاحلد من عتق ) تنبيه ( 

ال ميلك إال اثنتني ، ألهنما قد ثبتا له وهو عبد ، فال ينتقل عنهما إال بدليل من نص أو إمجاع ومل يوجد ، : ، وقيل 
  . واهللا أعلم 

  . وله أن يتسرى بإذن سيده : قال 
أمحد رمحه اهللا ، يف رواية اجلماعة ، وقول قدماء أصحابه اخلرقي ، وأيب بكر ، وابن أيب موسى ،  هذا منصوص: ش 

ال ميلك : وبعض متأخريهم ، كأيب حممد من غري بناء على رواييت ملكه وعدمها ، بل اخلرقي وغريه يقولون 
جاز له التسري ، . ميلك : ، إن قلنا ويبيحون له التسري ، وبناه القاضي وعامة من بعده على الروايتني يف ملكه 

  . وإال فال جيوز ، وأمحد رمحه اهللا يف رواية أيب طالب قد استدل وبينها مبا هو كاٍف فيها 
قال ذلك ابن عمر وابن عباس . نعم : أيتسرى العبد ؟ قال : مسعت أبا عبد اهللا قيل له : قال أبو طالب  ٢٤٧٨

مل :  ، عطاء وجماهد ، وذكرهم ، وأهل املدينة على هذا ، ويف رواية قال رضي اهللا عنهما وغري واحد من التابعني
والذين هم لفروجهم حافظون إال { (  ١٩: فمن احتج هبذه اآلية : قيل أليب عبد اهللا . يزل أهل احلجاز على هذا 

من اشترى عبداً (  :يقول النيب . إذا ملكه ملك : فأي ملك للعبد ؟ قال ) } على أزواجهن أو ما ملكت أمياهنم 
إذا أعتق وله مال فماله معه : فقد جعل له ملكاً ، هذا يقوي التسري أنه يطأ مبلك ، وأهل املدينة يقولون ) وله مال 

، وال يتعرض ملاله ، وإذا باع العبد فاملال للسيد ، فقد جعلوا له مالًا يف العتق ، وابن عمر وابن عباس أعلم بكتاب 
. يتسرى العبد : اآلية ، هم أصحاب النيب وأنزل على النيب القرآن ، وهم أعلم فيما أنزل فقالوا اهللا ممن احتج هبذه 

ال تزال : ولكن يف القياس ليس يقوم حد امللك ، ألنه ليس خالصاً له دون السيد ، فيقول بقوهلم ، قال ابن سريين 
حابة ، وبعمل أهل احلجاز ، وبني أن يقول فقد استدل أمحد رمحه اهللا بقول الص. على الطريق ما اتبعت األثر 

الصحابة يعرف معىن القرآن ، وبني أن ملكه ليس كملك احلر ، وهذا الذي يفصل النزاع ، فاخلرقي والقدماء 
ال نثبت ملكاً مطلقاً ، لكن ملكاً يبيح له التسري فقط ، ملصلحة راجحة ، وال بدع يف ذلك ، إذ املوقوف : يقولون 

تفاع دون نقل امللك يف األصل ، وكذلك سيد أم الولد ميلك االنتفاع هبا دون البيع وحنوه ، عليه ميلك االن
والشارع يثبت من امللك ما فيه مصلحة العباد ، ومينع ما فيه فسادهم ، والعبد حمتاج إىل النكاح ، فاملصلحة تقتضي 

يد ، ومنع العبد مطلقاً ، فيه إضرار به ، ثبوت ملك البضع له ، وإال فكون العبد ميلك مطلقاً ، فيه إضرار بالس
فالعدل ثبوت قدر احلاجة ، ويف احلقيقة امللك املطلق هللا سبحانه وحده ، مث إذا ثبت للعبد ملك النكاح وهو أشرف 



قد ثبت ذلك عن : فملك التسري أوىل ، وغاية ما يقال أن إثبات ملك حيل الوطء دون غريه ال نظري له ، فنقول 
ن عباس رضي اهللا عنهم وال يعرف هلما خمالف ، وإذاً ال حيتاج إىل النظري ، مث العبد ال نظري له يف نفسه ابن عمر واب

وإذا جاز له التسري جاز له التسري مبا شاء . ، إذ ليس هو مثل احلر ، وال مثل البهيمة ، فكذلك يف أحكامه انتهى 
  . بإذن السيد كاحلر 

فظاهر هذا أنه جعل اإلذن يف التسري . أذن له سيده مرة مل يكن له الرجوع  إذا: نقل اجلماعة عنه ) تنبيه ( 
مقتضياً مللك البضع كالنكاح ، فكما أنه ليس له الرجوع يف النكاح إذا أذن له ، فكذلك يف التسري ، وهو يؤيد 

هذا خيالف طريقته  ومل أجد عنه خالف هذا ، والقاضي ملا استشعر أن: طريقة اخلرقي ومن وافقه ، قال أبو حممد 
  . واهللا أعلم . محله على أنه أطلق التسري وأراد به النكاح 

  . ومىت طلق احلر أو العبد طالقاً ميلك فيه الرجعة أو ال ميلك ، مل يكن له أن يتزوج أختها حىت تنقضي عدهتا : قال 
وهذا إمجاع واحلمد هللا ، وقد شهد له هذا يعتمد أصلًا ، وهو أنه ال جيوز اجلمع بني األختني يف عقد النكاح ، : ش 

اآلية إذا تقرر هذا فكما أنه ال جيوز اجلمع بينهما ) } وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف { (  ١٩: قوله تعاىل 
يف عقد النكاح ، ال جيوز اجلمع بينهما يف العدة ، فإذا تزوج امرأة مث طلقها ، مل جيز له أن يتزوج يف عدهتا من ال 

رجعية كانت أو بائناً ، أما الرجعية . وز له اجلمع بينهما يف عقد النكاح ، كأختها وعمتها وخالتها ، وحنو ذلك جي
  . فباالتفاق ، إذ هي زوجة 

  . وأما البائن فألن ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي اهللا عنهم  ٢٤٧٩
عهم على أربع قبل الظهر ، وأن ال تنكح ما أمجعت الصحابة على شيء كإمجا: وعن عبيدة السلماين قال  ٢٤٨٠

  . املرأة يف عدة أختها 
وألهنا حمبوسة عن ) من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيمع ماءه يف رحم أختني : ( ويورى عن النيب  ٢٤٨١

ه أمشل ، أي يف أحكام الوطء ، ألن) } وأن جتعوا بني األختني { (  ١٩: النكاح ألجله ، أشبهت الرجعية ، وقوله 
  . فهو أكثر فائدة ، وحكم العدة من فسخ ، حكم العدة من طالق ، واهللا أعلم 

  . وكذلك إن طلق واحدة من أربع ، مل جيز له أن يتزوج خامسة حىت تنقضي عدهتا : قال 
يف  قد تقدم أنه ال جيوز للحر أن جيمع يف عقد النكاح بني أكثر من أربع ، وكذلك ال جيوز أن جيمع بينهن: ش 

  . العدة ، وإن كان الطالق بائناً ، ألهنا حمبوسة عن النكاح ألجله ، أشبهت الرجعية 
كان للوليد بن عبد امللك أربع نسوة ، فطلق واحدة ألبتة ، وتزوج قبل أن حتل ، : وعن أيب الزناد قال  ٢٤٨٢

  . ن املسيب ، فأي شيء بقي وإذا عاب عليه سعيد ب: قال سعيد بن منصور : فعاب عليه ذلك كثري من الفقهاء 
  . وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه : قال 
أي ليس له أن يتزوج بأخرى حىت تنقضي عدة املطلقة ، ملا تقدم يف احلر ، وحكم البينونة من فسخ حكم : ش 

عه كان له أن إذا ماتت واحدة من منتهى مج: الطالق ، نعم لو كانت البينونة مبوت فقال ابن أيب موسى يف اإلرشاد 
يتزوج أخرى عقب موهتا ، وكذلك له أن يتزوج األخت عقب موت أختها ، وكذلك لو طلقها طالقاً ال رجعة فيه 

  . ، أو بانت منه بينونة ال رجعة فيها ، وقد شذ عن اجلماعة يف الطالق البائن 
ة بشبهة أو زنا مل جيز يف العدة حكم الوطء بشبهة أو زنا حكم الوطء يف نكاح صحيح ، فإذا وطيء امرأ) تنبيه ( 

أو يتزوج أختها ، وال يطأها إن كانت زوجته ، على املذهب املنصوص ، لئال جيمع ماءه يف رحم أختني ، وكذلك 
ال جيوز وطء أربع سواها بالزوجية ، وابتداء بالعقد على أربع ، قاله أبو بكر يف اخلالف ، والقاضي ، وأبو اخلطاب 



عقيل ، حذاراً من مجع مخس نسوة يف الفراش ، أو فيما هو يف حكمه وهو الزنا ، لثبوت حرمة  يف االنتصار ، وابن
جيوز ، لعدم النكاح ، وجيوز يف مدة استرباء العتيقة نكاح أربع سواها ، قاله القاضي يف اجلامع : املصاهرة ، وقيل 

التزمه القاضي يف . ال جيوز : بل العتق ، وقيل واخلالل ، وابن املىن ، ونصبه أبو اخلطاب يف خالفه الصغري ، كما ق
  . واهللا أعلم . التعليق يف موضع ، قياساً على املنع من تزوج أختها 

  . وإذا خطب امرأة فزوج بغريها مل ينعقد النكاح : قال 
بول انصرف إذا خطب امرأة فزوج بغريها ، فقبل يظنها املخطوبة ، مل ينعقد النكاح ، نص عليه أمحد ، ألن الق: ش 

إىل غري من وجد اإلجياب فيه ، فلم يتواردا على حمل واحد ، وإذاً ال ينعقد النكاح ، لعدم ركن العقد ، وهو 
  . اإلجياب والقبول ، واهللا أعلم 

أحق ما : ( وإذا تزوجها وشرط أن ال خيرج هبا من دارها أو بلدها فلها شرطها ، ملا روي عن النيب أنه قال : قال 
  ) . من الشروط ما استحللتم به الفروج  وفيتم به

  . هذا هو املذهب املنصوص ، وعلى هـ األصحاب : ش 
أحق الشروط أن توفوا به : ( هلذا احلديث ، وهو حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  ٢٤٨٣

لعهود ، وألن اهللا تعاىل ورسوله حرما رواه اجلماعة ، ولعمومات األمر بالوفاء بالعقود وا) ما استحللتم به الفروج 
مال الغري إال عن تراض منه ، وال ريب أن املرأة مل ترض ببذل فرجها إال هبذا الشرط ، وشأن الفرج أعظم من شأن 
املال ، فإذا حرم املال إال بالتراضي ، فالفرج أوىل ، وهلذا جعل النيب الشروط فيه الويل أن يزوج املرأة إال برضاها ، 

  . ى املرأة أنتتزوج إال بإذن وليها وهن
وروى األثرم رجلًا تزوج امرأة وشرط هلا دارها ، مث أراد نقلها ، فخاصموها إىل عمر رضي اهللا عنه فقال  ٢٤٨٤

  . مقاطع احلقوق عند الشروط : فقال عمر : إذاً يطلقننا : فقال الرجل . هلا شرطها : 
رمحه اهللا ، ) وعن أمحد . ( رواه الترمذي . جها من مصرها حنوه وعن ابن عمر فيما إذا شرط أن ال خير ٢٤٨٥

ال يلزم هذا الشرط ، حكاها أبو احلسني عن شيخه أيب جعفر ، ولعلها مأخوذة من أن األصل يف : رواية أخرى 
  . العقود والشروط البطالن ، إال أن يدل دليل على الصحة على رواية مرجوحة 

وهذا ليس يف ) كل شرط ليس يف كتاب اهللا تعاىل فهو باطل ( ديث الصحيح وذلك لقول النيب يف احل ٢٤٨٦
  . كتاب اهللا 
املسلمون على شروطهم ، إال شرطاً حرم : ( وعن عمرو بن عوف رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا  ٢٤٨٧

حيرم حاللًا ، وأجيب وهذا . وفيه كالم . حسن صحيح : خمتصر ، رواه الترمذي ، وقال ) حاللًا ، أو أحل حراماً 
أي يف حكمه وشرعه ، وهذه مشروعة ، بدليل ما تقدم ، وعن الثاين ) ليست يف كتاب اهللا ( عن األول بأن معىن 

  . بأهنا ال حترم احلالل ، وإمنا يثبت للمرأة خيار الفسخ ، إن مل يف هلا به 
اىل القاضي يف اجلامع فأثبت الفسخ بالعزم إذا تقرر هذا فمىت أخرجها من دارها بغري اختيارها فلها الفسخ ، وغ

على اإلخراج ، ومقتضى كالم األصحاب أن الزوج ال جيرب على الوفاء هبذا الشرط ، وكالم اخلرقي ظاهر يف 
انتهى . إذا شرط أن ال خيرجها من قريتها ، ليس له أن خيرجها : إجباره ، وكذلك كالم أمحد فر رواية حرب ، قال 

  . واهللا أعلم . لشرط إذا شرط أن ال خيرجها من مصرها ، ويف معىن هذا ا
  . وإن تزوجها وشرط هلا أن ال يتزوج عليها ، فلها فراقه إن تزوج عليها : قال 
الكالم يف هذا الشرط نقلًا ودليلًا كالكالم يف الذي قبله ، إال أن ظاهر كالمه هنا أنه ال جيرب على ترك النكاح : ش 



لها الفسخ ، وكذا ظاهر كالم أمحد يف رواية ابن منصور ، إذا تزوجها على أن ال يتزوج ، بل إذا تزوج عليها ف
عليها وال يتسرى ، فإن تزوج أو تسرى فهي خمرية ، وكأن الفرق أنه ال ضرر عليه يف عدم إخراجها من دارها ، 

  . ا شرط أن ال يتسرى عليها أما ترك النكاح فقد يتضرر به ، لكونه ال يعفه وحنو ذلك ، ويف معىن هذا الشرط إذ
أحدها ( ال ريب يف عدم صحة هذين الشرطني وحنومها بعد العقد ، وصحة ذلك فيه ، أما قبله فثالثة أوجه ) تنبيه ( 
إنه ظاهر : وهو ظاهر إطالق اخلرقي ، وأيب اخلطاب يف اهلداية ، وأيب حممد وغريهم ، وقال أبو العباس يف فتاويه ) 

ال أثر ملا قبل ) والثاين ( محد ، وقول قدماء أصحابه ، وحمققي املتأخرين أنه كالشرط فيه ، املذهب ، ومنصوص أ
يفرق بني شرط ) والثالث ( العقد مطلقاً ، وهو قول القاضي يف مواضع ، ومقتضى قول أيب الربكات وغريمها ، 

، وبني شرط ال خيرجه عن أن يكون جيعل العقد غري مقصود ، كالتواطيء على أن البيع تلجئة ال حقيقة له فيؤثر 
  . مقصوداً ، كاشتراط اخليار ، فهذا ال يؤثر ، قاله القاضي يف تعليقه يف موضع ، واهللا أعلم 

  . ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غري أن خيلو هبا : قال 
  . املذهب املعروف املشهور جواز النظر للمخطوبة يف اجلملة : ش 

إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إىل : ( ا روى جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال مل ٢٤٨٨
. فخطبت امرأة فكنت أختبأ هلا حىت رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها فتزوجتها : قال ) ما يدعو إىل نكاحها فليفعل 

  . رواه أمحد وأبو داود 
الرجل إذا أراد أن : قلت ألمحد : د فيها النظر وصوبه ، وقال حرب ويف حديث املوهوبة أن النيب صع ٢٤٨٩

  . إذا خاف ريبة ؛ وظاهر هذا يفيد اجلواز خلوف الريبة : يتزوج امرأة هل ينظر إليها ؟ قال 
كنت عند رسول اهللا فأتاه رجل فأخربه أنه تزوج امرأة من : وقد يستدل هلا مبا روى أبو هريرة قال  ٢٤٩٠

فاذهب فانظر إليها ، فإن يف أعني األنصار : ( قال . ال : قال ) أنظرت إليها ؟ : ( ال له رسول اهللا األنصار ، فق
  . رواه مسلم ) شيئاً 

احلديث انتهى ، ) هل نظرت إليها ؟ : ( خطب رجل امرأة من األنصار ، فقال له رسول اهللا : وللنسائي  ٢٤٩١
مد يف العمدة ينظر إىل ما يظهر غالباً ، كالرقبة واليد والقدم ، وقيل وإذا جاز له النظر ، فعنه وهو اختيار أيب حم

ظهر القدم ، لظاهر ما تقدم من احلديث ، إذ من ينظر إىل امرأة وهي غافلة نظر منها إىل ما يظهر عادة ، وعلى هذا 
وقد حيمل . حاسرة ينظر إليها : حيمل إطالق اخلرقي ، وكذا أيضاً محل عليها القاضي قول أيب بكر يف اخلالف 

) نعم ( كالمهما على إطالقه ، إذ احلاسرة هي اليت تضع مخارها ودرعها ، واحلديث ال يأىب هذا ، بل لعله ظاهره 
  . يستثىن من ذلك ما بني السرة والركية ، ألنه ال يظن من صحابية كشف ذلك وإن كانت خالية 

خطب عمر بن اخلطاب ابنة علي ، : أيب جعفر قال  وقد روى سعيد عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ٢٤٩٢
نرسل هبا إليك تنظر إليها فرضيها ، فكشف عن ساقيها ، : فعادوه فقال . إمنا ردك : فذكر منها صغراً ، فقالوا له 

ى رواية ثانية ال ينظر إال الوجه واليدين ، بناء عل) وعنه ( أرسل ، لوال أنك أمري املؤمنني للطمت عينك : فقالت 
املذهب املعمول عليه املنع من : أن اليدين ليسا من العورة ، وهي اختيار زاعمي ذلك ، قال القاضي يف تعليقه 

وال { (  ١٩: النظر إىل ما هو عورة ، وحنوه قال الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وذلك لظاهر قوله تعاىل 
  ) . } يبدين زينتهن إال ما ظهر منها 

. خيتص النظر بالوجه ) : وعنه رواية ثالثة ( رواه عنه األثرم . الوجه وباطن الكف : اس قال ابن عب ٢٤٩٣
  . صححها القاضي يف اجملرد ، وابن عقيل ، ألنه جممع احملاسن 



ال خيلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما : ( وشرط جواز النظر على كل حال عدم اخللوة هبا ، لقوله  ٢٤٩٤
  . لوة حبضور امرأة صبية فأكثر ، أو رجل من ذوي أرحامها ، أو عصباهتا ممن يباح له السفر هبا وخيرج عن اخل) 

وظاهر كالم اخلرقي يشمل األمة واحلرة ، وكذلك ظاهر كالم الشيخني وغريمها ، وصرح به القاضي يف اجملرد ، 
  .  وجعل يف اجلامع وابن عقيل حكم النظر يف خطبة األمة حكم النظر يف شرائها

وظاهر كالم اخلرقي أيضاً أن النظر على سبيل اإلباحة ، وجعله ابن عقيل وابن اجلوزي مستحباً ، وهو ظاهر 
  . واهللا أعلم . وينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل اخلطبة : احلديث ، قال أبو العباس 

ث هبا إليه بالليل ، فالعقد والشرط جائزان ، وإذا زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ، ويبع: قال 
  . وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده 

ال ريب أن سيد األمة يستحق منفعة االستخدام والوطء ، وقد أخرج منفعة الوطء ، وحملها عرفا وعادة هو : ش 
ه وجواز العقد معه ، وعلى الليل فيختص به ، وإذاً فهذا شرط مؤكد ملقتضى العقد ومقّو لَه ، فال ريب يف جواز

هذا يكون على الزوج نفقتها ليلًا ، إذ النفقة تدور مع التسليم ، وهي إمنا تسلمت كذلك ، ولو بذهلا السيد للزوج 
( اعتماداً على شرطه ، ألن له فيه غرضاً صحيحاً ، ويلزمه ) على وجه ( واحلال أهنما شرطا ذلك مل يلزمه القبول 

ضى الزوجية ، وإمنا سقط عنه ملعارضة حق السيد ، والسيد قد رضي بإسقاط حقه فيسقط ، إذ هذا مقت) على آخر 
وقد فهم من هذا الذي قلناه أنه مع عدم الشرط يكون احلكم كما قال اخلرقي ، وأن السيد مىت بذهلا له لزمه مجيع 

  . النفقة بال نزاع 
ك الكسوة قطعاً للتنازع ، وقيل وهو الذي أورده أبو مجلة النفقة بينهما نصفني عند أيب حممد ، وكذل) تنبيه ( 

الربكات مذهباً خيتص كل واحد مبا جيب عليه ، فيجب على الزوج نفقة الليل ، وتوابعه من الوطاء والغطاء ، 
  . ودهن املصابح وحنوه ، واهللا أعلم 

  : قال 

  باب ما حيرم نكاحه واجلمع بينه وغري ذلك

  
) } حرمت عليكم أمهاتكم { (  ١٩: عدة حمرمات يف كتابه العزيز ، يف قوله تعاىل قد نص اهللا سبحانه على : ش 

  . اآلية ونص نبيه على عدة أيضاً ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل ، واهللا أعلم 
واحملرمات نكاحهن باألنساب األمهات ، والبنات ، واألخوات ، والعمات ، واخلاالت ، وبنات األخ ، : قال 

  . خت وبنات األ
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ، وأخواتكم ، { (  ١٩: قد نص اهللا تعاىل على ذلك كذلك ، قال تعاىل : ش 

أمه اليت ولدته ، وجداته من قبل ) ويدخل يف األمهات ) ( } وعماتكم ، وخاالتكم ، وبنات األخ وبنات األخت 
  . أبيه وأمه وإن علون ، لصحة تناول االسم للجميع 

بنات االبن ، وبنات ) ويدخل يف البنات ) ( اللهم صل على أبينا آدم ، وأمنا حواء ( قد جاء يف الدعاء و ٢٤٩٥
البنت وإن سفلن ، لصحة تناول االسم للجميع ، وتدخل البنت من نكاح صحيح ، أو ملك ميني أو شبهة ، 

  . وكذلك البنت من زنا ، لشمول اآلية الكرمية للجميع 
فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن ( يعين ولدها ) انظروه ( مرأة هالل بن أمية وقد قال يف ا ٢٤٩٦



  . يعين الزاين ، فجعله له ) سحماء 
  . واستدل أمحد بأمر النيب سودة أن حتتجب من ابن أمة زمعة للشبه الذي رأى بعتبة  ٢٤٠٧

النسب لغريه ، قاله القاضي يف التعليق ، وظاهر كالم يكفي يف التحرمي أن يعلم أهنا بنته ظاهراً ، وإن كان ) تنبيه ( 
ويدخل يف األخوات األخوات من األبوين ، أو من األب ، أو من األم ، . أمحد يف استدالله أن الشبه كاف يف ذلك 

ويف اخلاالت ( كل أخت ألب وإن بعد ، من جهة أبيه ، أو من جهة أمه ) ويدخل يف العمات ( لشمول اآلية لذلك 
ل أخت ألم وإن بعدت من جهة أبيه ، أو من جهة أمه ، لشمول اآلية الكرمية لذلك ، وألنه إذا ثبت أن كل ك) 

كل بنت أخ ) ويدخل يف بنات األخ ، وبنات األخت ( جد أب ، وأن كل جدة أم فكل أخت هلما عمة وخالة ، 
رم من عداهن فال حترم بنات العمات ، وإن سفلت ، وقد استفيد من كالم اخلرقي ختصيص هؤالء بالذكر بأنه ال حي

وال بنات اخلاالت ، وقد نص اخلرقي على ذلك بعد ، وال بنات األخوال ، وال بنات األعمام ، وال ريب يف ذلك ، 
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات { (  ١٩إىل ) } يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك { (  ١٩: لقوله تعاىل 

) } وأحل لكم ما وراء ذلكم { (  ١٩واألصل املساواة ، ال سيما وقد دخلن يف عموم ) } خالك وبنات خاالتك 
  . واختصار ما تقدم أن مجيع أقارب النسب حرام ، إال األربعة املذكورة يف آية األحزاب ، واهللا أعلم 

  . واحملرمات باألسباب األمهات املرضعات ، واألخوات من الرضاعة : قال 
وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم { (  ١٩: اهللا سبحانه ، وهلذا عمم بعد ، قال اهللا سبحانه  يعين يف كتاب: ش 

ويدخل يف األمهات األم اليت أرضعت الطفل ، وأمهاهتا ، وجداهتا ، وإن علون كما يف النسب ، ) } من الرضاعة 
  . ويدخل يف األخوات واهللا أعلم 

  . الاليت دخل هبن ، وحالئل األبناء ، وزوجات األب وأمهات النساء ، وبنات النساء : قال 
النوع الثاين ( احملرمات بالرضاع وقد تقدم ) النوع األول ( احملرمات بالسبب على ما ذكر اخلرقي ثالثة أنواع : ش 
( وإن بعدن ومل يرثن ، أو كن من رضاع ، لشمول االسم هلن ) أمهات نسائه ( احملرمات باملصاهرة ، وهن أربع ) 

أي زوجات األبناء ، ) وحالئل األبناء ( وإن بعدن ومل يرثن أو كن من رضاع وهؤالء من الربائب ) وبنات نسائه 
ألهنا حتل معه وحيل معها ، ويدخل : مسيت الزوجة بذلك ألهنا حمل إزار زوجها ، وهي حمللة له وهو حملل هلا وقيل 

وإن بعد ، ومل يرث ، أو كان من رضاع ) وزوجات األب ( ، يف ذلك االبن البعيد ، وغري الوارث ، ومن الرضاع 
وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت { (  ١٩: ، واألصل يف ذلك كله قول اهللا تعاىل 

 ( ١٩: وقال تعاىل ) } دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم 
وشرط حترمي الربيبة الدخول بأمها ، كما نص اهللا ) } وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف { 

  . فقد قيد سبحانه الربائب بكوهنن يف احلجر : سبحانه عليه ، فإن قيل 
حالئل األبناء وقيد سبحانه ) لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل : ( وكذلك املبني لكتابه ، حيث قال  ٢٤٩٨

إنه خرج خمرج الغالب ، إذا الغالب يف الربيبة كوهنا : أما التقييد باحلجر فقد قيل : قيل . بكون األبناء من الصلب 
يف احلجر ، وما خرج خمرج الغالب ال مفهوم له اتفاقاً ، وقد حكى ابن عقيل اشتراط احلجر ، نظراً ملا تقدم وهو 

  . ب فليخرج واهللا أعلم االبن املتبىن ظاهر ، وأما تقييد االبن بالصل
  ) . حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب : ( أما االبن من الرضاع فإنه يدخل يف قوله  ٢٣٩٩

أحدمها يترتب التحرمي املتقدم بالعقد الصحيح املفيد للحل بال ريب ، وبالعقد الفاسد على ظاهر كالم ) تنبيهان ( 
العقد الفاسد يثبت مجيع أحكام النكاح إال احلل ، واإلحالل ، واإلحصان ، : ال القاضي يف اجملرد فيما أظن ، ق



واإلرث ، وتنصف الصداق بالفرقة قبل املسيس ، وظاهر كالمه يف التعليق أن العقد احلرام وإن مل يتمحض حترميه ال 
أن العقد احلرام ال يتعلق به حترمي يتعلق به حترمي ، فإن املخالف احتج عليه يف أن الزنا ال يثبت حترمي املصاهرة ، ب

العقد إذا مل يتمحض حترميه يتعلق به التحرمي ، كذلك إذا متحض حترميه ، والوطء إذا مل : كذلك الوطء ، فأجاب 
يتمحض حترميه يتعلق به التحرمي ، كذلك إذا متحض حترميه ، وذكر أيضاً يف موضع آخر ما يدل على ذلك ، هذا يف 

أما يف أنكحة الكفار فقد ذكر القاضي يف تعليقه وغريه فيما إذا أسلم وحتته أم وبنت مل يدخل أنكحة املسلمني ، 
بواحدة منهما أنه يبطل نكاح األم ، ونص أمحد على ذلك ، وهذا تصريح ببطالن نكاح األم ، ونص أمحد على 

م ، والقاضي استنبط من هذا ذلك ، وهذا تصريح ببطالن نكاح األم ، مع أن النكاح ال يقرون عليه بعد اإلسال
وإال مل ينشر حرمة املصاهرة ، وجعل أبو العباس يف بعض قواعده حترمي املصاهرة تابعاً : النص صحة النكاح ، قال 

  . للسبب ، وهو يلتفت إىل األول 
ذلك ، فتدخل املراد بالدخول هنا يف كالم اخلرقي حيتمل أنه الوطء فتخرج اخللوة ، وحيتمل أنه أعم من ) الثاين ( 

فيما إذا طلق بعد اخللوة وقبل الوطء روايتان ، أنصهما وهو ) وعن أمحد ( اخللوة ، وهو مقتضى كالمه بعد ، 
الذي قطع به القاضي يف اجلامع الكبري يف موضع ، ويف اخلصال ، وابن البنا والشريازي ثبوت حترمي الربيبة ، ألن 

إذا بىن هبا ، وإن . دخل على زوجته : وة ، والعرف على ذلك ، يقال اهللا سبحانه أطلق الدخول ، وهو شامل للخل
ال يثبت : وهي اختيار أيب حممد ، وابن عقيل ، والقاضي يف اجملرد ، ويف اجلامع يف موضع ) والثانية ( مل يكن وطئها 

  . حترميها نظراً إىل أن الدخول كناية عن الوطء 
 يثبتان حترمي الربيبة ، وقد يقال بالتحرمي ، بناء على تقرر الصداق بذلك وظاهر كالم اخلرقي أن القبلة أو اللمس ال

) وظاهر كالمه ( ، وظاهر كالمه أيضاً ، أنه ال يثبت باستدخال املاء ، ونص عليه القاضي يف تعليقه يف اللعان ، 
د ، والقاضي يف الروايتني ، أيضاً أن املوت قبل الدخول ال يثبت التحرمي ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار أيب حمم

يثبت ، اختارها أبو بكر يف املقنع ، إذ املوت أقيم مقام الدخول يف تكميل الصداق ) والثانية ( لظاهر اآلية الكرمية 
  . والعدة ، فكذلك يف حترمي الربيبة ، واهللا أعلم 

  . واجلمع بني األختني : قال 
وج إحدى األختني هو السبب لتحرمي أختها ، واألصل يف ذلك هذا النوع الثالث مما حرم بالسبب ، إذ تز: ش 

ويدخل يف ذلك األختان من كل جهة ، ومن ) } وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف { (  ١٩: قوله تعاىل 
  . النسب والرضاع ، واهللا أعلم 

  . وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب : قال 
  . اهللا عز وجل من احملرمات ، ذكر املأخوذ من جهة السنة  ملا ذكر املنصوص عليه يف كتاب: ش 

إهنا ال حتل يل ، إهنا ابنة أخي من : ( فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب أريد على بنت محزة ، فقال  ٢٥٠٠
  ) . من النسب ( ويف لفظ ) الرضاعة ، وحيرم من الرضاعة ما حيرم من الرحم 

  . متفق عليهما ) حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة : ( ها أن النيب قال وعن عائشة رضي اهللا عن ٢٥٠١
رواه أمحد ) إن اهللا حرم من الرضاعة ما حيرم من النسب : ( قال رسول اهللا : وعن علي رضي اهللا عنه قال  ٢٥٠٢

أخت ) والثانية  (أم أخته ) إحدامها ( والترمذي وصححه ، وقد استثىن بعض األصحاب من هذا العموم صورتني 
إمنا حرمت يف غري الرضاع لكوهنا . ابنه ، فإهنما ال حيرمان ، والصواب عند اجلمهور عدم استثنائهما ، ألن أم أخته 

  . زوجة أبيه ، وذلك حترمي مصاهرة ، ال حترمي نسب ، وكذلك أخت ابنه إمنا حرمت لكوهنا ربيبته 



، على ظاهر كالم اخلرقي وغريه ، كأن يكره امرأة على الرضاع أو  ال فرق بني الرضاع املباح واحملظور) تنبيه ( 
  . يغصب لبنها فيسقيه الطفل ، وقد ذكر ذلك القاضي يف تعليقه مبا يدل على أنه إمجاع ، واهللا أعلم 

  . ولنب الفحل حمرم : قال 
تنتشر من جهة الرجل  ال نزاع بني أهل العلم يف أن حرمت الرضاع تنتشر من جهة املرأة ، واختلفوا هل: ش 

الذي اللنب له ، فذهب اجلمهور إىل أنه ينتشر منه ، كما ينتشر من املرأة ، فيصري الطفل ولد الرجل ، والرجل أباه 
. ، وأوالد الرجل إخوته ، سواء كانوا من تلك املرأة أو من غريها ، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته 

  . ته ، ألن اللنب من الرجل ، كما هو من املرأة وآباؤه وأمهاته أجداده وجدا
إن أفلح أخا أيب القعيس استأذن علي بعد ما أنزل : ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٢٥٠٣

ال واهللا ال آذن له حىت أستأذن رسول اهللا فإن أخا أيب القعيس ليس هو أرضعين ، وإمنا أرضعتين : احلجاب ، فقلت 
يا رسول اهللا إن الرجل ليس هو أرضعين ولكن أرضعتين امرأته ، : لقعيس ، فدخل علي رسول اهللا فقلت امرأة أيب ا

حرموا من الرضاعة ما حيرم من : فبذلك كانت عائشة تقول : قال عروة ) ائذين له فإنه عمك تربت يداك : ( فقال 
  . وهذا نص ، واهللا أعلم . النسب 

  . ، وبينها وبني خالتها  واجلمع بني املرأة وعمتها: قال 
  . هذا أيضاً مما ثبت بسنة املبني لكتاب ربه : ش 

ويف ) ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها : ( فروى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٢٥٠٤
  . متفق عليهما ) هنى النيب أن تنكح املرأة على عمتها أو خالتها : لفظ قال 
  . وللبخاري والترمذي عن جابر رضي اهللا عنه مثله  ٢٥٠٥
وهبذا يتخصص ) إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم : ( وقال : ويف التمهيد عن ابن عباس حنوه ، وفيه  ٢٥٠٦
. أمجع أهل العلم على ذلك : مع أن هذا كاإلمجاع ، قال ابن املنذر ) } وأحل لكم ما وراء ذلكم { (  ١٩عموم 

  . ه حبمد اهللا اختالف إال عن بعض أهل البدع ممن ال يعتد خبالفه كالروافض واخلوارج وليس في
يروى أن رجلني من اخلوارج أتيا عمر بن عبد العزيز ، وكان مما أنكرا عليه رجم الزانيني ، وحترمي اجلمع  ٢٥٠٧

كم فرض اهللا عليكما من : قال هلما ف. ليس هذا يف كتاب اهللا : بني املرأة وعمتها ، وبينها وبني خالتها ، وقاال 
وسأهلما عن عدد ركعاهتا ، فأخرباه بذلك ، وسأهلما عن مقدار . مخس صلوات يف اليوم والليلة : الصلوات ؟ قاال 

فمن أين : ال جنده يف كتاب اهللا ، قال : فأين جتدان ذلك يف كتاب اهللا ؟ قاال : الزكاة ونصبها ؛ فأخرباه ، فقال 
وال فرق بني العمة القريبة والبعيدة . فكذلك هذا : ؟ قاال فعله رسول اهللا ؟ واملسلمون بعده ، قال  صرمتا إىل ذلك

، وكذلك اخلالة ، والضابط أن كل امرأتني لو قلبت إحدامها ذكراً مل جيز له أن يتزوج باألخرى ألجل القرابة ، مل 
ا حرم اجلمع بني املرأة وبنت أخيها ، ألن األخ ال تباح له جيز اجلمع بينهما ، حذاراً من قطيعة الرحم القريبة ، وهبذ

بنت أخيه ، وابن األخت ال تباح له خالته ، وأبيح اجلمع بني بنيت عمني ، وبنيت خالني ، وبنيت عمتني ، وبنيت خالتني 
عة الرحم ، ، ألن ابن العم له أن يتزوج بنت عمه ، وابن اخلال يتزوج بنت خاله ، لكن هل يكره حذاراً من قطي

  . وإن كانت بعيدة أو ال يكره ؟ فيه روايتان ، واهللا أعلم 
  . وإذا عقد على املرأة وإن مل يدخل هبا فقد حرمت على أبيه وابنه ، وحرمت عليه أمها : قال 
 حترم زوجة األب على االبن ، وزوجة االبن على األب مبجرد العقد اتفاقاً ، وكذلك أمهات النساء ، اتباعاً: ش 

رمحه اهللا أن ) وروي عن أمحد ( إلطالق الرب سبحانه ، إذ بالعقد تسمى حليلة ابنه ، ومنكوحة أبيه ، وأن زوجته 



وأمهات نسائكم { (  ١٩: أمهات النساء كالربائب ، ال حيرمن إال بالدخول ببناهتن ؛ وقد يستدل له بقوله تعاىل 
راجع إىل األمهات وإىل الربائب ) دخلتم ( على أن ) } هبن  وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم

الثاين جمرور حبرف اجلر ، فاجلران خمتلفان ، وما ) ونسائكم ( األول جمرور باإلضافة ) نسائكم ( ، وهو مردود بأن 
  . هذا سبيله ال جتري عليه الصفة كما إذا اختلف العمل 

أميا رجل نكح امرأة فدخل هبا ، : ( جده ، أن رسول اهللا قال  ومبا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن ٢٥٠٨
فال حيل له نكاح ابنتها ، وإن مل يكن دخل هلا فلينكح ابنتها ، وأميا رجل نكح امرأة فال حيل له أن ينكح أمها ، 

  . رواه الترمذي ) دخل هبا أو مل يدخل 
أة مث فارقها قبل أن يصيبها ، هل حتل له أمها عن رجل تزوج امر(  ١٦وسئل زيد بن ثابت رضي اهللا عنه  ٢٥٠٩

رواه مالك يف املوطأ ، وعن ) . ال ، األم مبهمة ، ليس فيها شرط ، وإمنا الشرط يف الربائب : ؟ فقال زيد بن ثابت 
  . ابن عباس حنوه 

دينة فأخرب أنه وأرخص ابن مسعود رضي اهللا عنه يف نكاح األم إذا مل ميس البنت وهو بالكوفة ، مث قدم امل ٢٥١٠
. رواه مالك يف املوطأ . ليس كما قال ، إمنا الشرط يف الربائب ، فرجع إىل الكوفة ، فأمر الرجل أن يفارق امرأته 

  . واهللا أعلم 
  . واجلد وإن عال فيما قلت مبنزلة األب ، وابن االبن فيه وإن سفل مبنزلة االبن : قال 
  . الكرمية ، واهللا أعلم  قد تقدم ذلك ، اتباعاً إلطالق اآلية: ش 
وكل من ذكرنا من احملرمات من النسب والرضاع فبناهتن يف التحرمي كهن ، إال بنات العمات وبنات : قال 

  . اخلاالت ، وبنات من نكحهن اآلباء واألبناء ، فإهنن حملالت 
كحهن اآلباء واألبناء ، لدخوهلن قد تقدم هذا كله فيما تقدم ، وإن كان األوىل تأخريه إىل هنا ، إال بنات من ن: ش 

وأمهاهتن إمنا حرمن لكوهنن حالئل اآلباء واألبناء ، وبناهتن لسن ) } وأحل لكم ما وراء ذلكم { (  ١٩: يف عموم 
  . حبالئل ، وهبذا فارقن ابنة الربيبة ، إذ ابنة الربيبة ربيبة ، وابنة احلليلة ليست حليلة ، واهللا أعلم 

  . زوجة الىت مل يدخل هبا وكذلك بنات ال: قال 
هذا مستأنف ، ال معطوف على ما تقدم ، وإال يلزم أن أم الربيبة حمرمة ، أي وكذلك حتل بنات الزوجة اليت : ش 

  . مل يدخل هبا ، وقد تقدم ذلك ، واهللا أعلم 
  . ووطء احلرام حمرم كما حيرم وطء احلالل والشبهة : قال 
  . ل والشبهة ، نص عليه أمحد يف رواية اجلماعة وطء احلرام ما حيرم وطء احلال: ش 

رواه ابن أيب شيبة مرسلًا ، ) ال ينظر اهللا إىل رجل نظر إىل فرج امرأة وابنتها : ( ملا روي عن النيب أنه قال  ٢٥١١
  . لكن يف رواته احلجاج بن أرطأة 

. رأته حرمت عليه امرأته إذا وطيء الرجل أم ام: وروى بإسناد صحيح عن عمران بن حصني أنه قال  ٢٥١٢
ومن وطئ فقد نكح ، إذ النكاح حقيقة ) } وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء { (  ١٩: وأيضاً قوله سبحانه 

  . . يف الوطء ، بدليل قول الشعر 
  ومن أمي قد أنكحتها رماحنا 

  
  وأخرى على عم وخال تلهف 



  
ن الكوفيني ، وعن املربد عن البصريني أن النكاح يف أصل الذي حصلناه عن ثعلب ع: وقال أبو عمر غالم ثعلب 

  . اللغة اسم للجمع بني الشيئني ، قال الشاعر 
  أيها املنكح الثريا سهيال 

  
  عمرك اهللا كيف جيتمعان 

  
إنه حقيقة فيهما أو يف العقد فالقرينة دلت على أن املراد : واجلمع حيصل حقيقة بالوطء دون العقد ، ولو قيل 

ومثل هذا التغليظ ال يستعمل يف العقد ) } إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال { (  ١٩: ، وهو قوله سبحانه الوطء 
فامنت سبحانه ) } هو الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا { (  ١٩: ، وأورد على هذا قوله سبحانه 

  . بالصهر ، وال مينت بالزنا 
  ) . احلرام ال حيرم احلالل : ( ر رضي اهللا عنهما عن النيب قال ومبا روى الدارقطين عن ابن عم ٢٥١٣
وعن عائشة رضي اهللا عنها ، عن النيب حنوه ، وأجيب بأن اهللا سبحانه امنت بالنسب ، ومع هذا يثبت بالزنا  ٢٥١٤

احلديث ، ألنه يثبت من أمه وآبائها ، وعن حديث ابن عمر بأن مداره على إسحاق بن حممد الفروي ، وهو منكر 
، قاله غري واحد من األئمة ، ورماه ابن معني وغريه بالكذب ، وفيه أيضاً العمري وقد ضعف ، وعن حديث عائشة 

  . هو كذاب : بأن مداره على عثمان بن عبد الرمحن ، وهو منكر احلديث ، وقال ابن معني 
لعلم ، وهو كذلك ، إال أنه قد حكي وقد أشعر كالم اخلرقي بأن وطء احلالل والشبهة ال نزاع فيهما بني أهل ا

للشافعي قويل بأن وطء الشبهة ال حيرم ، وال يعرج عليه ، ودخل يف وطء احلالل الوطء مبلك اليمني ، وهو إمجاع 
، ودل كالمه على أن وطء الشبهة ليس حبالل وال حرام ، وقد صرح القاضي يف تعليقه بأنه حرام ؛ وكالم اخلرقي 

والدبر ، وصرح بذلك أبو حممد يف كتابيه ، وكذلك القاضي ، وأبو اخلطاب مبا يقتضي أنه  يشمل الوطء يف القبل
يف ) وقد دخل ( أو دبر : يف قبل ، وقيل : وفاق ، وشذ ابن محدان يف رعايتيه فقدم اختصاص احلكم بالقبل ، فقال 

إنه ال يعرف الرواية يف ذلك ، : ري كالم اخلرقي وطء امليتة ، ألنه وطء حرام ، وقد قال القاضي يف اجلامع الكب
فيه وطء من ال يوطأ مثلها ، وقد خيرج ، ألنه جناية وليس بوطء ، وفيها ) وقد يدخل ( وحكى فيها احتمالني ، 

  . وجهان ، أصحهما عدم التحرمي 
هبن حترمي ،  ظاهر كالم اخلرقي أن اخللوة ، ونظر الفرج ، واملباشرة دونه ، إذا كن لشهوة ال يتعلق: وقد يقال 

لتخصيصه الوطء بالذكر ، وهو الصحيح من الروايتني يف اجلميع ، وحتقيق ذلك ، وبيان طرق األصحاب فيه حيتاج 
  . إىل تطويل ، واهللا أعلم 

  . وإن تزوج أختني من النسب أو الرضاع يف عقد واحد فسد نكاحهما : قال 
ذا مجع فسد النكاح فيهما ، الرتكابه النهي ، مع أنه ال مزية قد تقدم أنه حيرم اجلمع بني األختني مطلقاً ، فإ: ش 

ألحدامها على األخرى ، أشبه ما لو زوجت املرأة من رجلني ، أو عقد عليها وليان عقدين لرجلني فوقعا معاً ، ونقل 
أنه خيتار وهو حممول على : قال القاضي . إذا تزوج أختني يف عقد خيتار إحدامها ) : أمحد (  ١٦ابن منصور عن 

  . إحدامها بعقد مستأنف ، واهللا أعلم 
  . وإن تزوجهما يف عقدين فاألوىل زوجته : قال 



أي إذا تزوجهما يف عقدين ، فوقعا واحداً بعد واحد ، وعلم السابق ، فإن احلكم له ، إذ اجلمع احملرم إمنا : ش 
تقدم ، وإن مل يعلم كيف وقعاً ، أو علم السبق حيصل بالثاين ، فاختص البطالن به ، أما إن علم وقوعهما معاً فقد 

ومل يعلم السابق ، أو علم مث نسي ، فظاهر كالم مجاعة من األصحاب إن حكم ذلك حكم الوليني يزوجان من 
يقرع بينهما ، واألول أصح ، واهللا ) وقيل عنه ( فإن جهل أوهلما بطل النكاحان ، : رجلني ، قال ابن أيب موسى 

  . أعلم 
  . والقول فيهما القول يف املرأة وعمتها ، واملرأة وخالتها : قال 
هذا من باب املقلوب ، أي القول يف املرأة وعمتها ، واملرأة وخالتها ، كالقول يف األختني ، إن تزوجهما يف : ش 

  . عقد واحد مل يصح ، وإن تزوجهما يف عقدين صح األول ، واهللا أعلم 
  . وأجنبية يف عقد واحد ثبت نكاح األجنبية  وإن تزوج أخته من الرضاعة: قال 
هذا إحدى الروايتني ، وهو اختيار القاضي يف تعليقه ، والشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وأيب حممد ، : ش 

ال يصح فيهما ، ) والثانية ( ألن األجنبية حمل قابل للنكاح ، صدر عليها عقد من أهله فصح ، كما لو انفردت ، 
أبو بكر ، ألنه عقد اشتمل على مباح وحمظور ، فغلب احلظر ، كما لو اختلطت املذكاة وامليتة ، وكذبيحة اختارها 

من أحد أبويه كتابياً ، بأن املباح واحملظور اجتمعا يف عني واحدة ، وههنا يف عينني ، وهكذا احلكم يف كل من مجع 
  . يتني ، واهللا أعلم بني حمرمة وحمللة ، هل يصح النكاح يف احملللة ؟ على روا

وإذا اشترى أختني فأصاب إحدامها ، مل يصب األخرى حىت حيرم عليه األوىل ، ببيع أو نكاح ، أو هبة ، أو : قال 
  . ما أشبهه ، ويعلم أهنا ليست حبامل منه 

شاً باإلمجاع ، جيوز أن يشتري أختني يف عقد ، ألن املنوع منه اجلمع بينهما يف الفراش ، وال يصريان بذلك فرا: ش 
وال جيوز أن جيمع بينهما يف الوطء ، على املشهور واملنصوص من الروايتني ، وهو املختار لألصحاب ، لقوله 

وهو شامل للجمع يف النكاح واجلمع مبلك اليمني ، ) } وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف { (  ١٩: سبحانه 
اجلمع يعرب به عن فعل الشيئني أحدمها عقب : تعذر يف الوطء ؟ قيل حقيقة اجلمع املقارنة ، وذلك م: وإن قيل 

  . اآلخر 
كما أنه قد جاء أنه مجع بني الصالتني وألن الذي علل به النيب حترمي اجلمع يف النكاح وهو قطع الرحم  ٢٥١٥

  . موجود هنا 
أحلتهما آية ، : الوا وقد روي عن عثمان رضي اهللا عنه ، وعلى وابن عباس رضي اهللا عنهم أهنم ق ٢٥١٦

وأن جتمعوا { (  ١٩وباملرمحة ) } وأحل لكم ما وراء ذلكم { (  ١٩: يريدون باحملللة قوله تعاىل . وحرمتهما آية 
( فغلبنا آية التحرمي احتياطاً ، وأيضاً فآية التحليل قد خصصت باالتفاق ، فضعف عمومها ، ) } بني األختني 

ابه ، والشيخان وغريهم رواية بالكراهة من غري حترمي ، معتمدين يف ذلك على وطائفة من أصح) . وحكى القاضي 
ال أقول أنه حرام ، : تقول إنه حرام ؟ قال : قوله يف رواية ابن منصور وسأله عن اجلمع بني األختني اململوكتني 

ال أقول : ولكنه قال . حبرام  ليس: ألنه مل يقل : وامتنع أبو العباس من إثبات هذه الرواية ، قال . ولكن ينهء عنه 
يقولون منهي عنه ؛ : وهذا األدب يف الفتوى كثرياً ما يستعمله السلف ، ال يطلقون لفظ التحرمي ، بل . إنه حرام 

  . وحنو ذلك ، استهابة لعهدة اللفظية إال فيما علم دليله بالقاطع . يؤمر به : وال لفظ الفرض ، بل يقولون 
والذين هم لفروجهم { (  ٩)} وأحل لكم ما وراء ذلكم { (  ١٩: تدل له بالعمومات حنو وباجلملة هذا القول يس

) } فإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم { (  ٩)} حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم 



ا أيتهما شاء ، على ظاهر كالم وال تفريع على هذا القول ، أما على األول فإذا ملك أختني كان له أن يطأ إحدامه
أمحد ، واخلرقي ، واختيار القاضي ، وابن عقيل ، والشيخني ، وغريهم ، إذ املمنوع منه اجلمع يف الوطء ومل يوجد 

، وقطع أبو اخلطاب يف هدايته باملنع من وطء إحدامها حىت حيرم األخرى مبا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، إذ ال مزية 
ألخرى ، فاستباحة وطء إحدامها دون األخرى ترجيح من غري مرجح ، ويرد بأن اختياره ترجيح إلحدامها على ا

أحد اجلائزين ، ومىت وطئ إحدامها مل حتل له األخرى حىت حيرم املوطوءة على نفسه بتزويج ، أو بيع ، أو هبة أو 
  . عتق ، ويعلم أهنا ليست حبامل منه ، بأن يستربئها 

واملعىن فيه . هللا على ذلك يف اجلملة ، حمتجاً بأن هذا قول علي وابن عمر رضي اهللا عنهم نص أمحد رمحه ا ٢٥١٧
أنه لو مل يفعل ذلك أفضى إىل اجلمع بني األختني يف الوطء ، أو مجع مائه يف رحم أختني ، وإنه غري جائز ، وال يكفي 

  . اء ال مينع وطأها استرباؤها بدون زوال امللك على الصحيح ، سداً للذريعة ، إذ االسترب
ينبغي أن يكتفي به ، إذ به يزول الفراش احملرم للجمع ، وال : واتباعاً حلكم الصحابة ، وقال ابن عقيل  ٢٥١٨

يكفي زوال ملكه بدون استرباء ، حذاراً من أن جيمع ماءه يف رحم أختني ، وال التحرمي بدون زوال ملك ، كما إذا 
للًا بأن هذا قد يكفر ، وكما إذا رهنها على األشهر ، لتمكنه من فك الرهن ، وفيه ظاهر منها ، نص عليه أمحد ، مع

وجه النعقاد سبب االنتقال ، وتكفي الكتابة يف وجه ، اختاره القاضي وغريه ، ألهنا نوع من البيع ، وال تكفي يف 
ردة أو عدة ، وحنو ذلك ، لبقاء  آخر ، اختاره أبو حممد ، لبقاء امللك ، وال يكفي حترميها بصوم أو اعتكاف ، أو

الفراش ، وظاهر إطالق أمحد وكثري من األصحاب أنه يكفي زوال امللك ، وإن أمكنه االسترجاع ، كما إذا وهبها 
عقد الباب أن حيرمها حترمياً ال ميكنه رفعه : لولده ، أو باعها بشرط اخليار ، وظاهر ضابط ابن عقيل املنع ، فإنه قال 

  . ابن تيمية الكبري املسألة على وجهني ، واهللا أعلم  بنفسه ، وحكى
  . فإن عادت إىل ملكه مل يصب واحدة منهما حىت حيرم األخرى : قال 
) إحدامها ( يعني إذا عادت احملرمة إىل ملكه مل يصب واحدة منهما حىت حيرم األخرى ، وحتت هذا صورتان : ش 

يف رواية مجاعة ، وعليه عامة األصحاب ، أنه جيتنبها حىت حيرم  إذا عادت بعد وطء األخرى ، فاملنصوص عن أمحد
إحدامها حذاراً من اجلمع بينهما يف الفراش ، ألن األوىل قد كانت فراشاً ، والثانية قد صارت فراشاً ، واختار أبو 

الصورة ( ها فراشاً الربكات أنه يقيم على وطء الثانية ، وجيتنب الراجعة ، ألن فراشها قد انقطع ، والعود ال يصري
عادت قبل أن يطأ الباقية ، فظاهر كالم أمحد واخلرقي ، وكثري من األصحاب اجتناهبما حىت حيرم إحدامها ) الثانية 

كاألوىل ، ألنه استفرش األوىل ، واستباح الثانية ، فتصري يف حكم املستفرشة ، واختار أبو الربكات أنه يطأ أيتهما 
فراشها ، والثانية مل يستفرشها ، كاملشتراتني ابتداء ، واختار أبو حممد إباحة الراجعة ، شاء ، إذ األوىل قد زال 

  . لثبوت الفراش هلا دون الباقية ، حذاراً من االجتماع يف الفراش ، واهللا أعلم 
  . وعمة املرأة وخالتها يف ذلك كأختها : قال 
يف مجيع ما تقدم ، الستوائهما معىن ، فاستويا حكماً ،  كل من حرم اجلمع بينه وبني آخر يف الفراش كاألختني: ش 

  . واهللا أعلم 
  . وال بأس أن جيمع بني من كانت زوجة رجل وابنته من غريها : قال 
  . نص على هذا أمحد رمحه اهللا : ش 

وذكره عن عبد اهللا بن جعفر ، وعبد اهللا بن صفوان ، وعن مجلة من أصحاب رسول اهللا ، وكذلك ذكر  ٢٥١٩
البخاري عن عبد اهللا بن جعفر أنه مجع بني ابنة علي وامرأته ، ورواه الدارقطين عن ابن عباس ، وعن رجل من 



الصحابة من أهل مصر يقال له جبلة ، وهو راجع إىل القاعدة السابقة ، وهو أن كل امرأتني لو قلبت إحدامها ذكراً 
مع ، وإال جاز ، إذ لو قلبت امرأة األب ذكراً القتضى هلا مل جيز له أن يتزوج باألخرى ألجل القرابة ، مل جيز اجل

  . جواز التزوج ببنت الزوج ، إذ ال قرابة بينهما ، وإمنا املنع للصهرية ، واهللا أعلم 
  . وحرائر أهل الكتاب ، وذبائحهم حالل للمسلمني : قال 
توا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل هلم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أو{ (  ١٩: لقول اهللا سبحانه : ش 

وهذا خيصص ) } واحملصنات من املؤمنات ، واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
  . اآلية ) } وال تنكحوا املشركات { (  ١٩: قوله تعاىل 
إطالقه أهل الكتاب ، بدليل قوله لفظ املشركني ال يتناول ب: وقيل عن ابن عباس إهنا نسخت هبا ، وقيل  ٢٥٢٠
ما يود الذين كفروا من { (  ١٩: وقوله ) } مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني { (  ١٩: سبحانه 

وهو كثري ، مع أن جواز نكاح حرائر أهل الكتاب إمجاع أو كاإلمجاع ، قال ابن ) } أهل الكتاب وال املشركني 
اختلفوا يف اليهود : األوائل حترمي ذلك ، إال أن أمحد قال يف رواية ابن إبراهيم  ال يصح عن أحد من: املنذر 

  . والنصارى ، أما اجملوس فلم خيتلفوا فيهم 
إن اهللا تعاىل : وذكر البخاري عن نافع عن ابن عمر ، كان إذا سئل عن نكاح النصرانية أو اليهودية ، قال  ٢٥٢١

رهبا عيسى ، وهو عبد من : علم من اإلشراك شيئاً أكرب من أن تقول املرأة حرم املشركات على املؤمنني ، وال أ
  . عباد اهللا تعاىل 

وقد دخل يف كالم اخلرقي احلربيات من الكتابيات ، وهو أحد األقوال ، اختاره القاضي يف اجملرد وغريه ، لدخوهلن 
جيوز : ذلك ، وآية اجلواز على غري احلربيات ، وقيل  ال جيوز مطلقاً ، محلًا آلية املنع على: يف اآلية الكرمية ، وقيل 

يف دار اإلسالم ال يف دار احلرب ، وإن اضطر ، وهو منصوص أمحد يف غري رواية ، واختيار ابن عقيل ، وقيل 
باجلواز يف دار احلرب مع الضرورة ، وهو اختيار طائفة من األصحاب ، ونص عليه أمحد أيضاً ، وعلل اإلمام يف 

  . رب من أجل الولد ، لئال يستعبد ، ويصري على دينهم دار احل
وحكي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية أنه كره أمحد يف األسري ، فعلى تعليل أمحد ال يتزوج حنبل  ٢٥٢٢

، بل وال يطأ زوجته إن كانت معه ، ونص عليه يف رواية األثرم وغريه ، وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو 
  . صغرية 

ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال يباح له نكاح اإلماء الكتابيات ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل ، وأنه ال يباح له نكاح 
: وقوله تعاىل ) } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن { (  ١٩: مشركة غري كتابية وال طعامها ، وذلك لقوله تعاىل 

خرج من ذلك أهل الكتاب مبا تقدم ، فبقي من عداهم من عبدة األوثان ،  )} وال متسكوا لعصم الكوافر { (  ١٩
  . واملرتدين ، واملكفرين من أهل امللة ، واجملوس وحنوهم ، على مقتضى املنع 

  . قد روي عن علي كرم اهللا وجهه أن اجملوس هلم كتاب : فإن قيل  ٢٥٢٣
  . هل الكتاب حل نسائهم ومن سنة أ) سنوا هبم سنة أهل الكتاب : ( وقد قال  ٢٥٢٤

اآلية ، فبني سبحانه أنه أنزل ) } أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا { (  ١٩: قيل قد قال اهللا تعاىل 
 ١٩: القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ، ولو أنزل على أكثر من طائفتني لكان هذا القول كذباً ، وأيضاً قوله سبحانه 

) } وا والذين هادوا والنصارى والصائبني واجملوس والذين أشركوا إن اهللا يفصل بينهم يوم القيامة إن الذين آمن{ ( 
فذكر امللل الست ، وأنه يفصل بينهم يوم القيامة ، وملا ذكر امللل الاليت فيها سعيد مل يذكر اجملوس وال املشركني ، 



ولو كان يف اجملوس واملشركني ) } صائبني من آمن باهللا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى وال{ (  ١٩: فقال 
  . سعيد لذكرمها كما ذكر اليهود والنصارى ، إذ لو كان هلم كتاب لكانوا قبل النسخ على هدى 

كتب رسول اهللا إىل هجر : وقد روى وكيع عن سفيان ، عن قيس ، عن احلسن بن حممد ابن علي ، قال  ٢٥٢٥
أسلم قبل ، ومن أىب ضربت عليه اجلزية ، على أن ال تؤكل هلم ذبيحة ، وال تنكح هلم يعرض عليهم اإلسالم ، فمن 

  . امرأة 
وهذا وإن كان مرسلًا ، فقد عضده قول مخسة من أصحاب رسول اهللا ، وعمل مجهور أهل العلم ، وأما ما  ٢٥٢٦

  . روي عن علي فقد أنكره أمحد يف رواية حممد بن موسى ، وقال إنه باطل 
: ( وأنكر ما روي عن حذيفة أنه تزوج جموسية ، مث لو صح محل على أنه كان بأيديهم مث رفع ، وأما قوله  ٢٥٢٧

  . أي يف اجلزية ، وهو يدل على أنه ال كتاب هلم ) سنوا هبم سنة أهل الكتاب 
:  يقال وكما فهمته الصحابة ، والدماء تعصم بالشبهات ، وعكسها الفروج والذبائح ال تباح بالشبهات ، ال

احلديث وإن فهم منه أنه ليس هلم كتاب ، إال أنه يدل على أنه يسن هبم سنة أهل الكتاب ، أي طريقتهم ، ومن 
سنوا هبم سنة مثل سنة أهل : احلديث ال عموم فيه ، إذ التقدير : طريقتهم حل نسائهم وذبائحهم ، ألنا نقول 

ولئن سلم مشول احلديث للنكاح والذبائح لكنه خيص مبفهوم قوله الكتاب ، والنكرة يف سياق اإلثبات ال عموم هلا ، 
  . اآلية ) } واحملصنات الذين أوتوا الكتاب { (  ١٩: سبحانه 

أهل الكتاب هم أهل التوراة واإلجنيل ، فأهل التوراة اليهود ، والسامرة ، وأهل اإلجنيل النصارى ، ومن ) تنبيه ( 
. هم جنس من النصارى ) : أمحد (  ١٦األرمن وغريهم ، وأما الصائبة فقال وافقهم يف أصل دينهم من الفرنج ، و

والصحيح أن من وافق اليهود أو : بلغين أهنم يسبتون فأحلقهم باليهود ، قال أبو حممد : وقال يف موضع آخر 
، وأما  النصارى منهم يف أصل دينهم ، وخالفهم يف فروعه فهو منهم ، ومن خالفهم يف أصل دينهم فليس منهم

املتمسك بصحف إبراهيم وشيت ، وزبر داود ، فليسوا بأهل كتاب على الصحيح ، ذكره ابن عقيل وغريه ، فال 
اآلية ) } أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا { (  ١٩: حتل نساؤهم ، وال ذبائحهم ، لقوله سبحانه 

ائحهم ، ويقرون باجلزية ، ومن عدا من ذكرنا فليسوا بأهل إهنم من أهل الكتاب ، فتحل نساؤهم وذب: ، وقيل 
  . كتاب ، واهللا أعلم 

  . وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابياً ، واآلخر وثنياً ، مل ينكحها مسلم : قال 
هذا الذي قطع به عامة األصحاب ، اخلرقي ، وأبو بكر يف الشايف واملقنع ، وابن أيب موسى ، والقاضي يف : ش 
د ، واجلامع ، واخلالف ، وابن عقيل يف الفصول ، والشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، وابن اجملر

البنا ، وأبو حممد يف الكايف ، ومل أر من ذكر عن أمحد بذلك نصاً وذلك ألهنا متولدة بني من حيل ومن ال حيل ، 
  . رس فغلب جانب التحرمي احتياطاً ، كاملتولد بني احلمار والف

  . وحكى أبو الربكات ، و أبو حممد يف كتابه الصغري رواية باجلواز ، ألهنا كتابية فتدخل يف عموم اآلية املبيحة 
وحكى ابن رزين رواية ثالثة أن األي إذا كان كتابياً أبيحت ، وإال فال ، ألن الولد ينسب إىل أبيه ، فيكون حكمه 

إن كالم أمحد إمنا يدل على أن العربة بالدين ، وأنه مل يعلق احلكم : ل حكمه ، وخطأ أبو العباس هذا القول ، وقا
وكذلك ذكر القاضي يف تعليقه ، رداً على الشافعية ، أن حترمي النكاح والذبيحة متعلق : بالنسب ألبته ، قلت 

  . بالدين دون النسب ، والدين احملرم موجود ، فكان االعتبار به دون النسب 
إن من أقررناه على هتود أو تنصر متجدد بعد املبعث : و الربكات هنا روايتني ، وقال يف عقد الذمة ذكر أب) تنبيه ( 



، أحبنا ذبيحته ومناكحته ، ومل يذكر خالفاً ، وعكس القاضي ، فجزم هنا باملنع ، وحكى يف املنتقل إىل دين أهل 
فإنه إذا منع من ذبيحة من أحد أبويه وثين ، الكتاب بعد النسخ روايتني ، وهذا قد يستشكل على كال النقلني ، 

جيوز أن يكون هذا يف من أبواه كتابيان ، مث توثن هو ، مث انتقل إىل الكتابية : فمكن أبواه وثنيان أوىل ، إال أن يقال 
 إن املنع يف من أحد أبويه كتايب ، كان ألجل النسب ، وقد تقدم ضعف هذا ، ومحل أبو العباس كالم: ، أو يقال 

اخلرقي وغريه من اجلازمني باملنع يف هذه املسألة على أنه فيمن مل يثبت له دين بنفسه ، لعدم تعرضهم للدين ، وهذا 
كأن يتزوج صغرية وأحد أبويها غري كتايب ، أما أن يدين بدين أهل الكتاب ، فهو حمل الروايتني ، كما ذكره أبو 

  . لقاضي ، أما على قول جده فال حيسن ، واهللا أعلم وهذا اجلواب حيسن على قول ا) : قلت ( الربكات 
وإذا تزوج كتابية فانتقلت إىل دين آخر من الكفر غري دين أهل الكتاب أجربت على اإلسالم ، فإن مل تسلم : قال 

  . حىت انقضت عدهتا انفسخ نكاحها 
فإن ( ل إىل دين من يتدين بكتاب أو ال ، إذا انتقل الكتايب من دينه إىل غري دين اإلسالم ، فال خيلو إما أن ينتق: ش 

كمن انتقل من يهودية إىل نصرانية أو بالعكس فهل يقر ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار اخلالل ) كان األول 
وصاحبه ، ألنه مل خيرج عن دين أهل الكتاب ، فكأنه مل ينتقل ، أو ال يقر ، وهو اختيار القاضي يف اجلامع الصغري ، 

  . قيل يف التذكرة ، والشريازي وغريهم ، ألنه انتقل إىل دين أقر ببطالنه ، أشبه املرتد وعامة ع
خرج منه املسلم باإلمجاع إذا رجع ، فيبقى ما عداه على ) من بدل دينه فاقتلوه : ( ولعموم قول النيب  ٢٥٢٨

يهدد وال يقتل ) وعنه ( م إذا ارتد يقتل كاملسل) فعنه ( مقتضى العموم ، فعلى هذا يؤمر باإلسالم ، فإن مل يسلم 
) وإن كان الثاين ( أنه إن رجع إىل دينه األول ترك كاملرتد من ملتنا ، وإال هدد ومل يقتل ، ) وعنه ( احتياطاً للدماء 

 كأن انتقل من الكتابية إىل اجملوسية والوثنية وحنومها فال يقر على إحدى الروايتني ، واختيار اخلرقي ، وبه جزم أبو
حممد وغريه ، ألن الوثنية وجنوها ال يقر أهلها عليها ، فاملنتقل إليها أوىل ، واجملوسية قد أقر ببطالهنا ، مع كوهنا 

يقر على اجملوسية ، ألنه انتقل إىل دين يقر أهله عليه ، أشبه املنتقل إىل دين أهل الكتاب ، ) وعنه ( أنقص من دينه 
وهو املذهب ال يقبل منه إال اإلسالم أو ) فعلى األول ( اآلية ، ) } يد  حىت يعطوا اجلزية عن{ (  ١٩ولعموم 

السيف يف إحدى الروايتني ، واختيار اخلالل وصاحبه ، ألن غري اإلسالم دين أقر ببطالنه ، أشبه املرتد ، ويف 
إلسالم ، وحيث يقبل فهل الرواية األخرى ال يقبل منه إال اإلسالم أو الدين الذي كان عليه ، كاملرتد إذا رجع إىل ا

أنه إنه رجع إىل ما نقر عليه ترك ، وحيث ) وعلى الثاين ( يستتاب كاملرتد أو ال كالكافر األصلي ؟ فيه احتماالن 
أقررنا املنتقل على ما انتقل إليه فكان املنتقل ذمية حتت مسلم فالنكاح حباله ، إال أن تنتقل إىل اجملوسية فإنه كالردة 

يثبت له نكاح على جموسية وكذلك إن مل يقر املنتقل وإذاً إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح يف احلال إذ املسلم ال 
، وإن كان بعده فهل ينفسخ النكاح أو يقف على انقضاء العدة ؟ فيه روايتان ، املذهب منهما الثاين ، وسيأيت ذلك 

  . إن شاء اهللا تعاىل ، واهللا أعلم 
  . ل له دون اجملوسية وأمته الكتابية حال: قال 
وقوله ) } واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم { (  ١٩: أمته الكتابية حالل له ، لعموم قوله سبحانه : ش 
وألن نكاح األمة الكتابية غري ) } والذي هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم { (  ١٩: 

من إرقاق ولده ، وإبقائه مع كافرة ، وهذا معدوم يف مملوكته ، وال تباح له أمته اجملوسية اململوكة له إمنا حرم حذاراً 
ما تقدم من اآليتني ) : فإن قيل ( ، وال الوثنية بطريق األوىل ، لعموم ما تقدم يف حترمي نكاح اجملوسيات وحنوهم ، 

  . ظاهر يف اإلباحة 



عنه أن رسول اهللا بعث يوم حنني بعثاً إىل أوطاس ، فلقوا  ويؤيده ما روى أبو سعيد اخلدري رضي اهللا ٢٥٢٩
عدوهم فقاتلوهم وأصابوا هلم سبايا ، فكأن أناساً من أصحاب رسول اهللا حترجوا من غشياهنن من أجل أزواجهن 

 أي فهن هلن) } واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم { (  ١٩: من املشركني ، فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك 
  . رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . حالل إذا انقضت عدهتن 

رواه أبو داود ، ) ال توطأ حامل حىت تضع ، وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة ( وقال يف سبايا أوطاس  ٢٥٣٠
أخذ عمر  مث إن الصحابة كان أكثر سباياهم من كفار العرب ، وهم عبدة أوثان ، ومل ينقل أهنم حرموا ذلك ، وقد

اآليتان خمصوصتان مبا تقدم ، وأما حديث أيب سعيد فقضية عني ، إذ حيتمل أهنم ) : قيل ( وابنه من سيب هوازن ، 
فهوازن أليس كانوا عبدة أوثان ؟ : قلت أليب عبد اهللا : أسلموا ، وكذلك اجلواب عن غريه ، قال حممد بن احلكم 

ذلك ، ألنه قد نقل اتفاق أهل العلم على التحرمي ، وهلذا ادعى أبو عمر  ويتعني. ال أدري كانوا أسلموا أوال : قال 
  . واهللا أعلم ) } وال تنكحوا املشركات { (  ١٩: ابن عبد الرب النسخ بقوله 

  ) . } من فتياتكم املؤمنات { (  ١٩: وليس للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوج أمة كتابية ، ألن اهللا تعاىل قال : قال 
انتهى ، وعليه . رواه عنه أكثر من عشرين نفساً : على هذا أمحد ، مستدلًا هبذه اآلية ، قال أبو بكر نص : ش 

األصحاب متقدمهم ومتأخرين ، ملا تقدم ، وألنه اجتمع فيها نقص الرق والكفر ، أشبهت اجملوسية ملا اجتمع فيها 
رواية أخرى جيوز نكاحها يف ) وعن أمحد  (الكفر وعدم الكتاب حرم نكاحها ، وحذراً من استرقاق ولدها ، 

اجلملة ، ألهنا حتل مبلك اليمني ، فتحل بالنكاح كاملسلمة ، وعلى هذا جيوز للعبد مطلقاً ، وللحر بشرطه كما سيأيت 
، وال فرق على إطالق اخلرقي وغريه بني أن تكون األمة تلد أو ال تلد ، وال بني أن تكون ملسلم أو لكافر ، وصرح 

  . قاضي يف التعليق ، واهللا أعلم به ال
  . وال جيوز للحر املسلم أن يتزوج أمة مسلمة إال أن يكون ال جيد طولًا حلرة مسلمة ، وخياف العنت : قال 
أي وليس حلر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إال بوجود شرطني ، عدم الطول ، وخوف العنت ، وذلك لقوله : ش 

كم طولًا أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات ومن مل يستطع من{ (  ١٩: سبحانه 
فشرط سبحانه لنكاح األمة شرطني ، عدم الطول ) } ذلك ملن خشي العنت منكم { (  ١٩: إىل قوله سبحانه ) } 

ح األمة ، كما ، وخوف العنت ، واملعلق على شرط عدم عند عدم الشرط ، وألنه حر أمن العنت ، فامتنع من نكا
: حيترز عن العبد ، فله أن ينكح األمة من غري شرط ، لتساويهما ، وقوله . ليس حلر : إذا كان حتته حرة ، وقوله 

حيترز به عن األمة الكافرة ، . أمة مسلمة : حيترز به عن الكافر ، وهذا من فروع أنكحة الكفار ، وقوله . مسلم 
  .  كما تقدم فإنه ال جيوز نكاحها وال مع الشرطني

  . والطول قال أمحد تبعاً البن عباس رضي اهللا عنهما السعة  ٢٥٣١
: وكذلك قال القاضي يف اجملرد ، وزاد عليه ابن عقيل . وعن جابر رضي اهللا عنه أنه ال جيد صداق حرة  ٢٥٣٢

ولًا حلرة كتابية أن له نكاح ظاهره أن من مل جيد طولًا حلرة مسلمة ووجد ط. طولًا حلرة مسلمة : وقوله . وال نفقتها 
ومن مل يستطع منكم طولًا أن ينكح { (  ١٩: األمة وصرح به أبو اخلطاب يف االنتصار ، أخذا بظاهر قوله تعاىل 

وصرح القاضي يف اجملرد ، وابن عقيل وأبو حممد وغريهم بعدم اشتراط اإلسالم ، فمن وجد ) } احملصنات املؤمنات 
ومل . وز له نكاح األمة ، ألنه إذاً يأمن العنت ، فيفوت الشرط ، وتوقف أمحد يف رواية أخرى طولًا حلرة مطلقاً ال جي

يشترط اخلرقي إال أن ال جيد طولًا حلرة مسلمة ، فظاهره أنه ال يشترط أن ال جيد مثن أمة ، وأورده ابن محدان يف 
مذهباً ، وصرح القاضي يف اجملرد ، وابن عقيل رعايتيه مذهباً ، وصرح القاضي يف اجملرد ، وابن محدان يف رعايتيه 



وأبو اخلطاب والشيخان وغريهم باشتراط ذلك ، مث إن القاضي وابن عقيل قيدا األمة باإلسالم ، وأطلق ذلك أبو 
اخلطاب والشيخان ، والعنت فسره القاضيان أبو يعلى وأبو احلسني وابن عقيل والشريازي وأبو حممد بالزنا ، 

  . كات حباجة املتعة أو حاجة اخلدمة لكرب أو سقم وحنومها ، وجعله ابن محدان قولًا انتهى وفسره أبو الرب
وقد دخل يف كالم اخلرقي اجملبوب وحنوه له نكاح األمة بشرطه ، كما إذا خشي مواقعة احملظور باملباشرة وحنوها ، 

ود بشرطه وإن وجد آيسة ، وصرح به يف كالمه أيضاً جواز نكاح األمة الول) ودخل ( وصرح به القاضي وغريه 
يف كالمه أيضاً عدم جواز نكاح األمة إذا عدم الشرط ، وإن كانت ) ودخل ( القاضي وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، 

أنه إذا مل جيد ما يتزوج به حرة مل يلزمه ) واقتضى كالمه ( ال تلد لصغر أو رتق وحنو ذلك ، وصرحا به أيضاً 
ليه ، وال التزوج بصداق يف الذمة وإن كان مؤجلًا ، دفعا للضرر عنه ، وصرح به القاضي اإلقتراض مع القدرة ع

وأبو حممد ، وكذلك لو وهب له الصداق مل يلزمه قبوله ، نعم لو رضيت املرأة بدون صداق مثلها ، وهو قادر على 
  . ذلك ، ففي جواز نكاح األمة إذاً احتماالن ، ذكرمها القاضي يف التعليق 

يلزمه : هر كالم اخلرقي اجلواز ، ولو مل جيد حرة إال بزيادة على مهر مثلها ال جيحف مباله ، فقال أبو حممد وظا
النكاح لإلستطاعة ، وال يرد التيمم على وجه ، ألنه رخصة عامة ، ونكاح األمة إمنا أبيح للضرورة وال ضرورة ، 

  . زيادة سرفا وجوز له أبو عبد اهللا ابن تيمية نكاح األمة إن عدت ال
القول قوله يف خشية العنت وعدم الطول ، حىت لو كان يف يده مال فادعى أنه وديعة أأل مضاربة قبل قوله ) تنبيه ( 

  . ، ألنه حكم فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، واهللا أعلم 
  . ومىت عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ، مث أيسر مل يفسخ نكاحها : قال 
هذا هو املذهب املنصوص اجملزوم به عند عامة األصحاب ، ألن زوال الشرط بعد العقد ال يبطله ، بدليل إذا : ش 

ارتدت املرأة أو لزمتها عدة ، وألن املمنوع منه النكاح ، وهذا غري ناكح ، وإمنا هو مستدمي ، وخرج القاضي 
مة فإن فيها روايتني منصوصتني ، وذلك ألن نكاح بالفسخ ، مما إذا تزوج حرة على األ) رواية أخرى ( وغريه 

األمة إمنا أبيح للضرورة ، فيزول بزواهلا ، كأكل امليتة ، وفرق بأن يف امليتة هو مبتد ، وهنا مستدمي ، ومل يتعرض 
منهم اخلرقي ملا إذا أمنت العنت ، وفيه طريقان لألصحاب ، منهم من أجرى اخلالف فيه كأيب عبد اهللا ابن تيمية ، و

كأيب حممد وابن محدان من مل جير اخلالف فيه ، حىت أن بعض أصحاب اخلالف جعله أصلًا وقاس عليه ما تقدم ، 
  . واهللا أعلم 

  . وله أن ينكح من اإلماء أربعاً إذا كان الشرطان فيه قائمني : قال 
الثة ورابعة ، وهذا أنص الروايتني عن يعين أنه إذا تزوج أمة فلم تعفه ، ومل جيد طولًا ، له أن يتزوج ثانية وث: ش 

أمحد ، واختيار ابن عقيل يف التذكرة ، وأيب حممد ، لدخوله يف اآلية الكرمية ، إذ هو عادم للطول ، خائف للعنت ، 
  . ال يعجبين أن يتزوج إال واحدة : حرب ) ونقل عنه ( 

فأخذ من ذلك ابن أيب . إلماء إال واحدة ال يتزوج احلر من ا: يذهب إىل قول ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٢٥٣٣
موسى والقاضي يف اجملرد وغري واحد من األصحاب رواية باملنع ، واختارها القاضي يف اجملرد ، وحكاها عن أيب 

بكر ، وأىب ذلك يف اجلامع الكبري ، مدعياً بأن إطالقه حممول على ما إذا خشي العنت ، وكذا قال أبو حممد ، ومحل 
بن عباس على ذلك ، لكن القاضي يف اجلامع يفسر خشية العنت هنا مبا إذا كان حتته أمة غائبة أو أيضاً قول ا

  . مريضة أو طفلة ، فعنده أن وجود زوجة ميكن وطؤها مؤمن من العنت ، وهذا يف احلقيقة عني القول باملنع 
ال يعفه إال ذلك ، صرح به القاضي يف على القول باجلواز له أن ينكح األربع دفعة واحدة إذا علم أنه ) تنبيه ( 



  . إن ظاهر كالم اخلرقي يقتضيه ، واهللا أعلم : اجملرد ، وقد يقال 
  . وإذا خطب الرجل املرأة فلم يسكن إليه فلغريه خطبتها : قال 
  . ال جيوز للرجل أن خيطب على خطبة أخيه يف اجلملة ، على املذهب املعروف املشهور : ش 

املؤمن أخو املؤمن ، فال حيل للمؤمن أن يبتاع : ( بن عامر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قال  ملا روى عقبة ٢٥٣٤
رواه أمحد ومسلم ، وألن يف ذلك إفساداً على اخلاطب ) على بيع أخيه ، وال خيطب على خطبة أخيه حىت يذر 

وكأنه ذهب إىل قول أمحد يف رواية  األول ، وإيقاعاً للعداوة بينهما ، وجعل أبو حفص ذلك مكروهاً ال حمرماً ،
ومحل القاضي ذلك على التحرمي لتصرحيه به يف رواية ابن مشيش ، فعلى األول إمنا مينع إذا أجيب . أكرهه : صاحل 

تصرحياً ، وكذلك إن أجيب تعريضاً على إحدى الروايتني ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ألنه قد وجد السكوت ، 
  . تقدم  واختيار أيب حممد ، ملا

ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه ، وال يبيع على : ( قال رسول اهللا : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٢٥٣٥
  . ال مينع مع التعريض ) والرواية الثانية . ( رواه مسلم وأبو داود ) بيع أخيه إال بإذنه 

: ( عتد يف بيت ابن أم مكتوم ، وقال هلا حلديث فاطمة بنت قيس الذي يف الصحيح ، فإن النيب أمرها أن ت ٢٥٣٦
: ( فقال رسول اهللا . فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم خطباين : قالت ) إذا حللت فآذنيين 

فكرهته : قالت ) أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك ال مال له ، انكحي أسامة بن زيد 
فظاهره أهنا ركنت إىل أحدمها ، . فنكحته فجعل اهللا فيه خرياً واغتبطت به ) انكحي أسامة بن زيد ( : ، مث قال 

ومل يسأهلا هل ركنت إىل أحدمها أم ال ، وقد أجيب بأن يف احلديث يف ) انكحي أسامة : ( وأيضاً فالرسول قال هلا 
وال ) وال تفوتيين بنفسك ( ويف رواية . بنفسك  أرسل إليها رسول اهللا أن ال تسبقينني: رواية أخرى يف الصحيح 

يظن هبا أهنا كانت جتيب ، قبل إذن رسول اهللا ، وإمنا جاءت مستشرية ، وأيضاً فهو كان قد خطبها أوال ، فخطبته 
فالرسول قد عرض خبطبتها ، فكيف ساغ لغريه اخلطبة ، ومل ينكر : بعدمها مبنية على اخلطبة السابقة ، بقي أن يقال 

لرسول عليه ، وجياب أهنما مل يعلما ، فيحتمل أن الرسول عليه ، وجياب أهنما مل يعلما ، فيحتمل أن الرسول أنكر ا
أما إن خطب تعريضاً . إمنا مينع الرجل من اخلطبة على خطبة أخيه إذا خطب تصرحياً : عليهما ومل ينقل ، أو يقال 

تهى ، أما إن رد فيجوز ، ألهنا تصري كمن مل ختطب ، وألن املنع للغري اخلطبة ، قياساً ألحد الشقني على اآلخر ان
واحلالة هذه هناية الضرر باملرأة ، إذ ال يشاء أحد أن مينعها النكاح خبطبته إال فعل ، والضرر منفي شرعاً ، وكذلك 

وابن عقيل ،  إن ترك اخلاطب اخلطبة أو أذن ، حلديث عقبة وابن عمر ، ولو سكتت فكذلك عند القاضي يف اجملرد
) واملنع ( ألن املانع اإلجابة ومل يعلم ) اجلواز ( وعن القاضي يف البكر سكوهتا رضى ، وإن مل يعلم احلال فوجهان 

  . ألن املقتضي للمنع قد وجد ، واملبيح اإلذن أو الترك أو الرد ، ومل يعلم واحد منهما 
طبة كل رجل ، واملنع خمتص باخلطبة على خطبة املسلم يشمل خ. وإذا خطب الرجل : قوله ) أحدها ) ( تنبيهات ( 

أناط اخلرقي احلكم باملرأة ، وهو ) الثاين ( ، نص عليه أمحد ، وهو مقتضى حديث عقبة رضي اهللا عنه وغريه ، 
  . صحيح إن كانت غري جمربة ، أما إن كانت جمربة فالعربة بالويل ، ال هبا 

  . ىل أيب بكر ، رواه البخاري ويف احلديث أن النيب خطب عائشة إ ٢٥٣٧
فدل على أن خطبة اجملربة إىل وليها ، وخطبة . رواه مسلم . أرسل إيل رسول اهللا خيطبين : وقالت أم سلمة  ٢٥٣٨

الرشيدة إىل نفسها ، وعلى هذا لو رضي الويل باخلاطب حرم على غريه خطبتها وإن كرهت املرأة ، هذا ظاهر 
إذا كرهت اجملربة اجملاب ، : يف اجملرد ، وابن عقيل ، وقال أبو حممد يف املغين  كالم مجاعة ، وصرح به القاضي



فينبغي : واختارت غريه ، سقط حكم إجابة وليها ، إذ اختيارها مقدم على اختياره ، وإن كرهته ومل ختتر سواه قال 
املنصوص وهو اختيار القاضي إذا تزوج من خطب على خطبة أخيه حيث منع ، ف) الثالث ( أن تسقط اإلجابة أيضاً 

إنه باطل ، وحكاه : وابن عقيل ، وأيب حممد الصحة ، ألن احملرم مل يقارن ، وقال أبو بكر يف البيع على بيع أخيه 
  . نصا عن أمحد ، فخرج ابن عقيل وغريه بطالن النكاح نظراً للنهي ، واهللا أعلم 

وإن قضي شيء كان ؛ وما أشبهه من . يف مثلك لراغب إين : ولو عرض للمرأة وهي يف العدة بأن يقول : قال 
  . الكالم مما يدهلا على رغبته فيها ، فال بأس بذلك ، إذا مل يصرح 

وال جناح عليكم فيما { (  ١٩: يباح التعريض خبطبة املعتدة يف اجلملة ، وحيرم التصريح ، لقوله تعاىل : ش 
فنفى ) } لم اهللا أنكم ستذكروهنن ولكن ال تواعدوهن سرا عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم ع

ولكن ال { (  ١٩: سبحانه احلرج عن التعريض ، ومفهومه وقوع احلرج على التصريح ، وأكد ذلك بقوله سبحانه 
والسر اجلماع ، قاله الشافعي وغريه ، وحلديث فاطمة املتقدم ، فإن النيب عرض خبطبتها وهي ) } تواعدوهن سرا 

مما تقدم صاحب العدة ، فإنه يباح له التصريح والتعريض إن كانت ممن حيل له التزويج هبا يف ) ويستثىن ( العدة يف 
العدة ، كالرجعية واملبانة بدون الثالث ، واملختلعة ، أما إن مل حتل له كاملزين هبا ، ومن نكحها يف عدة من غريه 

من التعريض الرجعية ، فإنه ال جيوز أن يعرض ) ويستثىن ( جنيب ، ينبغي أن يكون كاأل: ووطئها ، فقال أبو العباس 
  . خلطبتها بال نزاع ، ألهنا يف حكم الزوجة ، وكذلك مبانة تباح بعقد يف وجه 

ال تسبقينا : ( والتعريض ما يفهم منه النكاح مع احتمال غريه ، كما مثل اخلرقي رمحه اهللا ، وكما جاء يف احلديث 
  ) . تينا بنفسك بنفسك ، وال تفو

اآلية ) } وال جناح عليكم { (  ١٩: وكما روى البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل  ٢٥٣٩
  . إين أريد التزويج ، وودت أنه يسر يل امرأة صاحلة : يقول 
تنقض عديت  استأذن عليَّ حممد بن علي ومل: وكما روي يف قصة سكينة بنت حنظلة رضي اهللا عنها قالت  ٢٥٤٠

غفر : قد عرفت قرابيت من رسول اهللا ، وقرابيت من علي ، وموضعي من العرب ، قلت : من مهلكة زوجي ، فقال 
إمنا أخربتك بقرابيت من رسول اهللا ومن : قال . اهللا لك يا أبا جعفر ، إنك رجل يؤخذ عنك ، ختطبين يف عديت ؟ 

قد علمت أين رسول اهللا ، وخريته : ( ة من أيب سلمة ، فقال علي ، وقد دخل رسول اهللا على أم سلمة وهي متأمي
كانت تلك خطبته ، رواه الدارقطين والتصريح الكالم الذي ال حيتمل غري النكاح ) من خلقه ، وموضعي من قومي 
  . وحنوه . ، كقوله إين أريد أن أتزوجك 

ضي ، وابن عقيل وأبو حممد وغريهم ، وهو حيث حرم التصريح أو التعريض ففعل ونكح صح ، ذكره القا) تنبيه ( 
  . واهللا أعلم . قياس قول أمحد يف اخلطبة على خطبة أخيه ، ويتخرج وجهٍا بالبطالن كالوجه يف اخلطبة 

  باب نكاح أهل الشرك وغريه

  
  . وإذا أسلم الوثين وقد تزوج بأربع وثنيات ومل يدخل هبن بِنَّ منه : قال 
وألنه ) } ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن { (  ٩)} وال متسكوا بعصم الكوافر { (  ١٩: لعموم قوله تعاىل : ش 

  . اختالف دين مينع اإلقرار على النكاح ، فإذا وجد قبل الدخول تعلقت به الفرقة يف احلال كالردة 
ال . بأربع  وقد تزوج: وكذلك كل كافر وإن كان من أهل الكتاب ، وقوله . وإذا أسلم الوثين : وقول اخلرقي 



وكذلك من يف معناهن كاجملوسيات ، أما . وثنيات : مفهوم له ، بل لو تزوج بواحدة أو أكثر كان كذلك ، وقوله 
  . لو كن كتابيات فإن النكاح ال ينفسخ ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

  . واهللا أعلم . البينونة هنا فسخ ال طالق ، نص عليه أمحد ) تنبيه ( 
  . ن لكل واحدة منهن نصف ما مسي هلا إن كان حاللًا ، أو نصف صداق مثلها إن كان ما مسي هلا حراماً وكا: قال 
إذا بِنَّ منه واحلال ما تقدم كان لكل واحدة منهن نصف الصداق ، على املشهور من الروايتني ، واملختار : ش 

ال ) والثانية ( من جهته ، أشبه ما لو طلقها لألصحاب ، اخلرقي ، وأيب بكر والقاضي وغريهم ، إذ الفرقة حقيقة 
شيء هلا ، نظراً إىل أنه قد فعل الواجب عليه ، وهي بتأخرها عن اإلسالم كأن الفرقة من جهتها ، وحذاراً من 
التنفري عن اإلسالم ، باجتماع فسخ النكاح عليه ، ووجوب املهر ، وعلى املذهب هلا نصف املسمى إن كان 

  . هر مثلها إن كان فاسداً ، وإٌّ مل يكن مسمى فاملتعة ، واهللا أعلم صحيحاً ، أو نصف م
  . ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بِنَّ منه أيضاً : قال 
  . ملا تقدم فيما إذا أسلم الزوج وحذراً من إقرار مسلمة حتت مشرك ، واهللا أعلم : ش 
  . وال شيء عليه لواحدة منهن : قال 
، معللًا بأن الفرقة جاءت منه جتها ، ونقل أبو حممد ) أمحد (  ١٦األصحاب ، ونص عليه  قطع هبذا مجهور: ش 

عن أمحد رواية أخرى ، وزعم أهنا اختيار أيب بكر أن هلا نصف املهر ، نظراً إىل أن الفرقة جاءت من قبل الزوج ، 
  . علم بتأخره عن اإلسالم ، واملنقول عن أمحد يف رواية األثرم التوقف ، واهللا أ

  . فإن كان إسالمه وإسالمهن قبل الدخول معاً فهن زوجات : قال 
  . ألن احملذور وهو اختالف الدين منتف : ش 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجلًا جاء مسلماً على عهد رسول اهللا ، مث جاءت امرأته مسلمة بعده  ٢٥٤١
ها عليه ، رواه أبو داود والترمذي وصححه ، واملعية أن فرد. يا رسول اهللا إهنا قد كانت أسلمت معي ) ، فقال 

يتلفظا باإلسالم دفعة واحدة ، على ظاهر كالم اخلرقي وغريه ، وصرح به أبو حممد ، وحكى احتمكالًا بأن املعية أن 
العباس أن يسلم املتأخر منهما يف اجمللس ، نظراً إىل أن حكم اجمللس حكم العقد ، بدليل القبض وحنوه ، واختار أبو 

  . املعية أن يشرع الثاين قبل أن يفرغ األول ، واهللا أعلم 
  . فإن كان دخل هبن مث أسلم فمن مل يسلم منهن قبل انقضاء عدهتا حرمت عليه منذ اختلف الدينان : قال 
صحاب رواه عنه حنو من مخسني رجلًا ، واملختار لعامة األ: هذا هو املشهور من الروايات ، قال أبو بكر : ش 

  . اخلرقي والقاضي ، وأصحابه ، والشيخني وغري واحد 
ملا روى الزهري أن نساًء كن يف عهد رسول اهللا يسلمن بأرضهن وهن غري مهاجرات ، وأزواجهن حني  ٢٥٤٢

أسلمن كفار ، منهن بنت الوليد بن املغرية ، وكانت حتت صفوان بن أمية ، فأسلمت يوم الفتح ، وهرب صفوان 
، فبعث إليه رسول اهللا ابن عمه وهب بن عمري ، برداء رسول اهللا أماناً لصفوان ، ودعاه رسول اهللا إىل من اإلسالم 

اإلسالم ، وأن يقدم عليه ، فإن رضي أمراً قبله ، وإال سريه شهرين ، فلما قدم صفوان على رسول اهللا بردائه ناداه 
بردائك ، وزعم أنك دعوتين إىل القدوم عليك ،  يا حممد هذا وهب بن عمري جاءين: على رؤوس الناس ، فقال 

واهللا ال أنزل حىت تبني : فقال ) انزل أبا وهب : ( فإن رضيت أمراً قبلته ، وإال سريتين شهرين ، فقال رسول اهللا 
فخرج رسول اهللا قبل هوازن حبنني ، فأرسل إىل صفوان يستعري ) بل لك سري أربعة أشهر : ( يل ؛ فقال رسول اهللا 

فأعاره األداة والسالح اليت عنده ، مث ) بل طوعاً : ( أطوعا أم كرها ؟ فقال : اة وسالحاً عنده ، فقال صفوان أد



رجع مع رسول اهللا وهو كافر ، فشهد حنيناً والطائف وهو كافر ، وامرأته مسلمة ، ومل يفرق رسول اهللا بينه وبني 
كان بني إسالم صفوان وإسالم : النكاح ، قال ابن شهاب  امرأته حىت أسلم صفوان ، واستقرت عنده امرأته بذلك

  . امرأته حنو من شهر 
وعنه أيضاً أن أم حكيم بنت احلارث بن هشام وكانت حتت عكرمة بن أيب جهر أسلمت يوم الفتح ،  ٢٥٤٣

إىل وهرب زوجها عكرمة من اإلسالم ، حىت قدم اليمن ، فارحتلت أم حكيم حىت قدمت عليه باليمني ، فدعته 
اإلسالم فأسلم ، وقدم على رسول اهللا عام الفتح ، فلما رآه رسول اهللا وثب إليه فرحاً ، وما عليه رداء ، حىت بايعه 

فثبتا على نكاحهما ، روامها مالك يف املوطأ ، وهذان وإن كانا قضية يف عني ، فيحمالن على ما بعد العدة ، إذ 
  . الظاهر ذلك 

ومل يبلغنا أن امرأة هاجرت إىل اهللا وإىل رسوله وزوجها كافر مقيم بدار (  ١٦ :وألن يف حديث الزهري  ٢٥٤٤
  ) . احلرب إال فرقت هجرهتا بينها وبني زوجها ، إال أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدهتا 

، فأيهما  كان الناس على عهد رسول اهللا يسلم الرجل قبل املرأة ، واملرأة قبل الرجل: وقال ابن شربمة  ٢٥٤٥
وخرج ما قبل الدخول ، لعدم . أسلم قبل انقضاء عدة املرأة فهي امرأته ، فإن أسلم بعد العدة فال نكاح بينهما 

  : العدة ، فإن قيل 
رد رسول اهللا ابنته زينب على أيب العاص بالنكاح األول (  ١٦: فقد روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٢٥٤٦

بعد : ليس بإسناده بأس ، وابن ماجه وقال : ، رواه أبو داود والترمذي ، وقال ) يئاً ، بعد ست سنني ومل حيدث ش
  . كذلك قال أبو داود يف رواية أخرى ، وصححه احلاكم وغريه . سنتني 

بالطعن فيه ، فإنه من رواية داود بن احلصني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ) منها ( قد أجيب عنه بأجوبة : قيل 
هما ، وهو نسخة ضعف أمرها علي بن املدينني وغريه ، وقال أمحد يف رواية أيب طالب ما أراه يصح ، رضي اهللا عن
  . خيتلفون فيه 

ويؤيد ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النيب رد ابنته على أيب العاص مبهر  ٢٥٤٧
احلديث على أن حديث ابن عباس أصح ، قال لكن أهل العلم ب. جديد ، ونكاح جديد ، رواه الترمذي وغريه 

ليس بذلك أصل : يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : روي أن النيب رد ابنته بالنكاح األول ، فقيل له : أمحد 
حديث عمرو هذا ال : وقال الدارقطين . حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب : وقال البخاري . 

وهو الذي اعتمده اخلطايب وغريه أهنا قضية عني ، فيحتمل أهنا بقيت ) الثاين ( عباس  يثبت ، والصواب حديث ابن
دعوى نسخه بأنه كان قبل نزول حترمي ) الثالث ( يف عدهتا ، بأن كانت حاملًا ، أو ارتفع حيضها برضاع وحنوه 

دخول ، اختارها اخلالل وصاحبه ، ينفسخ النكاح يف احلال ، كما قبل ال) والرواية الثانية ( املسلمات على الكفار 
فإن علمتوهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ، ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن { (  ١٩: لقوله سبحانه 

والدليل ) } وآتوهم ما أنفقوا وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وال متسكوا بعصم الكوافر 
{ (  ١٩: قوله تعاىل ) الثاين ) ( } ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن { (  ١٩: عموم ) أحدها ( منها من أوجه 

{ (  ١٩: قوله ) الثالث ( فأمر برد املهر ولو مل تقع الفرقة باختالف الدين ملا أمر برد املهر ) } وآتوهم ما أنفقوا 
وال { (  ١٩: قوله تعاىل ) الرابع ( فأباح سبحانه نكاحهن على اإلطالق ) } وال جناح عليكم أن تنكحوهن 

: بأن املراد ) عن األول ( وعلى هذا فما تقدم يكون منسوخاً هبذه اآلية الكرمية وأجيب ) } متسكوا بعصم الكوافر 
بأنه كان جيب دفع املهر إىل الزوج ) وعن الثاين ) ( } فال ترجعوهن إىل الكفار { (  ١٩: يف حال كفرهن ، بدليل 



نقضاء عدهتا ، النتفاء ردها إليه ، فإن أسلم قبل انقضائها سقط وجوب املهر ، ووجب إذا جاء وإن كان قبل ا
عن ( بأنه حممول على ما بعد العدة ، وكذا اجلواب ) وعن الثالث ( تسليمها إليه ، مث نسخ وجوب دفع املهر إليه 

الوقف ، ) والرواية الرابعة ( نفساخ بغريها الوقف بإسالم الكتابية ، واال) والرواية الثالثة ( مجعا بني األدلة ) الرابع 
وهو األخذ بظاهر حديث زينب ، وأهنا ترد ولو ) على خامسة ( أحب إيل الوقف عندنا ، وقيل عنه ما يدل : قال 

  . بعد العدة 
م وظاهر كالم اخلرقي أن الفرقة حيث تقع ، تقع يف احلال ، وال حيتاج إىل حاكم ، وال إىل عرض الزوج على اإلسال

، ونص عليه أمحد واألصحاب ، وظاهر كالمه أيضاً أنه ال فرق يف هذا احلكم بني دار احلرب ودار اإلسالم ، ونص 
  . عليه أمحد واألصحاب 

وقد روي أن أبا سفيان أسلم مبر الظهران ، مث أسلمت امرأته مبكة ، فأقرمها النيب على نكاحهما واهللا أعلم  ٢٥٤٨
 .  

أربع يف عقد واحد ، أو يف عقود متفرقة ، مث أصاهبن ، مث أسلم مث أسلمت كل واحدة  ولو نكح أكثر من: قال 
منهن يف عدهتا ، أمسك أربعاً منهن ، وفارق ما سواهن ، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو 

  . آخرهن 
سلما وعندي مثان نسوة أ: األصل يف هذا ما روى احلارث بن قيس األسدي أو قيس ابن احلارث قال : ش  ٢٥٤٩

رواه أبو داود وابن ماجه ، وقد ضعف من قبل حممد بن عبد ) اختر منهن أربعاً : ( ، فذكرت ذلك للنيب ، فقال 
  . الرمحن بن أيب ليلى 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن غيالن بن سلمة أسلم وله عشر نسوة يف اجلاهلية ، فأسلمن معه  ٢٥٥٠
رواه الترمذي وابن ماجه ، وهذا وإن كان مرسلًا على الصحيح عند األئمة ، .  أن يتخري أربعاً منهن ، فأمره النيب

قاله اإلمام أمحد والبخاري وغريمها ، إال أنه قد عضده الذي قبله ، فصار حجة باالتفاق ، وهلذا احتج به أمحد يف 
تر أربعاً تعقد عليهن عقداً جديداً ، مردود بأن يف اخ: مبعىن ) اختر أربعاً ( رواي أيب احلارث ، وتأويله بأن 

أمسك عليك { (  ١٩: واإلمساك إمنا هو بالعقد األول ، كما يف قوله سبحانه ) أمسك منهن أربعاً ( الدارقطين 
مث إن جتديد العقد ليس إليه ، والشارع قد فوض االختيار إليه ، ومحله على أنه تزوجهن يف عقود ، وأنه ) } زوجك 

  . تار األوائل ، بعيد من اللفظ جداً خي
يا رسول اهللا ما ترى يف من أسلم وله عشر : مث يف روايات حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجلًا قال  ٢٥٥١

  . وهذا خيرج احلديث عن أن يكون واقعة عني ) يتخري منهن أربعاً : ( نسوة ؟ قال 
املسألة ، إذ لو نكح أربعاً فما دون واحلال ما تقدم ثبت نكاحهن بيان صورة . نكح أكثر من أربع : وقول اخلرقي 

يف عقد واحد أو يف عقود متفرقة ، حيترز به عن مذهب احلنفية ، إذ عندهم أهنم إن كانوا يف عقد واحد ) وقوله ( ، 
انفسخ  ألنه لو مل يصبهن. مث أصاهبن ) وقوله ( انفسخ نكاحهن ، وإن كانوا يف عقود صح نكاح األوائل ، 

نكاحهن يف احلال ، لكون إسالمه قبل الدخول ، نعم لو كان إسالمهن معه ختري ، واخلرقي إمنا صور املسألة فيما إذا 
مث أسلم ، مث أسلمت كل واحدة منهن ، حيترز به عما إذا أسلم أربع منهن ) وقوله ( وقع إسالمهن بعد إسالمه ، 

حيترز به عما إذا تأخر إسالمهن عن العدة ، فإن نكاحهن ينفسخ . عدهتن يف ) : وقوله ( فما دون ، فإنه ال خييَّر 
أمسك أربعاً منهن وفارق سائرهن ، هذا هو احلكم ، وهو واجب عليه إن ) : وقوله ( كما تقدم ، وال ختيري ، 

ن زوجات ، اختار البقاء على النكاح ، وإن اختار ترك نكاح اجلميع فله ذلك ، لكن يكون يف أربع بطالق ، ألهن



هو من متام اإلحتراز . سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن ) : وقوله ( ويف الباقيات فسخ ، 
عن مذهب احلنفية ، والضمري يف نكح ، ويف األربع ، يرجع إىل الوثين أي ولو نكح الوثين أكثر من أربع وثنيات ، 

  . تخري منهن ، وال يشترط إسالمهن فال يرد عليه إذ أسلم زوج الكتابيات فإنه ي
ال خيتار واحلال : أحدها عموم كالم اخلرقي يشمل ما إذا كان حمرماً ، وقاله أبو حممد ، وقال القاضي ) تنبيهات ( 

لو أسلمت املرأة وهلا زوجان أو أكثر ، تزوجاها يف عقد واحد ، مل ) الثاين ( هذه ، ويشبه هذا االجتاع يف اإلحرام 
أن ختتار أحدمها ، ذكره القاضي وغريه حمل وفاق ، ألن البضع حصل بينهما مشتركاً ، خبالف ما تقدم ، يكن هلا 

صفة االختيار والفراق وضابطه أن كل لفظ دل على االختيار فهو ) الثالث . ( فإن الزوج ملك بضع كل واحدة 
أو اخترهتن . أمسكت هؤالء : ن مثان مثلًا اختيار ، ولك لفظ دل على الفراق فهو فراق ، ومثاله أن يقول ألربع م

تركت هؤالء األربع ، أو فسخت نكاحهن ، فيثبت نكاح األخر ، فإن طلق : ، أو رضيتهن ، وحنو ذلك ، أو يقول 
إحداهن كان اختياراً ، إذ الطالق ال يكون إال يف زوجته ، وكذلك لو أتى بلفظ الفراق أو السراح ، ناوياً به 

لق فاحتماالن مبنيان واهللا أعلم على أهنما هل مها صرحيان يف الطالق أو ال ، وكذلك لو وطىء الطالق ، وإن أط
على املذهب لتضمنه الرضى باملوطوءة ، ووقع للقاضي يف التعليق يف باب الرجعة أنه ال يكون اختياراً ، وإن ظَاَهر 

غري زوجته ، والثاين يكون اختياراً ، ألن  ال يكون اختياراً لصحته يف: أو آىل من إحدامها فوجهان ، أشهرمها 
  . حكمه ال يترتب إال يف زوجة ، واهللا أعلم 

  . ولو أسلم وحتته أختان منهما واحدة : قال 
يا رسول اهللا إين أسلمت وحتيت : قلت : ملا روى ابن فريوز الديلمي عن أبيه رضي اهللا عنهما قال : ش  ٢٥٥٢

( رواه أمحد وأبو داود ، وابن ماجه والترمذي ، وحسنة ولفظه ) يتهما شئت طلق أ: ( أختان ؟ فقال رسول اهللا 
وصححه البيهقي ، وكذلك احلكم فيمن حيرم اجلمع بينهما ، كاملرأة وعمتها ، وحنو ذلك ، ) اختر أيتهما شئت 

، على املذهب ،  وشرط االختيار أن تكونا كتابيتني أو غريمها ، ويسلما معه ، أو بعده يف العدة إن كانت يف عدة
أما إن مل تكن عدة كقبل الدخول ، فإن نكاحهما ينفسخ ، فإن أسلمت إحدامها دون األخرى ، فقبل الدخول 

يثبت نكاح املسلمة ، ويزول نكاح املشركة إن مل تكن كتابية ، فإن كانت كتابية فكذلك على ما أورده ابن محدان 
لدخول كذلك على رواية ، وعلى املشهور يقف الفسخ على انقضاء خيري ، وهو القياس ، وبعد ا: وقيل : مذهباً 

  . العدة ، فإن أسلمت األخرى فيها خري ، وإال انفسخ نكاحها ، واهللا أعلم 
  . ولو كانتا أماً وبنتاً فأسلم وأسلمتا معاً قبل الدخول فسد نكاح األم ، وإن كان دخل باألم فسد نكاحهما : قال 
تان إحدامها أم األخرى ، فأسلمتا معاً قبل الدخول باألم فسد نكاح األم ، ألهنا أم معقود إذا أسلم وحتته اثن: ش 

وأنكحة الكفار صحيحة أو يف حكم ) } وأمهات نسائكم { (  ١٩: على ابنتها ، فتدخل حتت قوله تعاىل 
(  ١٩: ل حتت قوله تعاىل الصحيحة ، وإن كان قد دخل باألم فسد نكاحهما ، ألهنا إذاً ربيبة مدخول بأمها ، فتدخ

اآلية ، ولو مل يسلم إال إحدامها فكذلك ، إن كانت املسلمة األم فسد نكاحهما ، وكذلك إن ) } وربائبكم { 
  . كانت البنت وقد دخل بأمها ، وإال ثبت نكاحها ، واهللا أعلم 

تاه ، ولو كن أكثر اختار منهن ولو أسلم عبد وحتته زوجتان ، وقد دخل هبما فأسلمتا يف العدة ، فهما زوج: قال 
  . اثنتني 

إذا أسلم عبد وحتته زوجتان مدخول هبما ، فأسلمتا يف العدة ثبت نكاحهما ، ألن له واحلال هذه ابتداء : ش 
نكاحهما ، فكذلك استدامته ، وسواء كانتا حرتني أو أمتني أو خمتلفتني ، نعم هل للحرة واحلال هذه خيار الفسخ ؟ 



قياس املذهب ال ؛ واختاره أبو حممد ، ألهنا رضيت به كذلك ، وجعله القاضي : اجملرد ، وابن عقيل  قال القاضي يف
يف اجلامع كالعيب احلادث ، نظراً بأن الرق ليس بنقص ، وإن كان عيباً ، لكن ال يؤثر يف الكفر ، وإمنا يؤثر ما 

يف العدة مل يكن له أن خيتار أكثر من اثنتني ،  ليس بنقص يف الكفر يف اإلسالم ، وإن كن أكثر من اثنتني فأسلمن
  . كابتداء النكاح ، وله أن خيتار ولو حرة وأمة على الصحيح 

  . وإذا تزوجها ومها كتابيان ، فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته : قال 
د وابن عبد الرب وغريمها ألنه واحلال هذه جيوز له ابتداء نكاحها ، فكان له استدامه ، مع أن هذا قد حكاه أمح: ش 

  . إمجاعاً واهللا أعلم 
  . وإن كانت هي املسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح وال مهر هلا : قال 
أما الفسخ فألن املسلمة ال تقر حتت مشرك ، وأما عدم املهر فألن جاءت من قبلها ، وقد تقدم حكاية رواية : ش 

مها واحلال هذه بعد الدخول وقف األمر على انقضاء العدة على املذهب ، أخرى أن هلا نصف املهر ، ولو كان إسال
  . فإن أسلم فيها وإال انفسخ النكاح ، ولو أسلما معاً فالنكاح حباله ، واهللا أعلم 

وما مسي هلا ومها كافران فقبضته مث أسلمت فليس هبا غريه ، وإن كان حراماً ، ولو مل تقبضه وهو حرام فلها : قال 
  . مهر مثلها ، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك عليه 
إذا مسي الكافران تسمية فاسدة فقبضتها املرأة فال شيء هلا سواها ، لوقوعها املوقع بالقبض ، بدليل قوله : ش 

 أمر سبحانه بترك ما بقي دون ما قبض ،) } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا { (  ١٩: سبحانه 
واحلكمة يف ذلك واهللا أعلم ) } فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللا { (  ١٩: وقال تعاىل 

أن إبطال ما قبض يشق ، لتطاول الزمان ، وكثرة تصرفهم يف احلرام ، وملا يف ذلك من التنفري عن اإلسالم ، ولذلك 
ضه املرأة فلها عليه مهر مثلها ، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ال جيب عليهم قضاء الفرائض وحنوها ، وإن مل تقب

ذلك ، على املذهب عند األصحاب بال ريب ، ألن املمضي للتسمية الفاسدة القبض ومل يوجد ، والقاعدة أن 
التسمية إذا كانت فاسدة وجب مهر املثل إن دخل هبا ، أو نصفه إن مل يدخل هبا ، وخرج القاضي يف تعليقه رواية 

أخرى يف اخلمر واخلنزير أن ال شيء هلا يف معينه ، ألنه قد تعذر تسليمه ، وخرج عن كونه مالًا باإلسالم ، ومن 
أصلنا أن املعني إذا تلف قبل قبضه سقط ، وأن هلا يف غري املعني قيمته ، ألن أمحد قال يف رواية امليموين يف عاشر 

انتهى ونقل عنه ابن منصور يف نصراين تزوج نصرانية على . ر من مثنها ُيقَوِّم اخلمر عليهم ، ويأخذ العش: املسلمني 
فإن دخل هبا فهو جائز ، وإن مل يدخل هبا فلها صداق مثلها ، وظاهر هذا أن قبل الدخول : قلة مخر ، مث أسلما 

ا ميضي على وهو قوي ؛ إذ تقابض الكفار إمن: جيب صداق املثل بكل حال ، وإن قبضت احملرم ، قال أبو العباس 
  . املشهور إذا وجد عن الطرفني ، وهنا البضع مل يقبض 

  . وقد تضمن كالم اخلرقي أن التسمية الصحيحة متضي بكل حال ، وهو واضح ، واهللا أعلم 
  . ولو تزوجها ومها مسلمان ، فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح وال مهر هلا : قال 
وج مرتدة ، فال يستدمي نكاحها ، وال عدة تنتظر ، وأما عدم املهر فألن أما فسخ النكاح فألن املسلم ال يتز: ش 

  . الفرقة جاءت من قبلها 
  . ولو كان هو املرتد قبلها فكذلك ، إال أن عليه نصف املهر : قال 
وحنوه ، وعليه ) } وال متسكوا بعصم الكوافر { (  ١٩: يعين ينفسخ النكاح ملا تقدم ، ولظاهر قوله تعاىل : ش 

  . نصف املهر ، لوجود الفرقة من جهته 



  . ولو كانت ردهتا بعد الدخول فال نفقة هلا : قال 
  . ألنه قد امتنع بردهتا من االستمتاع ، فال جيب هلا النفقة كالناشز : ش 
  . وإن مل تسلم يف عدهتا انفسخ النكاح : قال 
كالمه ثبوت النكاح ، وهو بناء على خمتاره  ال إشكال يف ذلك كما تقدم ، أما إن أسلمت يف عدهتا فمفهوم: ش 

من القول بالوقف ، وعلى الرواية األخرى ال وقف ، فينفسخ النكاح حني ارتدادها ، وقد تقدم توجيه الروايتني ، 
  . واهللا أعلم 

ينان ول كان هو املرتد بعد الدخول ، فلم يعد إىل اإلسالم حىت انقضت عدهتا انفسخ النكاح منذ اختلف الد: قال 
 .  

حكم الرجل يف ارتداده بعد الدخول حكم املرأة يف فسخ النكاح وعدمه ، أما يف النفقة فتجب ، وهلذا سكت : ش 
  . عنها اخلرقي ، ونفاها فيما إذا كانت هي املرتدة ، ألن التسليم منها موجود ، واالمتناع من جهته بارتداده 

، واحلكم أن النكاح ينفسخ إن كان قبل الدخول ، إذ كل حكم يتعلق مل يتعرض اخلرقي ملا إذا ارتدا معاً ) تنبيه ( 
بردة أحدمها تعلق بردة معه ، أصله استباحة دمه وماله ، وألن اإلنشاء واحلال هذه ال جيوز ، فكذلك االستدامة ، 

نت الردة ويقف على انقضاء العدة إن كان بعد الدخول على املشهور من الروايتني ، وهل جيب نصف املهر إن كا
قبل الدخول ؟ فيه وجهان ، إذ الفرقة منهما ، فهو كتالعنهما وحنوه ، وجتب النفقة مع الوقف ، ألهنا كانت واجبة 

  . ، ومل تنفرد املرأة مبا يسقطها ، واهللا أعلم 
  . وإذا زوجه وليته ، على أن يزوجه اآلخر وليته ، فال نكاح بينهما وإن مسوا مع ذلك صداقاً : قال 
إذا زوجه وليته على أن يزوجه اآلخر وليته ، فال خيلو إما أن يسموا مع ذلك صداقاً أو ال ، فإن مل يسموا مع  :ش 

  . ذلك صداقاً فال خالف عن أمحد نعلمه ، وال نزاع بني األصحاب يف بطالن النكاح 
غار أن يزوج الرجل ابنته ملا روى نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا هنى عن الشغار ، والش ٢٥٥٣

رواه اجلماعة ، لكن الترمذي مل يذكر تفسري الشغار ، وأبو . على أن يزوجه اآلخر ابنته ، وليس بينهما صداق 
  . داود جعله من كالم نافع ، وهو كذلك يف رواية متفق عليها 

  . رواه مسلم ) ال شغار يف اإلسالم : ( وعن ابن عمر أيضاً أن النيب قال  ٢٥٥٤
وروي حنوه من حديث عمران بن حصني ، وأنس وجابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم وغريهم ، والنهي يدل  ٢٥٥٥

  . على فساد املنهي عنه ، والنفي لنفي احلقيقة الشرعية ، ويؤيد ذلك فعل الصحابة 
  . ر بذلك قال أمحد رمحه اهللا عن عمر وزيد رضي اهللا عنهما أهنما فرقا فيه ، وكذلك معاوية أم ٢٥٥٦

إذا : وَخرَّج أبو اخلطاب يف هدايته ، ومن تبعه رواية ببطالن الشرط ، وصحة العقد ، من نصه يف رواية األثرم 
تزوجها بشرط اخليار أو إن جاءها باملهر يف وقت كذا وإال فال نكاح ، أن النكاح جائز ، والشرط باطل ، إذ فساد 

  . جها على مخر أو خنزير ، فعلى هذا جيب مهر املثل انتهى التسمية ال يوجب فساد العقد ، كما لو تزو
وإن مسوا مع ذلك صداقاً فاملنصوص عن أمحد رمحه اهللا الصحة ، وعليه عامة األصحاب ، ملا تقدم من حديث ابن 
عمر إذ هذا التفسري إن كان من الرسول فواضح ، وإن كان من نافع فهو راوي احلديث ، وقد فسره مباال خيالف 

  . هره فيتبع ظا
هنى رسول اهللا عن الشغار ، والشغار أن تنكح هذه هبذه : وقد روى البيهقي عن أيب الزبري عن جابر قال  ٢٥٥٧

ال يصح : وقال اخلرقي ، وأبو بكر يف اخلالف . بغري صداق ، بضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه 



  . أيضاً ، وحكاه يف اجلامع رواية 
الرمحن بن هرمز األعرج ، أن العباس بن عبد اهللا ابن عباس أنكح عبد الرمحن بن احلكم ابنته ملا روى عبد  ٢٥٥٨

، وأنكحه عبد الرمحن ابنته ، وقد كانا جعال صداقاً ، فكتب معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما إىل مروان بن 
رواه أمحد وأبو داود ، . عنه رسول اهللا هذا الشغار الذي هنى : احلكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال يف كتابه 

  . وأجيب بأن أمحد ضعفه من قبل راويه ابن إسحاق ، وبأنه حيمل على أهنما كانا جعال مهراً قليلًا حيلة 
وبضع كل واحدة منهما مهر األخرى مل يصح ، للتصريح : وحكى أبو الربكات قولًا ثالثاً وصححه أنه إن قيل فيه 

طالن ، وإال صح ، ألن غايته شرط فاسد ، فيفسد ويصح النكاح ، وقد ذكر أن ابن عمر بالتشريك املقتضي للب
لكن هذا التفسري ال يعرف يف الصحاح وال يف . وبضع كل واحدة منهما مهر األخرى : فسر الشغار بأن يقول 

  . السنن 
إنه مىت صرح بالتشريك ال يصح  :واعلم أن أبا حممد قال تبعاً للقاضي يف اجلامع الكبري واجملرد ، والبن عقيل 

  . النكاح قولًا واحداً ، فهذه الصورة عندهم خمرجة من حمل اخلالف 
شغر الكلب : لقبحه تشبيهاً برفع الكلب رجله ليبول يف القبح يقال : مسي هذا النكاح نكاح الشغار قيل ) تنبيه ( 
ر الرفع ، كأن كل واحد رفع رجله ، وهذا هو الشغا: إذا فعل ذلك ، وهذا قول ابن األعرايب ، وعن األصمعي . 

وهو الذي يدل : ال يعقل له علة مستقيمة إال إشغاره عن املهر ، قال : العلة عنده يف بطالن الشغار أيضاً ، قال 
عليه قول أمحد ، وقدماء أصحابه كاخلالل ، وصاحبه ، وقد فسره أمحد بأنه فرج بفرج ، فالفروج كما أهنا ال 

رث بنص القرآن ، فألن ال يعاوض بضع ببضع أوىل ، وأورد على هذا بأنه إذاً ينبغي أن يصح وجيب توهب وال تو
مهر املثل ، كما لو مسيا فاسداً ، وأجيب إذا رضيا بنكاح ال مهر فيه ، فما قصداه مل يبحه الشارع ، وما أباحه 

ضاً تزويج النيب بغري مهر ، وتزويج الرجل ابنته ، الشارع مل يقصداه ، أما إذا مسيا فاسداً فقد قصدا املهر ، وأورد أي
والتفويض ال يسمى شغاراً ، وأجيب بأن الشغار فعال ، فيكون من الطرفني ، أي إخالء بإخالء ، بضع ببضع ، 

وهذا منتف يف هذه املواضع ، وعلل القاضي البطالن ومجاعة من أتباعه بالتشريك يف البضع ، إذ املرأة متلك 
لزوج ميلك بضع املرأة ، فكان بضع كل واحدة منهما مشتركاً بني الزوج واملرأة ، ورد بأن هذا ليس الصداق ، وا

هو املقصود قطعاً ، وإمنا كل من املرأتني رضيت بأن الزوج يستبيح بضعها بال مهر هلا ، بل يكون لوليها ، وهو 
احد من العقدين سلفاً يف اآلخر فلم يصح ، بضع األخرى ، وعلل القاضي أيضاً البطالن وأبو حممد بأنه جعل كل و

كبعتك ثويب مبائة على أن تبيعين ثوبك مبائة ، وأبو اخلطاب جعله من تعليق كل من النكاحني باآلخر ، وتعليق 
النكاح بالشرط ال يصح ، وعلله القاضي أيضاً وأبو اخلطاب بأنه عقد حصل على وجه جعل املستباح فيه مهراً ، 

إذا زوج عبده حبرة ، وجعل رقبته صداقها ألن ما استباحته من الزوج جعل مهراً ، فكذلك هنا  فلم يصح ، دليله
  . ما استباح الزوج من الزوجة جعل مهراً ، وقيل غري ذلك ومجيعها مستدرك واهللا أعلم 

  . وال جيوز نكاح املتعة : قال 
نكاح ، سواء كانت املدة معلومة كشهر وحنوه ، نكاح املتعة ، أن يتزوج امرأة إىل مدة ، فإذا انقضت زال ال: ش 

أو جمهولة كنزول املطر وحنوه ، وسواء وقع بلفظ النكاح وبويل وشاهدين أم ال ، واملذهب املنصوص املختار 
  . لألصحاب بال ريب بطالنه 

ن خيرب ، ويف ملا روى علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا هنى عن نكاح املتعة ، وعن حلوم احلمر األهلية زم ٢٥٥٩
  . هنى عن متعة النساء يوم خيرب ، وعن حلوم احلمر األهلية متفق عليهما : رواية 



رخص لنا رسول اهللا يف متعة النساء عام أوطاس ثالث أيام ، : وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال  ٢٥٦٠
  . مث هنى عنها 

فأقمنا هبا مخسة عشر ، فأذن ملا رسول : مكة ، قال  وعن سربة اجلهين رضي اهللا عنه أنه غزا مع النيب فتح ٢٥٦١
يا : ( فلم أخرج حىت حرمها رسول اهللا ، ويف رواية أن النيب قال : اهللا يف متعة النساء ، وذكر احلديث إىل أن قال 

عنده أيها الناس إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء ، وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة ، فمن كان 
رواه أمحد ومسلم ، ويف رواية ألمحد وأيب داود عن ) منهن شيء فليخل سبيله ، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً 
والنهي يدل على فساد املنهي عنه ، ال سيما وقد عضده . سربة أن رسول اهللا يف حجة الوداع هنى عن نكاح املتعة 

وألن األحكام املختصة بالنكاح من الطالق والظهار واللعان أمره بالتخلية ، واالستدامة أسهل من اإلبتداء ، 
والتوارث وغري ذلك ال تتعلق به ، فدل على أنه ليس بنكاح ، إذ هي الزمة للنكاح الصحيح ، وانتفاء الالزم يدل 

. حب إيل جيتنبها أ: تقول إهنا حرام ؟ فقال : على انتفاء امللزوم ، وسأل ابن منصور اإلمام أمحد عن متعة النساء 
فأثبت ذلك أبو بكر يف اخلالف رواية ، وأىب ذلك القاضي يف خالفه ، وكذلك أبو اخلطاب ، حاملًا هلا على أنه 

أي األوىل أن ال يقلد ، وكذلك . ال ، جيتنبها أحب إيل : هل للعامي أن يقلد من يفيت مبتعة النساء ؟ فقال : سئل 
توقف عن لفظ احلرام ، ومل ينفه ، وباجلملة قد استدل : بو العباس يقول ابن عقيل ، مدعياً أن أمحد رجع عنها ، و أ

  ) . } فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن { (  ١٩: هلذه الرواية بقوله تعاىل 
  ) . } فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن إىل أجل مسمى { (  ١٩: فعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قرأ 

أال نستخصي ؟ فنهانا : كنا نغزو مع النيب ليس معنا نساء ، فقلنا : د رضي اهللا عنه قال وعن ابن مسعو ٢٥٦٢
يا أيها الذين آمنوا ال حترموا { (  ١٩: عن ذلك مث رخص لنا بعد أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل ، مث قرأ عبد اهللا 

  . اآلية ، متفق عليه ) } طيبات ما أحل اهللا لكم 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق األيام على عهد رسول اهللا وأيب بكر : اهللا عنه قال  وعن جابر رضي ٢٥٦٣

، حىت هنى عنه عمر يف شأن عمرو بن حريث ، رواه مسلم ، وأجيب عن اآلية مبنع ثبوت قراءة ابن مسعود رضي 
  . اهللا عنه مث نسخ اجلميع ، بدليل ما تقدم 

ثنا عكرمة ابن عمار ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، : بن إمساعيل قال وقد روى ابن عدي ، عن مؤمل  ٢٥٦٤
وعكرمة : قال عبد احلق ) هدم املتعة الطالق والعدة واملرياث : ( قال : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

  . إمنا يضعف حديثه عن حيىي بن أيب كثري 
أن النهي كان يوم خيرب ، ويف بعضها عام الفتح ، وأجيب عن ذلك  أحدمها قد تقدم يف بعض األحاديث) تنبيهان ( 

أن النيب هنى عن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب ، وهنى : أن يف حديث علي تقدمياً وتأخرياً ، تقديره ) أحدها ( بأجوبة 
  . عن متعة النساء ، ومل يذكر زمن النهي 

ى عن نكاح املتعة ، وعن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب ، وقد جاء يف بعض طرق احلديث أن رسول اهللا هن ٢٥٦٥
يعين أنه هنى عن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب ، ال عن نكاح : قال سفيان بن عيينة : ذكره قاسم ابن أصبغ وقال 

ن خيرب ، أن النهي قد وقع عنها يوم خيرب وعام الفتح مجيعاً ، فسمعه بعض عام الفتح ، وبعض زم) الثاين . ( املتعة 
محل ذلك على ) الثالث ( ورد بأنه أذن عام الفتح ، نعم هذا جياب به عن النهي عام الفتح ، وعام حجة الوداع 

ال أعلم شيئاً : ظاهره ، وأهنا كانت مباحة ، مث نسخت يوم خيرب ، مث أبيحت مث حرمت عام الفتح ، قال الشافعي 
  . ملتعة أحله اهللا مث حرمه ، مث أحله مث حرمه ، إال ا



  . هل جيب احلد فيها ؟ يتلخص لألصحاب فيها وجهان ، واهللا أعلم ) الثاين ( 
  . ولو تزوجها على أن يطلقها يف وقت بعينه مل ينعقد النكاح : قال 
ألنه شبيه باملتعة ، والشبيه بالشيء يعطي حكمه ، بيان الشبه أنه ألزم نفسه فراقها يف وقت بعينه ، واملتعة : ش 

يزول فيها يف وقت بعينه ، قال أمحد يف رواية أيب داود إذا تزوجها على أن حيملها إىل خراسان ، ومن رأيه النكاح 
ال ، هذا يشبه املتعة ، حىت يتزوجها ما حييت ، ويف هذا النص : خلى سبيلها ، قال ] إىل خراسان [ إذا محلها 

ط ينافيه ، وأن النية كافية يف املنع ، وقال أيضاً يف إشعار بتعليل آخر ، وهو أن وضع النكاح الدوام ، وهذا الشر
إذا تزوجها ومن نيته أنه يطلقها ، أكرهه ، هذه متعة ، وعلى هذا مجهور األصحاب ، القاضي يف : رواية عبد اهللا 

جزم خالفه ، والشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، ملا علل به أمحد من أن هذا يف معىن املتعة ، و
ومل أر : إنه ال بأس به ، كما لو نوى إن وافقته وإال طلقها ، قال أبو العباس : أبو حممد يف مغنيه بالصحة ، وقال 

أحداً من األصحاب صرح أنه ال بأس به ، وما قاس عليه ال ريب أنه موجب العقد ، خبالف ما تقدم ، فإنه ينافيه ، 
  . لقصده التأقيت واهللا أعلم 

  . إذا شرط عليه أن حيلها لزوج كان قبله وكذلك : قال 
  . يعين فإذا أحلها طلقها ، وهذا هو نكاح التحليل ، واملذهب املنصوص واملختار بال نزاع بطالنه : ش 

رواه أمحد والنسائي ، والترمذي . لعن رسول اهللا احمللل واحمللل له : ملا روى ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٢٥٦٦
  . وصححه 
  . لخمسة إال النسائي عن علي مثله ول ٢٥٦٧
  . وألمحد عن أيب هريرة مثله  ٢٥٦٨
بلى يا : قالوا ) أال أخربكم بالتيس املستعار ؟ : ( قال رسول اهللا : والبن ماجه عن عقبة بن عامر قال  ٢٥٦٩

 يلعن على فعل جائز ، فلعن رسول اهللا على ذلك ، وال) هو احمللل ، لعن اهللا احمللل واحمللل له : ( قال . رسول اهللا 
  . فدل ذلك على حترميه ، وفساده وتسميته حمللًا لقصده احلل يف موضع ال حيصل فيه احلل 

حيلونه عاما وحيرمونه عاما { (  ١٩: وقال تعاىل ) ما آمن بالقرآن من استحل حمارمه : ( م كما قال النيب  ٢٥٦٩
 { . (  

واهللا إين ال أوتى مبحلل وال مبحلل له إال : ناس وهو يقول مسعت عمر خيطب ال: وعن قبيصة بن جابر  ٢٥٧٠
  . رواه األثرم . رمجتهما 
  . من خيدع اهللا خيدعه : وسئل ابن عباس عن ذلك فقال  ٢٥٧١
وإن كنا لنعده على عهد : ال يزاال زانيني وإن مكثا عشرين سنة ، قال : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما  ٢٥٧٢

  . رسول اهللا سفاحاً 
خرج القاضي وأبو اخلطاب رواية ببطالن الشرط ، وصحة العقد ، من مسألة اشتراط اخليار ، وكذلك ابن عقيل و

  . ، لكنه خرجها من الشروط الفاسدة 
فعلى األوىل وهو املذهب بال ريب لو نوى ذلك الزوج بقلبه ، فهو كما لو شرطه بلسانه ، نص عليه أمحد وعليه 

  . احلديث ) لعن اهللا احمللل واحمللل له : ( األصحاب ، لدخوله يف عموم 
ال نكاح إال : ( ويؤيده ما روى ابن شاهني يف غرائب السنن ، عن النيب أنه سئل عن نكاح احمللل ، فقال  ٢٥٧٣

إذا تزوج امرأة ويف نفسه طالقها ؟ فكرهه ، فأخذ من ذلك : ونقل حرب عن أمحد ) نكاح رغبة ، ال نكاح دلسة 



خلطاب ومن تبعهما رواية بالصحة مع الكراهة ، وهو مقتضى قول شيخهما ، ومنع ذلك أبو العباس الشريف وأبو ا
، إذ رواية حرب يف من نوى الطالق ، وذلك إمنا يكون يف من له رغبة يف النكاح واحمللل ال رغبة له يف النكاح 

إنه إذا نوى التطليق يف : وغريهم أصلًا ، ومن هنا قال القاضي وأصحابه كالشريف ، وأيب اخلطاب ، الشريازي 
  . ونص أمحد يشهد هلم كما تقدم . وقت بعينه ، هو كنية التحليل 

وإطالق كالم اخلرقي يشمل ما إذا شرط التحليل حال العقد أو قبله ، ومل يرجع عنه ، وهذا ينبين على أن الشرط 
ا أكدت بالشرط السابق ، نعم لو شرط قبل العقد ، مث السابق كاملقارن ، إال أن هنا النية كافية يف املنع ، فغايته أهن

  . نوى يف العقد نكاح الرغبة ، فأبو حممد يصحح هذا 
وحيمل عليه حديث ذي الرقعتني ، فإنه يروى عنه أنه أحل امرأة لزوجها ، وبلغ ذلك عمر فلم ينكره ، و  ٢٥٧٤

  . هذه ال يلزم معه العقد  إن الشرط املتقدم كاملقارن ، فالشرط واحلال: أبو العباس يقول 
أنه مرسل ، فأين هو ) أحدمها ( و أبو عبيد أجاب جبوابني . ليس له إسناد : وأما حديث ذي الرقعتني فقال أمحد 

كقول أيب حممد ، واهللا أعلم ) والثاين ( ال أوتى مبحلل وال مبحلل له إال رمجتها ، : من الذين مسعوه خيذب على املنرب 
 .  

  . قد احملرم نكاحاً لنفسه أو لغريه ، أو عقد أحد نكاحاً حملرم ، أو على حمرمة فالنكاح فاسد وإذا ع: قال 
  . بال نزاع نعلمه عندنا . ال يصح أن يعقد احملرم نكاحاً لنفسه : ش 

( ويف رواية ) ال ينكح احملرم وال ينكح : ( قال روسل اهللا : ملا روى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، قال  ٢٥٧٥
  ) : فإن قيل ( رواه اجلماعة إال البخاري ) وال خيطب 
وقد روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب تزوج ميمونة وهو حمرم ، رواه البخاري ، وأبو داود  ٢٥٧٦

  . والترمذي ، والنسائي ، وإذاً فيحمل هنيه على الكراهة ، مجعاً بني الدليلني 
تزوجين رسول اهللا : بن األصم ، عن ميمونة رضي اهللا عنهما ، قالت هذا معارض مبا روى يزيد : قيل  ٢٥٧٧

  . وحنن حالالن بسرف ؛ رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي 
تزوج رسول اهللا ميومنة وهو حالل ، وبىن هبا وهو حالل ، وكنت أنا الرسول بينهما : وعن أيب رافع قال  ٢٥٧٨

ت الروايتان طلب الترجيح ، وال ريب أن من روى أنه تزوجها وهو رواه أمحد والترمذي وحسنه ، وإذا تعارض. 
الرواية أن رسول اهللا تزوج ميمونة وهو : بكثرة رواته ، قال أبو عمر النمري ) أحدها ( حالل ، يترجح بأمور 

حالل ، وعن سليمان بن يسار موالها ، وعن يويد بن األصم وهو ابن أختها انتهى ، وال ريب أن احلمل على 
  . الفرد ، أوىل من احلمل على اجلماعة 

: وهم ابن عباس رضي اهللا عنهما ، وقال أمحد يف رواية أيب احلارث : وقد قال أبو داود سعيد بن املسيب  ٢٥٧٩
أن ميمونة هي صاحبة القصة ، وأبا رافع هو الرسول بينهما ، ) الثاين ( هذا احلديث خطأ ، يعين حديث ابن عباس 

أعرف وأخرب بالواقعة من غريمها ، وقد أشار أمحد إىل وذلك يف رواية املروذي ، ال سيما وابن عباس وال خيفى أهنما 
  . رضي اهللا عنه صغري ، ال حيضر مثله الوقائع ، فلعله روى عن غريه 

 إن من مذهب ابن عباس رضي اهللا عنهما أن من قلد اهلدي صار حمرماً ، فلعله رأى النيب: مع أنه قد قيل  ٢٥٨٠
أن رواية ميمونة توافق رواية عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، وعمل ) الثالث ( قلد اهلدي ، فاعتقد أنه حمرم 

  . الصحابة رضي اهللا عنه ، وعمل الصحابة رضي اهللا عنهم 
  . فعن عمر رضي اهللا عنه أنه فرق يف ذلك ، رواه مالك املوطأ  ٢٥٨١



رواه أمحد ، وهو قول زيد . إن رسول اهللا هنى عن ذلك : ذلك وقال وعن ابنه رضي اهللا عنه أنه هنى عن  ٢٥٨٢
أنه مىت تعارض دليلًا احلظر واإلباحة كان دليل احلظر مقدماً ، مث لو قدر التعارض ) الرابع ( بن ثابت رضي اهللا عنه 

ن عباس رضي اهللا يف فعله ، فيسلم هنيه يف رواية عثمان وابن عمر رضي اهللا عنهم ، مث لو سلم ترجيح رواية اب
عنهما فهي فعله ، وذاك قوله ، والقول مقدم على الفعل ، ال سيما وهو قد اختص يف النكاح خبصائص مل يشاركه 

فيها غريه ، فلعل هذا منها ، مث لو سلم عدم االختصاص فلعل فعله وارد على مباح األصل ، وال يلزم نسخ قوله ، 
لظاهر النهي ، ولعمل الصحابة ، ويلزم منه أنه يفعل املكروه ، وال يقال ودعوى أن املراد بالنهي الكراهة خمالف 

املراد بال ينكح ال يطأ ، وال ينكح ال ميكن من الوطء ، ألنا : فعله لتبيني اجلواز ، ألنا نقول تبيينه بقوله ، وال يقال 
  . قرينة على ذلك ) ال خيطب و( غالباً استعمال الشرع للعقد ، فيحمل عليه ، مع أن قوله يف احلديث : نقول 
وهذا نص ويؤيده أن ) ال يتزوج احملرم وال يزوج : ( مث يف الدارقطين عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٢٥٨٣

  . الصحابة فهمت ذلك 
  . ففي املوطأ عن أيب غطفان املري أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو حمرم ، فرد عمر رضي اهللا عنه نكاحه  ٢٥٨٤
  . من تزوج وهو حمرم نزعناها منه ، ومل جنز نكاحه : وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال  ٢٥٨٥
وعن موىل زيد بن ثابت أنه تزوج وهو حمرم ، ففرق زيد رضي اهللا عنه بينهما ، روامها أبو بكر النيسابوري  ٢٥٨٦

  . واهللا أعلم . 
( كاح ؟ فيه روايتان ، أشهرمها ال ، لعموم احلديث وهل له أن ينكح لغريه ، كما إذا كان ولياً أو وكيلًا يف الن

إن أصل هذه الرواية من قول : نعم ، اختارها أبو بكر ، كما لو حلق املرحم رأس حالل وحنوه ، وقيل ) والثانية 
هذا ال يثبت به رواية ، الحتمال أنه منع الفسخ لالختالف فيه ، : وقيل . إن زوج احملرم مل أفسخ النكاح : أمحد 

  . انتهى . ال ينبغي للفقيه أن حيمل الناس على مذهبه : هو واإلمام مالك رضي اهللا عنهما : وهلذا قال 
فعلى املذهب إذا أحرم اإلمام األعظم منع من تزويج أقاربه ، وهل مينع من التزويج بالوالية العامة ؟ فيه احتماالن ، 

له القاضي ، دفعاً للحرج ، وألهنم ال ينعزلون مبوته على نظراً للعموم ، فعلى هذا يزوج خلفاؤه ، قا) املنع ( 
واختاره ابن عقيل ، ألن والية احلكم جيوز فيها ما ال جيوز بوالية النسب ، بدليل الكافرة ) واجلواز ( األشهر 

هذا الفرع إنه ال يعرف الرواية عن أصحابنا يف : يزوجها اإلمام ، ال وليها املناسب املسلم ، واعلم أن القاضي قال 
، إذ إحرامه بالنسبة إىل النكاح كموته ، انتهى ، وإذا عقد أحد سواء كان حاللًا أو حمرماً نكاحاً حملرم ، أو على 

  . حمرمة ، فالنكاح فاسد ، ألنه يصدق على احملرم أنه نكح وتزوج ، فيدخل يف احلديث 
له النكاح حىت حل أنه يصح ، ودخل يف كالمه ما وقد خرج من كالم اخلرقي ما إذا وكل احملرم حاللًا ، فلم يعقد 

إذا وكله وهو حالل ، فلم يعقد له حىت أحرم أن النكاح ال يصح ، وهو صحيح ، صرح به أبو حممد ، فاالعتبار 
  . حبال العقد وهو املشهور ، واهللا أعلم 

قاء أو قرناء أو عفالء ، أو فتقاء ، وأي الزوجني وجد بصاحبه جنوناً أو جذاماً ، أو برصاً أو كانت املرأة رت: قال 
  . أو الرجل جمبوباً ، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه اخليار يف فسخ النكاح 

  . أما ثبوت اخليار باجلنون واجلذام والربص لكل من الزوجني : ش 
فلها مهرها أميا امرأة غّر هبا رجل هبا جنون أو جذام أو برص : فلما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال  ٢٥٨٧

مبا أصاب منها ، وصداق الرجل على من غره ، رواه مالك يف املوطأ والدارقطين ، ويف لفظ للدارقطين قضى عمر 
  . يف الربصاء ، واجلذماء ، واجملنونة ، إذا دخل هبا فرق بينهما ، وهلا الصداق مبسيسه إياها وهوله عليها 



ربع ال جيري يف بيع وال نكاح ، اجملنونة ، واجملذومة ، والربصاء أ: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال  ٢٥٨٨
  . ، والقلفاء ، رواه الدارقطين 

ويف املسند عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب أو رسول اهللا تزوج امرأة من بين غفار ، فلما دخل عليها  ٢٥٨٩
ومل ) خذي عليك ثيابك : ( ، مث قال ووضع ثوبه ، وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضاً ، فاحناز عن الفراش 

يأخذ مما آتاها شيئاً ، ورواه سعيد يف سننه عن زيد بن كعب بن عجرة ، ومل يشك ، ورده هلا فسخ للنكاح ، ال 
مل ينقل يف احلديث طالق ، والرد صريح يف الفسخ ، : حيتمل أنه أو كىن بالرد عن الطالق ، ألنا نقول : يقال 

إذا ثبت هذا يف أحد الزوجني ثبت يف اآلخر ، واملعىن يف ذلك أن اجلنون تنفر النفس منه ، فاحلمل عليه أوىل ، و
وختاف جنايته ، واجلذام والربص خيشى تعديهما إىل الولد وإىل النفس ، ويثريان نفرة متنع القربان ، وأما ثبوت 

ذلك مينع معظم املعقود عليه يف النكاح ،  اخليار للرجل إذا كانت املرأة رتقاء أو قرناء أو عفالء أو فتقاء ، فألن
وهو االستمتاع فأثبت اخليار كالعنة ، إذ املرأة أحد الزوجني ، فيثبت اخليار بالعيب فيها كالرجل ، وأما ثبوت 
اخليار للمرأة إذا كان الرجل جمبوباً ، فألن ذلك مينع املقصود من النكاح وهو االستمتاع ، أشبه العنة بل أوىل 

  . من زواله ، خبالف العنة ، ودليل األصل قول الصحابة رضوان اهللا عليهم لإلياس 
وقد دخل يف كالم اخلرقي ما إذا وجد أحدمها بصاحبه عيباً به مثله ، كأن كان جمذوماً وهي جذماء وحنوه ، وهو 

ثبت خيار واحلال هذه ال ي) والثاين ( أحد الوجهني ، نظراً إىل أن اإلنسان يعاف عيب غريه ، وال يعاف عيب نفسه 
، لتساويهما ، ويدخل يف كالمه أيضاً ما إذا حدث العيب بعد العقد ، وكذا حكاه عنه القاضي ، معتمداً على قوله 

فإن جب بعد الدخول فلها اخليار يف وقتها ، وهذا اختيار القاضي يف تعليقه اجلديد ، والشريف وأيب اخلطاب : بعد 
نه معىن يثبت به اخليار مقارناً ، فيثبت به طارئاً ، كاإلعسار بالنفقة وكالرق ، واختار يف خالفيهما ، والشريازي ، أل

أبو بكر يف اخلالف ، وابن حامد ، والقاضي يف التعليق القدمي ، واجملرد ، وابن البنا أن اخليار ال يثبت واحلال هذه ، 
، كاحلادث باملبيع املعني بعد البيع ، وفرق بأن  ألنه عيب حدث باملعقود عليه بعد لزوم العقد ، فلم يثبت اخليار
  . النكاح يستوىف شيئاً فشيئاً ، فهو يف معىن اإلجازة ، خبالف املبيع 

وظاهر كالم اخلرقي أن اخليار ال يثبت بغري هذه ، فال يثبت بالبخر يف الفم ، وال يف الفرج ، وال بالقروح السيالة 
ور ، وال باالستحاضة ، وال باستطالق البول أو النجو ، وال باخلصاء ، وهو يف الفرج ، وال بالباسور وال بالناص

قطع اخلصيتني ، وال بالوجاء وهو رضهما ، وال بالسل وهو سلهما ، وال بكون أحدمها خنثى غري مشكل ، وهو 
ل ، وكون املرأة أحد الوجهني يف اجلميع ، وال يثبت اخليار مبا عدا ذلك كالعمى ، والعرج ، وقطع اليد ، أو الرج
هب بال ريب ، نضوة اخللق خياف عليها اجلناية باجلماع ، وكون الذكر كبرياً والفرج صغرياً وحنو ذلك ، على املذ

واختار ابن عقيل ثبوت اخليار بنضو اخللق كالرتق ، واختار ابن محدان يف كرب الذكر وصغر الفرج ثبوت اخليار ، 
  . وعن أيب البقاء العكربي ثبوت اخليار بكل عيب يرد به يف البيع وهو غريب 

املطبق أي الدائم ، واخلانق أي الذي معروف وهو زوال العقل ، وال فرق فيه بني ) اجلنون ( أحدمها ) تنبيهان ( 
( خينق يف وقت دون وقت ، فإن زال العقل مبرض فهو إغماء ، ال يثبت به خيار ، فإن دام بعد املرض فهو جنون ، 

داآن معروفان ، نسأل اهللا العافية منهما ومن كل داء ، فإن ظهر أمرمها فواضح ، وإن أشكل ) واجلذام والربص 
جب ، أو يكون به بياض حيتمل أنه برص أو هبق ، فمع االتفاق من الزوجني ال كالم ، ومع كأن يتفرق شعر احلا

اإلختالف القول قول املنكر ، نظراً لألصل ، فإن أقام املدعي مبا ادعاه شاهدين حكم بذلك ، وخرج قبول واحد 
، واحلكم هنا مرتب على قطع  القطع) واجلب ( كاملوضحة ، فإن أقام كل منهما بينة بدعواه تعارضتا وال فسخ ، 



بفتح الراء والتاء مصدر رتقت بكسر التاء ، ) والرتق ( الذكر ، أو على قطع بعضه حبيث ال ميكن اجلماع بالباقي 
مصدر قرنت املرأة بكسر الراء تقرن قرناً ) والقرن ( ترتق رتقاً ، بفتح التاء فيهما التحام الفرج ، قاله اجلوهري 

نتنة ) والعفل ( ا كان يف فرجها قرن بسكون الراء ، وهو عظم أو غدة متنع من ولوج الذكر ، بفتحها فيهما ، إذ
خترج يف فرج املرأة وحيا الناقة شبيه باألدرة اليت للرجال يف اخلصية ، والقاضي يف اخلالف جعل هذه الثالثة حلماً 

، وتبعه على ذلك أبو اخلطاب وابن عقيل ،  ينبت يف الفرج ، ويف اجملرد جعل الرتق السد ، والقرن والعفل اللحم
اخنراق ما بني ) والفتق ( وأبو حفص فسر العفل برغوة يف الفرج كزبد البعري ، وإذاً يف ثبوت اخليار به وجهان 

  . السبيلني ، وقيل اخنراق ما بني خمرج البول واملين ، وإذاً يف ثبوت اخليار به وجهان 
إىل حكم حاكم ، ألنه أمر خمتلف فيه ، فاحتاج إىل حاكم ، كالفسخ لإلعسار يفتقر الفسخ يف هذه ) الثاين ( 

بالنفقة ، وفارق خيار املعتقة ، لالتفاق عليه ، وال يرد خيار املعتقة بعد ثالث ، واملعتقة حتت حر ، وخيارات البيع ، 
سخ ، أو يأذن فيه أو يفسخ ، وال فإهنا وإن اختلف فيها فإن أصلها متفق عليه ، واملراد حبكم احلاكم أن حيكم بالف

  . خيتار إال بطلب من له الفسخ ، وحيث يقع الفسخ كان فسخاً وليس بطالق ، نص عليه ، واهللا أعلم 
  . وإذا فسخ قبل املسيس فال مهر : قال 
ت سواء كان الفاسخ الزوج أو املرأة ، ألهنا إن كانت هي الفاسخة فالفرقة من جهتها ، أشبه ما لو أرضع: ش 

فهال جعل فسخها لعيبه كأنه منه ، : زوجة له أخرى ، وإن كان هو الفاسخ فهو بسببها ، إذ هو لعيبها ، فإن قيل 
أجاب عنه أبو حممد بأن العوض من الزوج يف مقابلة بضعها ، فإذا اختارت الفسخ مع سالمة : ألنه بسببه ؟ قيل 

عوض يف مقابلة بضع الزوج ، وإمنا يثبت هلا اخليار دفعاً املعقود عليه رجع العوض إىل العاقد ، وليس من جهتها 
  . للضرر الالحق هبا ، ال لتعذر ما استحقت يف مقابلته عوضاً ، واهللا أعلم 

  . فإن كان بعده وادعى أنه ما علم وحلف ، كان له أن يفسخ ، وعليه املهر يرجع به على من غره : قال 
وب أن ال يعلم هبا وقت العقد ، وال بعده ويرضى ، أما إن علم هبا وقت شرط ثبوت اخليار فيما تقدم من العي: ش 

العقد ، أو بعده فرضي ، أو وجد منه ما يدل على الرضى فال خيار له ، ألنه قد دخل على بصرية ، أو أسقط حقه 
العلم بالعيب ، أشبه مشترى املعيب إذا علم بالعيب وقت البيع ، أو بعده فرضي ، فعلى هذا إن تصادقا على عدم 

، وأنكرته املرأة فالقول قوله ، إذ األصل عدم العلم ، وعليه اليمني ، ألن ما ادعي عليه حمتمل ، وال فرق يف ذلك 
كله بني قبل الدخول وبعده ، وإن كان كالم اخلرقي رمحه اهللا يوهم خالف ذلك ، وإذا تقرر هذا وفسخ بعد 

  .  الدخول كان عليه املهر مبا استحل من فرجها
وظاهر كالم اخلرقي أنه املسمى لتعريفه املهر ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار الشيخني وغريمها ، لظاهر 

إذا تزوجها جذماء برصاء جمنونة أو بكراً فخرجت ثيباً ، : ما تقدم عن عمر رضي اهللا عنه وعليه اعتمد أمحد ، قال 
الواجب مهر املثل ، إذ الزوج إمنا بذل املسمى مع ) لرواية األخرى وا( يلزمهم املهر الذي أعطاهم : يقول عمر 

متام النكاح ، فإذا فسخ مل يرض ببذل إمنا رضيت باملسمى لرجل سليم ، وإذا فات الرضى رجع إىل مهر املثل ، 
هل الواجب فيه وبىن القاضي يف اجملرد ، وابن عقيل يف الفصول هاتني الروايتني على الورايتني يف النكاح الفاسد ، 

املسمى أو مهر املثل ؟ ألن الفسخ ملعىن قارن العقد ، فإنه مل ينعقد ، وقيد أبو الربكات رواية مهر املثل مبا إذا كان 
الفاسخ الزوج ، لشرط أو عيب قدمي ، ألنه إمنا رضي باملسمى يف مقابلة عني صحيحة ، أو بشرط وقد فات ذلك ، 

جع إىل مهر املثل ، أما إن حدث العيب هبا بعد العقد فالمسيس قابل صحيحة فيفوت الرضى باملسمى ، وإذاً ير
فيجب ، وكذلك إن كانت هي الفاسخة لعيب فيه ، أو لفوات شرط ، ألن ما بذل فيه املسمى قد وجد فيستقر ، 



اب بأن مهر ينبغي أن جيب هلا مهر املثل إن كان أزيد ، إذ رضاها منوط بالشرط وبسليم ، وقد جي: لكن قد يقال 
املثل ال خيتلف خبلقة الرجل وصفاته ، وفيه شيء ، ومن رأينا كالمه من األصحاب على إطالق هذه الرواية ، وهلذا 

  . جعل ابن محدان تقييد اجملد قولًا 
يف أصل املسألة يف الزوج إذا اطلع على عيب ، أو فاته شرط ، ينسب قدر نقص مهر ) قول ثالث ( ويف املذهب 

جل العيب أو الشرط ، إىل مهر املثل كاملًا ، فيحط عنه من املسمى بنسبة النقص إىل املهرين ، سواء فسخ املثل أل
. مثانون مثلًا : كم مهر هذه هبذا العيب أو مع هذا الشرط ؟ فيقال : أو أمضى ، وهو قياس البيع ، مثاله أن يقال 

من املسمى باخلمس ، وهذا قول ابن عقيل وأيب بكر ،  وبال عيب وال شرط مائة ، فنسبة ما بينهما اخلمس ، فريجع
( قااله فيما إذا شرطها بكراً فبانت ثيباً ، ووافق أبو بكر األصحاب يف أو الواجب املسمى يف الفسخ لعيبها ، وإذاً 

  . انتهى ) هذا قول رابع 
  . م عن عمر رضي اهللا عنه ويرجع الزوج مبا غرمه على من غره على املشهور املختار من الروايتني ، ملا تقد

ال يرجع بشيء ، اختارها أبو بكر يف اخلالف ، وهو قول علي رضي اهللا عنه ، وذلك ) والرواية الثانية (  ٢٥٩٠
ألنه ضمن ما استوىف بدله ، فلم يرجع به على غريه ، كاملبيع املعيب ، إذا أكله مث علم عيبه ، وقد روي عن أمحد 

كنت أذهب إىل قول علي رضي اهللا عنه ، مث هبته فملت إىل : قال يف رواية ابن احلكم أنه رجع عن هذه الرواية ، 
  إذا تزوجها فرأى جذاماً أو برصاً فلها املهر مبسيسه ، ووليها ضامن للصداق : قول رضي اهللا عنه ، قال عمر 

غرور ضمن ، فلو أنكر الويل وقول اخلرقي يشمل الويل والوكيل واملرأة ، وصرح به غريه فعلى هذا أيهم انفرد بال
( القول قوله مع ميينه ، اختاره أبو حممد ، إذ األصل عدم علمه بذلك ) أحدها ( علمه بذلك وال بينة فثالثة أوجه ، 

القول قول الزوج إال يف عيوب الفرج ، إذ الظاهر أن الويل ال خيفى عليه ذلك أما عيوب الفرج فال ) والثاين 
إن كان مما خيفى عليه أمرها كأباعد العصبات فكاألول ، وإال فكالثاين ، قاله القاضي و ) الث والث( اطالع له عليها 

  . ابن عقيل ، أما الوكيل فينبغي أن يكون القول قوله بال خالف 
وشرط تضمني املرأة أن تكون عاقلة ، قاله ابن عقيل ، ليوجد قصد الغرور منها وشرط مع ذلك أبو عبد اهللا ابن 

لوغها ، ليوجد تغرير حمرم ، فعلى هذا حكمها إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك ، حكم تيمية ب
الويل على ما تقدم ، ولو وجد الغرور من املرأة والويل فالضمان على الويل ، على مقتضى قول القاضي وابن عقيل 

رور من املرأة والوكيل الضمان عليهما نصفان ، وأيب حممد وغريهم ، ألنه املباشر ، وقال أبو حممد فيما إذا كان الغ
  . فيكون يف كل من الويل والوكيل قوالن ، واهللا أعلم 

  . وال سكىن هلا وال نفقة ، ألن السكىن والنفقة ملن جيب لزوجها عليها الرجعة : قال 
سام البائن فال نفقة هلا ال نفقة للمفسوخ نكاحها ، ألهنا بائن ، أشبهت البائن بطالق ثالث ، وهو قسم من أق: ش 

وال سكىن هلا على املشهور ، هذا إن كانت حائلًا ، فإن كانت حاملًا فلها النفقة عند أيب حممد ، ألهنا بائن من نكاح 
إن النفقة : صحيح يف حال محلها ، أشبهت املختلعة ، ويف السكىن روايتان ، وقال القاضي و ابن عقيل إن قلنا 

ن قلنا هلا من أجله مل جتب ، كاملعتدة من نكاح فاسد ، ولعل هذا أوفق لقول اخلرقي ، ألنه للحمل ، وجبت هلا ، وإ
  . هنا مل يستثن احلامل ، ومث استثناها ، وأصل ذلك والدليل عليه يأيت إن شاء اهللا يف النفقات ، واهللا أعلم 

  . وإذا أعتقت األمة وزوجها عبد فلها اخليار يف فسخ النكاح : قال 
  . ذا إمجاع ، حكاه ابن املنذر وابن عبدالرب وغريمها ه: ش 

خمتصر ، . كان يف بريرة ثالث سنن ، خريت على زوجها حني عتقت : وقد قالت عائشة رضي اهللا عنها  ٢٥٩١



  . متفق عليه 
لم رواه مس. وعن القاسم بن حممد ، عن عائشة رضي اهللا عنها أن بريرة خريها النيب ، وكان زوجها عبداً  ٢٥٩٢

  . وأبو داود ، والنسائي 
كان زوجها عبداً ، فخريها رسول اهللا ، فاختارت نفسها ، : وعن عروة عن عائشة يف قصة بريرة قالت  ٢٥٩٣

  . رواه مسلم ، وأبو داود والترمذي ، والنسائي . ولو كان حراً مل خيريها 
يسمى مغيثاً ، فخريها يعين النيب وأمرها وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن زوج بريرة كان عبداً أسود ،  ٢٥٩٤
  . رواه أبو داود ، والترمذي والنسائي والبخاري خمتصراً . أن تعتد 

ومفهوم كالم اخلرقي أهنا إذا عتقت وزوجها حر فال خيار هلا ، وهو املذهب املنصوص واملختار بال ريب ، ملا تقدم 
ازه ، ونقل عن أمحد فيمن زوج أم ولده مث مات فقد عتقت ، إذ األصل لزوم النكاح إال حيث قام الدليل على جو

  . وختري ، فأخذ من ذلك أبو اخلطاب رواية بثبوت اخليار ملن زوجها حر ، إلطالق أمحد 
وذلك ملا روى األسود عن عائشة رضي اهللا عنها أن زوج بريرة كان حراً حني أعتقت ، وأهنا خريت  ٢٥٩٥
رواه اجلماعة إال مسلماً ، وحتمل رواية العبدية على أنه . ن كان يل كذا وكذا ما أحب أن أكون معه ، وإ: فقالت 

هو من قول األسود ، وقع مدرجاً . كان حراً : بأن قوله ) أحدها ( كان عبداً ، مجعاً بينهما ، ورجح األول بأمور 
  . يف احلديث ، كذا جاء مفسراً 

قول األسود : وقال البخاري . وكان زوجها حراً : األسود  فقال: فروى ابن املنذر عن إبراهيم أنه قال  ٢٥٩٦
  . منقطع 
أنه قد روي عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها أن زوجها كان عبداً ، فإذاً تتعارض روايتا ) الثاين (  ٢٥٩٧

جلم الغفري عن لو سلم اتصال رواية احلرية وترجيحها ، فقد عارضها رواية ا) الثالث ( األسود ، وتسلم رواية غريه 
  . عائشة رضي اهللا عنها أنه كان عبداً 

فروى القاسم بن حممد ، وعروة بن الزبري ، وجماهد ، وعمرة بنت عبد الرمحن ، كلهم عن عائشة رضي  ٢٥٩٨
اهللا عنها أنه كان عبدا ، والقاسم هو ابن أخي عائشة رضي اهللا عنها وعروة هو ابن أختها ، وكانا يدخالن عليها 

  . اب ، وعمرة كانت يف حجرها ، وال ريب أن رواية اجلم الغفري اخلصيص ، أوىل من الفرد البعيد بال حج
  . إنه عبد : إنه حر ، وقال الناس : قال إبراهيم بن أيب طالب خالف األسود الناس يف زوج بريرة ، فقال  ٢٥٩٩
قدر تساوي روايته لرواية غريه فتتعارض ويؤيد هذا أن مذهب عائشة أنه ال يثبت اخليار حتت احلر ، مث لو  ٢٦٠٠

روايتا عائشة رضي اهللا عنها ، وتسلم رواية ابن عباس رضي اهللا عنه ، ودعوى أنه كان عبداً جماز ، واألصل 
  . احلقيقة 
مع أنه قد روى اإلمام أمحد يف املسند عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا بريرة كانت حتت عبد ،  ٢٦٠١
قال ) اختاري ، فإن شئت أن متكثي حتت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقيه : ( تها قال هلا رسول اهللا فلما أعتق

  . وهذا تصريح بعبوديته يف احلال . وإسناده جيد : بعض احلفاظ 
ر ومفهوم كالم اخلرقي أيضاً أهنما إذا عتقا معاً أنه ال خيار هلا أيضاً ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار أيب بك

إهنا قياس املذهب ، لنص أمحد على أن عتقه قبل اختيارها يسقط : والشيخني وغريمها ، وقال القاضي يف بعض كتبه 
خيارها ، فأوىل أن ال يثبت هلا إذا عتقا معاً وذلك ألن السبب املقتضي للفسخ قارنه ما يقتضي إلغاءه ، وهو حرية 

أنصهما ، وصححها القاضي يف الروايتني يثبت هلا اخليار ، ألهنا وهي ) والرواية الثانية ( الزوج ، فمنع إعماله 



  . كملت باحلرية حتت من مل تسبق له حرية ، فملكت الفسخ ، كما لو عتقت قبل الزوج 
: وقد روى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي اهللا عنها ، أهنا أرادت أن تعتق مملوكني هلا زوج ، قال  ٢٦٠٢

أن تبدأ بالرجل قبل املرأة ، والظاهر أن ذلك حذاراً من ثبوت اخليار هلا بعتقهما معاً ،  فسألت النيب ، فأمرها
  . وأجيب بأن األمر بذلك خشية أن تبدأ بعتق املرأة 

  . وال يفتقر الفسخ هنا إىل حكم حاكم ، ألنه جممع عليه ، واهللا أعلم ) تنبيه ( 
  . ا ، علمت أن هلا اخليار أو مل تعلم فإن أعتق قبل أن ختتار أو وطئها بطل خياره: قال 
أما بطالن خيارها بعتقه قبل أن ختتار فألن اخليار لدفع الضرر بالرق ، وقد زال فيسقط كاملبيع إذا زال عيبه : ش 

إنه وقع للقاضي وابن عقيل ما يقتضي أنه ال يسقط : وكما لو تزوجته وبه جنون وحنوه ، فزال قبل أن ختتار ، وقيل 
عتقا معاً ، واألول املذهب املصرح به عند القاضي وغريه ، وعليه لو أعتق بعضه فاخليار حباله ، كما هو  ، كما لو

  . مقتضى كالم اخلرقي 
وأما بطالن خيارها بوطئها يف اجلملة فلما روت عائشة رضي اهللا عنها أن بريرة رضي اهللا عنها أعتقت  ٢٥٠٣

رواه أبو داود ، وال ) إن قربك فال خيار لك : ( ول اهللا ، وقال هلا وهي عند مغيث ، عبد آلل أمحد ، فخريها رس
فرق يف بطالن خيارها بالوطء بني أن تعلم أن هلا اخليار أو مل تعلم ، وهو أنص الروايتني ، واختيار اخلرقي ، وابن 

امع واجملرد ، لعموم أيب موسى ، والقاضي يف اجلامع واجملرد ، لعموم احلديث ، وابن أيب موسى ، والقاضي يف اجل
ال يبطل خيارها ) : والرواية الثانية . ( احلديث ، وألن اجلهل باألحكام ال يعذر به ، إذ يلزمه السؤال والتعلم 

واحلال هذه ، حكاها أبو حممد يف املغين عن القاضي وأصحابه ، ويف الكايف عن القاضي وأيب اخلطاب ، إذ بطالن 
م العلم بثبوت اخليار ال رضى ، فعلى هذا تقبل دعواها اجلهل ، قاله أبو حممد ، إذ ال اخليار يعتمد الرضى ، ومع عد

يعرف ذلك إال اخلواص ، وقيده ابن عقيل بأن يكون مثلها جيهله ، أما املتفقهة فال تقبل دعواها ، وحكم مباشرته 
  . هلا حكم وطئها ، وكذلك تقبيلها له ، إذ مناط املسألة ما يدل على الرضى 

تقبل دعواها اجلهل بالعتق فيما إذا وطئها ، نظراً لألصل وهو عدم العلم ، وإذاً ال رضى ، فاخليار حباله ، ) تنبيه ( 
يبطل خيارها ، لعموم احلديث ، : هذا هو املذهب املشهور املختار لعامة األصحاب ، وعن القاضي يف اجلامع الكبري 

ليها ، كأن يكون العتق يف غري بلدها وحنو ذلك ، أما إن كان يف فعلى األول شرط القبول أن يكون مما خيفى ع
بلدها وال خيفى عليها الشتهاره ، أو لكونه يف داره وحنو ذلك ، مل يقبل قوهلا ، ألن قرينة احلال تكذهبا ، انتهى ومل 

ة حبكم الوطء ، يعترب األصحاب العلم بأن الوطء مبطل ، فلو علمت العتق وعلمت ثبوت اخليار به ، ومكنت جاهل
  . بطل خيارها واهللا أعلم 

  . وإن كانت لنفسني فأعتق أحدمها فال خيار هلا إذا كان املعتق معسراً : قال 
إذا كانت األمة لنفسني ، فأعتق أحدمها نصيبه وهو معسر ، فال خيار هلا ، على املختار من الروايتني ، اختارها : ش 

هم ، ألنه ال نص فيها ، وال يصح قياسها على املنصوص ، ألن كاملة احلرية ابن أيب موسى والقاضي وأبو حممد وغري
هلا اخليار ، اختارها ) والرواية الثانية ( أكمل من ناقصتها ، وعلله أمحد بأن النكاح صحيح ، فال يفسخ باملختلف ، 

. إذا كان معسراً : عها ، وقوله أبو بكر يف اخلالف ، ألهنا قد صارت أكمل منه ، فيثبت هلا اخليار ، كما لو عتق مجي
حيترز عما إذا كان موسراً ، فإن العتق يسري ، ويثبت هلا اخليار بال ريب ، وقد علم من هذا أن هذا اخلالف على 

  . قولنا بعدم االستسعاء ، أما إن قلنا به ، وأن العتق يتنجز فيثبت هلا اخليار ، واهللا أعلم 
  . الدخول أو بعده فاملهر للسيد وإن اختارت املقام معه قبل : قال 



أما قبل الدخول فألنه قد وجب للسيد بالعقد ، ومل يوجد له مسقط ، وكذلك بعد الدخول بل أوىل ، : ش 
  . الستقراره بذلك ، واهللا أعلم 

  . وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فال مهر : قال 
( إىل أن الفرقة جاءت من جهتها ، أشبه ما لو ارتدت هذا إحدى الروايتني ، واختيار أيب حممد وغريه ، نظراً : ش 

جيب لسيدها نصف املهر ، اختارها أبو بكر ، نظراً إىل أن املهر وجب للسيد ، فال يسقط بفعل غريه ، ) : والثانية 
. جيب كله : وأجاب أبو حممد بأنه وإن وجب له لكن بواسطتها ، ويرد باألمة الزانية على املذهب ، وقيل عنه 

  . بعد ، انتهى ، فلو كانت مفوضة فال متعة على األول ، وعلى الثاين جتب للسيد ، واهللا أعلم و
  . وإن اختارته بعد الدخول فاملهر للسيد : قال 
  . إذا اختارت الفسخ بعد الدخول فاملهر للسيد ، ملا تقدم من استقرار املهر بالدخول ، واهللا أعلم : ش 

  اجملبوبباب أجل العنني واخلصي غري 

  
الذي له ذكر : العنني العاجز عند الوطء ، ورمبا اشتهاه وال ميكنه ، مشتق من عن الشيء ، إذا عرض ، وقيل : ش 

ال ينتشر ، واخلصي من قطعت خصيتاه ، ويف معناه املوجوء ، وهو املرضوض واملسلول وهو الذي سلت بيضتاه ، 
  . أما اجملبوب فهو الذي قطع ذكره ، وقد تقدم حكمه 

وإذا ادعت املرأة أن زوجها عنني ال يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه إىل احلاكم فإن مل يصبها فيها خريت يف : قال 
  . املقام معه أو فراقه ، فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخاً بال طالق 

على املذهب  إذا ادعت املرأة أن زوجها عنني ال يصل إىل مجاعها ، فإن اعترف الزوج بذلك أجل سنة: ش 
  . املنصوص ، واملختار لعامة األصحاب 

  . ملا روي عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه أنه أجل العنني سنة  ٢٦٠٤
  . روامها الدارقطين . يؤجل سنة ، فإن أتاها وإال فرق بينهما : وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٢٦٠٥
العنني يؤجل سنة ، وألن عجزه عن الوصول إليها حيتمل أن يكون : هللا عنه وعن املغرية بن شعبة رضي ا ٢٦٠٦

ملرض ، فيضرب له سنة ، لتمر عليه الفصول األربعة ، فإن كان من يبس زال يف زمن الرطوبة ، وإن كان من 
يزل علم رطوبة زال يف زمن احلرارة ، وإن كان من احنراف مزاج زال يف زمن االعتدال ، فإذا مضت الفصول ومل 

أنه خلقة وجبلة ، واختار أبو بكر الربكات أنه ال يؤجل ، ويفسخ يف احلال ، كاجلب ، وألن املقتضي للفسخ قد 
وجد ، وزواله حمتمل ، واألصل والظاهر عدمه ، وإن مل يعترف الزوج بذلك ، ومل يدع وطأ فهل القول قوله ، قاله 

ق ويف غريه ، ألنه منكر ، ال سيما وقد عضده أن األصل السالمة ، أبو اخلطاب يف اهلداية ، والقاضي يف الت ، علي
أو القول قوهلا ، فيؤجل مبجرد دعواها ، وهو ظاهر قول اخلرقي ، ووقع للقاضي يف التعليق يف موضع آخر ألن 

غين ، األصل عدم الوطء أو القول قوله إن كانت ثيباً ، وإن كانت بكراً أجل بقوهلا ، وهو الذي جزم به يف امل
العتضاد عدم الوطء بالبكارة ، على ثالثة أقوال ، وعلى األول حيلف على الصحيح من الوجهني ، فإن نكل قضي 

  . ال حيلف كمدعي الطالق انتهى : عليه وأجل ، وقيل 
م ، وحيث أجل فإن ابتداء التأجيل من حني رفعته إىل احلاكم ، ألهنا مدة خمتلف فيها ، فاحتيج يف ضرهبا إىل احلاك

خبالف مدة اإليالء ، مث إن أصاهبا يف املدة املضروبة فقد تبينا أن ال عنة ، وإن مل يصبها فيها خريت بني املقام معه 



: وبني فراقه ، لقضاء الصحابة رضي اهللا عنهم بذلك ، وكما لو امتنع الوطء من جهتها برتق وحنوه ، ال يقال 
} وهلن مثل الذي عليهن باملعروف { (  ١٩: ل هو حق هلما ، بدليل ب: الوطء حق للرجل دون املرأة ، ألنا نقول 

  . ومن اإلمساك باملعروف اجلماع ) } فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان { (  ٩)
وال يرد حديث امرأة رفاعة رضي اهللا عنه حيث أخربت النيب بعنة زوجها ، ومل جيعل هلا الفسخ ، ألن ابن  ٢٦٠٧

لك كان بعد طالقه ، فال معىن لثبوت الفسخ هلا على أنا ال نسلم عنته ، بل كان ضعيف صح أن ذ: عبد الرب قال 
، وذوق الفراق رجع إىل احلاكم ، لالختالف فيه ، فإما أن ) حىت تذوقي عسيلته : ( اجلماع ، وهلذا قال النيب ت 

  .  يفسخ باختيارها ، وإما أن يرده إليها ، فتفسخ ، ويقع الفراق فسخاً ال طالقاً
ظاهره أن حكمه حكم العنني ، وكذا ترجم القاضي يف اجلامع ، فيجري فيه ما تقدم ، . واخلصي : وقول اخلرقي 
مقتضاه أن اجملبوب ال يثبت فيه . غري اجملبوب : إن وطأه أكثر من وطء غريه ، وقوله : وقد قيل : قال أبو حممد 

إذا بقي من : لفسخ يف احلال ، لكن قال أبو حممد يف املغين هذا احلكم ، وقد تقدم له أن اجملبوب يثبت المرأته ا
ذكر اجملبوب ما ميكن الوطء به ، األوىل ضرب املدة ، وبعده أبو العباس ، بأنه ال يتجدد له قدرة مل تكن ، خبالف 

  . العنني ، واهللا أعلم 
  . ببينة ، فال يؤجل ، وهي امرأته  فإن أقرت أو ثبت ما قال. قد علمت أين عنني قبل أن أنكحها : فإن قال : قال 
إذا ادعت املرأة عنة الرجل ، فادعى أهنا علمت ذلك قبل أن ينكحها ، فإن أنكرت فالقول قوهلا مع ميينها ، : ش 

إذ األصل عدم علمها ، ويؤجل ، وإن أقرت بذلك ، أو أنكرت فأقام بينة مبا ادعاه ، فال يؤجل ، وهي امرأته ، ال 
  . خ العقد حبال ، ألهنا دخلت على بصرية ، أشبه ما لو علمته جمبوباً وحنو ذلك ، واهللا أعلم سبيل هلا إىل فس

وإن علمت أنه عنني بعد الدخول ، فسكتت عن املطالبة ، مث طالبت بعد ، فلها ذلك ، ويؤجل سنة من يوم : قال 
  . ترافعه 

ي ، وأبو حممد أن اخليار يف العيوب على ألن نفس السكوت ال يدل على الرضى ، وقد أخذ من هذا القاض: ش 
التراخي ، وهو اختيار القاضي يف اجلامع ، وأيب اخلطاب يف اهلداية ، والشيخني وغريهم ، ألنه لدفع ضرر متحقق ، 

فكان على التراخي ، كخيار القصاص ، وحد القذف ، وعكسه خيار الشفعة واجملربة ، فإن ضرره غري متحقق ، 
إنه على الفور ، ألنه لدفع ضرر ، أشبه خيار الشفعة : رد ، وابن عقيل ، وابن البنا يف اخلصال وقال القاضي يف اجمل

ومعناه أن املطالبة حبق الفسخ تكون على الفور ، فمىت أخر ما مل جتر العادة به بطل ، ألن الفسخ : ، قال ابن عقيل 
ضى من قول ، أو استمتاع أو متكني منه ، وحنو ذلك على الفور ، وعلى األول ال يسقط اخليار إال مبا يدل على الر

، وال يعترب التصريح بالرضا ، ألن الدال على الشيء قائم مقامه ، ومنزل منزلته ، واستثىن من ذلك أبو الربكات 
، خيار العنة ، ال يسقط إال بالقول ، ال يسقط بالتمكني من االستمتاع وحنوه ، إذ عنته إمنا تعلم بعجزه عن الوطء 

إنه مل جيد هذه التفرقة لغريه ، وجعل أنه مىت أمكنته يف : وذلك ال بد فيه من التمكني من الوطء ، وقال أبو العباس 
حال هلا الفسخ سقط خيارها ، وحيث مل يثبت هلا الفسخ ، وإن ثبت العيب ال عربة بتمكينها ، وال فرق يف ذلك 

  . بني العنة وغريها ، واهللا أعلم 
  . مل تكن هلا املطالبة بعد . قد رضيت به عنيناً : لت يف وقت من األوقات فإن قا: قال 
إذا قالت املرأة يف وقت من األوقات قبل العقد أو بعده ، وقبل التأجيل أو بعده ، وقبل مضي األجل أو بعد : ش 

برضاها به معيباً ، أشبه قد رضيت به عنيناً ، سقط خيارها ، ومل يكن هلا املطالبة بعد ، وذلك ألهنا صرحت : مضيه 
ما لو رضيت به جمبوباً وحنوه ، ومن هنا واهللا أعلم أخذ أبو الربكات أن خيار العنة ال يسقط إال بالقول ، واهللا أعلم 



 .  
  . وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة ، بطل أن يكون عنيناً : قال 
يف ذلك ، إذا كان الوصول يف الفرج يف هذا  كذا نص عليه أمحد يف رواية ابن منصور وغريه ، وال نزاع: ش 

يزول ) أحدمها ( النكاح ، لتحقق قدرته على الوطء ، أما لو كان الوصول يف الدبر ، أو يف نكاح سابق ، فوجهان 
إن العنني خيترب بتزويج امرأة من بيت املال ، وذلك : ، وحيتمله إطالق اخلرقي ، وهو مقتضى قول أيب بكر ، لقوله 

وهو اختيار القاضي ، وأيب اخلطاب وأيب ) والثاين ( عنة خلقة وجبلة ، فال ختتلف باختالف األوقات واحملال ألن ال
حممد وغريهم ، ال يزول ، إذ الفسخ ثبت هلا دفعاً للضرر احلاصل هلا بعدم وطئها يف هذا النكاح يف حمل الوطء ، 

مبنيان على تصور طريان العنة ، وقد وقع للقاضي وابن فال يزول بغري ذلك ، لبقاء الضرر ، ولعل هذين الوجيهن 
  . إنه األصح : عقيل أهنا ال تطرأ ، وكالمهما هنا يدل على طرياهنا ، وقال ابن محدان 

وعموم كالم اخلرقي يقتضي أن عنته تزول بالوصول إليها ، وإن كان حمرماً ، كما إذا وطئها ، وهي حائض أو 
ال تزول ، كما ال : من الوجيهن ، لتحقق قدرته على الوطء ، والوجه اآلخر  نفساء وحنو ذلك ، وهو الصحيح

حتصل به اإلباحة للزوج األول ، ولو كان التحرمي ألمر خارجي عن احملل ، كما لو وطئها وهو يف املسجد ، أو وهو 
، ال تزول به العنة ، مانع لصداقها زالت به العنة قولًا واحداً ذكره القاضي ، وعكسه لو وطئها يف حال الردة 

  . ذكره القاضي يف اجلامع حمل وفاق مع الشافعية 
والوطء الذي خيرج به من العنة يف حق سليم الذكر غيبوبة احلشفة يف الفرج ، كسائر أحكام الوطء ، ) تنبيه ( 

ويف حق مقطوع وقيل يشترط إيالج مجيعه ، إذ احلشفة قد تدخل مبعاجلة ، فال يعلم دخوهلا باعتماء من الذكر ، 
الذكر بقدر احلشفة ، كما لو كان سليماً ، وقيل ال بد هنا من تغييب الباقي ، قاله القاضي يف اجلامع ، إذ ال حد 

  . هنا يعترب ، واهللا أعلم 
  . وإن جب قبل احللول كان هلا اخليار يف وقتها : قال 
ال ، ألنه قد حتقق عجزه عن الوطء واحلال هذه ، يعين إذا أجلناه فجب ذكره قبل احللول ، فلها اخليار يف احل: ش 

فال حاجة إىل انتظار احلول ، وقد تقدم أن القاضي وغريه أخذوا من هذا ثبوت اخليار بالعيب احلادث ، قال أبو 
وحيتمل أن ثبوت الفسخ هنا باجلب احلادث لتضمنه مقصود العنة يف العجز عن الوطء ، خبالف غريه من : حممد 

  . هللا أعلم العيوب ، وا
  . أنا عذراء أريت النساء الثقات ، فإن شهدت مبا قالت أجل سنة : وإن زعم أنه قد وصل إليها ، وقالت : قال 
فإهنا ترى النساء ، فإن شهدن مبا قالت . أنا عذراء : يعين إذا أنكر العنة ، وادعى أنه وصل إليها ، وقالت : ش 

أزلت بكارهتا مث عادت ؟ فيه : دعواه ، وهل جتب عليها اليمني إن قال  فالقول قوهلا ، فيؤجل ، ألنه قد ظهر كذب
وبه قطع القاضي ، وأبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو الربكات وغريهم جتب ، ألن ما ادعاه ) أحدمها ( احتماالن ، 

ا فالقول قول ال جتب ، ألن شهدت بزوال عذرهت: وحيتمله كالم اخلرقي ، و ابن أيب موسى ) والثاين ( حمتمل ، 
: الزوج ، لتبني كذهبا ، فال يؤجل ، وال ميني ، حذاراً من خمالفة األصل ، وهو وجوب اليمني مع البينة إال أن قالت 

  . زالت بغري ما ادعاه 
املراد به اجلنس ، إذ يكتفى بامرأة يف رواية مشهورة ، ويف أخرى بامرأتني ، واهللا . أريت النساء : وقول اخلرقي 

  . أعلم 
فإن ادعت أنه ليس . أخرج ماءك على شيء : وإن كانت ثيباً وادعى أنه يصل إليها ، أخلي معها ، وقيل له : قال 



مبين ، جعل على النار ، فإن ذاب فهو مين ، وبطل قوهلا ، وقد روي عن أيب عبد اهللا قول آخر أن القول قوله مع 
  . ميينه 
أبو احلرث وغريهم ، واختاره القاضي ، والشريف ، وأبو اخلطاب يف رواه مهنا ، وأبو داود ، و) األول : ( ش 

خالفاهتم ، والشريازي ، إذ بذلك يظهر صدقه أو صدقها ، إذ الغالب أن العنني ال ينزل ، فمع اإلنزال يغلب على 
إذا أنكرت  الظن كذهبا ، فيكون القول قوله ، ومع عدم اإلنزال يظهر صدقها ، فيكون القول قوهلا ، وما اإلنزال

والثاين ( أنه مين خيترب جبعله على النار ، فإن ذاب فهو مين ، إذ ذلك من عالماته ، وإن يبس وجتمع فهو بياض بيض 
نقله ابن منصور ، واختاره أبو حممد ، والقاضي يف روايتيه ، ألهنا تدعي عليه ما يقتضي فسخ العقد ، واألصل ) 

  . مني على الصحيح عدمه ، وبقاء النكاح ، وجتب عليه الي
ويتخرج أن ال ميني ، بناء على إنكار : قال القاضي ) ولكن اليمني على املدعي عليه : ( لعموم قوله  ٢٦٠٨
القول قوهلا ، إذ األصل عدم الوطء ، وجتب عليها اليمني : نقلها ابن منصور أيضاً ) وعنه رواية ثالثة ( الطالق 

  . ال ، بناء على أن ال استحالف يف غري املال : على الصحيح أيضاً ، ملا تقدم ، وقيل 
واعلم أن هذه الرواية األخرية خصها أبو الربكات مبا إذا ادعى الوطء بعد ما ثبتت عنته وأجل ، ألنه انضم إىل 

عدم الوطء وجود ما يقتضي الفسخ ، وجعل على هذه الرواية إذا ادعى الوطء ابتداء ، وأنكر العنة القول قوله مع 
إذا ادعت املرأة أن زوجها ال يصل إليها استحلفت : ه ، وأطلقها مجهور األصحاب ، ولفظها يشهد هلم ، قال ميين

هلا حظ من : هلا دين ، وقال أبو حممد : يزوج امرأة من بيت املال ، قال القاضي : انتهى ، وقال أبو بكر يف التنبيه 
لثانية يف اإلقامة والفراق ، ويكون الصداق من بيت املال ، فإن ذكرت أنه قرهبا كذبت األوىل ، وخريت ا: اجلمال 

  . وإن كذبته فرق بينه وبني األوىل ، وكان الصداق عليه يف ماله 
واعتمد يف ذلك على ما روي أن امرأة جاءت إىل مسرة فشكت أنه ال يصل إليها زوجها ، فكتب إىل معوية  ٢٦٠٨

ت مجال ، يذكر عنها الصالح ، وسق إليها املهر من بيت املال ، فإن رضي اهللا عنه ، فكتب إليه أن زوجه امرأة ذا
ففرق . ليس عنده شيء : أصاهبا فقد كذبت ، وإن مل يصبها فقد صدقت ، ففعل مسرة ذلك ، فجاءت املرأة فقالت 

  . بينهما ، واهللا أعلم 
كن له أن ينكح بغري ذلك بعد ، وكذلك مل مينع من نكاح النساء ، ومل ي. أنا رجل : وإذا قال اخلنثى املشكل : قال 

  . أنا امرأة مل ينكح إال رجلًا : لو سبق فقال 
أنا امرأة ، كان : كان له نكاح النساء ، وإن قال . أنا رجل : يرجع إىل اخلنثى املشكل يف التزويج ، فإذا قال : ش 

الرجال ، على قول اخلرقي ، واختاره أنا امرأة ، كان له نكاح : له نكاح الرجال ، على قول النساء ، وإن قال 
القاضي يف الروايتني ، ألن اهللا سبحانه أجرى العادة يف احليوانات مبيل الذكر إىل األنثى ، وميلها إليه ، وهذا امليل 
يف النفس ال يطلع عليه غريه ، فرجع فيه إليه ، لتعذر معرفته من غريه ، كما يرجع إىل املرأة يف حيضها وعدهتا ، 

وص أمحد يف رواية امليموين أنه ال يزوج وال يتزوج حىت يتبني أمره ، واختاره أبو بكر ، وابن عقيل ، ألنه ومنص
مشكوك يف حله للرجال والنساء ، فلم حيل نكاحه حىت يتبني أمره ، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية ، وال تفريع على 

أنا امرأة ، أو بالعكس ، فال : أنا رجل ، مث قال : ال هذا أما على قول اخلرقي فلو رجع عن قوله األول ، بأن ق
خيلو إما أن يكون متزوجاً أو غري متزوج ، فإن كان غري متزوج منع من نكاح الرجال والنساء ، على ظاهر كالم 

إنه : ثانياً  أيب حممد يف الكايف ، واختاره أبو الربكات ، ألنه بإقراره مثلًا أنه رجل أقر بتحرمي الرجال عليه ، مث بقوله
  . امرأة أقر بتحرمي النساء عليه 



وظاهر كالم اخلرقي واألصحاب أن له نكاح ما أبيح له أولًا ، وال يعول على قوله بعد ، وإن كان متزوجاً انفسخ 
هي أخيت من الرضاع وال ينفسخ : نكاحه من املرأة ، ألن النكاح حق للرجل ، وقد أقر مبا يبطله ، أشبه ما لو قال 

احه من الرجل ، ألن النكاح واحلال هذه حق عليه ، فال يقبل قوله يف إسقاط حق الغري ، قال ذلك الشيخان ، نك
إذا تزوج امرأة مث عاد ، أو بالعكس مل يقبل ، وجيري احلكم يف النكاح على القول األول ، وعلله : وقال القاضي 

ويتهم يف قصد فسخ النكاح ، ليسقط عنه مهر املرأة إذا أنا رجل ، : بأنه يتهم يف رفع فراش الرجل إذا عاد فقال 
وهذا ظاهر كالم أيب اخلطاب ، وابن عقيل انتهى ، ويف نكاحه ملا يستقبل ما تقدم من قول . أنا امرأة : عاد فقال 

  . األصحاب ، وقول أيب الربكات واهللا أعلم 
بنكاح صحيح ، وليس واحد منهما بزائل العقل ، وإذا أصاب الرجل ، أو أصيبت املرأة بعد احلرية والبلوغ : قال 

  . رمجا إذا زنيا 
ذكر اخلرقي رمحه اهللا هنا ما حيصل به االحصان الذي جيب به الرجم بالزنا ، وهو اإلصابة ، كأن يطأ الرجل : ش 

  . املرأة يف القبل ، أو توطأ املرأة كذلك 
يابة إمنا حتصل بالوطء يف القبل ، ويشترط يف هذه اإلصابة والث) الثيب بالثيب اجللد والرجم : ( لقول النيب  ٢٦٠٩
أن تغيب احلشفة أو قدرها ، إذ األحكام إمنا تترتب على ذلك ، وال تكفي اخللوة بال خالف ، ) أحدها ( شروط 

، أن يكون بعد احلرية والعقل ، ألن االحصان كمال ، فيشترط أن يكون يف حال الكمال ) الثاين ( قاله أبو حممد 
أن ) الثالث ( وألن النيب جعل على الثيب الرجم ، فلو حصل االحصان بذلك جلاز رجم العبد واجملنون ، وال جيوز 

يتحصن البالغ بوطء املراهقة ، وتتحصن : يكون بعد البلوغ على الصحيح املعروف ملا تقدم ، وعن ابن أيب موسى 
أن يكون بنكاح ، فال إحصن لواطئ بشبهة ، ) الرابع (  البالغة بوطء املراهق ، ألن ما قارب الشيء أعطي حكمه

أو ملك ميني وحنو ذلك إمجاعاً ، إذ النعمة إمنا تكمل بالوطء بذلك ، ويشترط يف النكاح أن يكون صحيحاً ، إذ 
  . الفاسد ليس بنكاح شرعي 

كلفة فلو وطء احلر املكلف يشترط أن تكون املوطوءة مثل الواطء يف الكمال ، فيطأ احلر املكلف حرة م) تنبيه ( 
  . بنكاح صحيح رقيقة أو جمنونة فال إحصان هلما ، واهللا أعلم 

  . والكافر واملسلم احلران فيما وصفت سواء : قال 
يعين أنه ال يشترط لإلحصان اإلسالم ، بل حيصل اإلحصان للذميني ، كما حيصل للمسلمني ، بالشروط : ش 

  . السابقة 
) } وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا { (  ١٩: يهوديني اللذين زنيا ، اقتداء بقول اهللا تعاىل ألن النيب رجم ال ٢٦١٠

( فدل على أٌّ مها قد أحصنا ، فتحصن الذمية زوجها املسلم ، كما حتصن الذمي ، على املذهب املشهور ملا تقدم ، 
  . ال حتصنه ، ألهنا أنقص منه ، فأشبهت الرقيقة ) وعنه 

ري من األصحاب يفرض املسألة يف الذمي ، ويعضهم زاد معه املستأمن ، وهو واضح ، ألن له ذمة ، كث) تنبيه ( 
وكالم اخلرقي يشمل كل كافر ، وتبعه على ذلك أبو الربكات ، ولعله أمشى على قوهلم أن حكم نكاح الكفار 

  . واهللا أعلم . رم واجملوسي ال يتحصن بوطء ذات رمحه احمل: حكم نكاح املسلمني ، وقال ابن محدان 

  كتاب الصداق



  
الصداق العوض الواجب يف عقد النكاح أو ما قام مقامه ، فالواجب يشمل املسمى ومهر املثل ، إن مل يكن : ش 

: ، قال اهللا تعاىل ) والنحلة ( ، ) الصداق ( مسمى ، وما قام مقام النكاح ، ليدخل وطء الشبهة ، وله مثانية أمساء 
فما استمتعتم به { (  ١٩: ، قال اهللا سبحانه ) والفريضة ) ( واألجر ) ( } نساء صدقاهتن حنلة وآتوا ال{ (  ١٩

  ) . } منهن فآتوهن أجورهن فريضة 
  ) . فإن دخل هبا فلها املهر مبا استحل من فرجها : ( قال ) واملهر ( ٢٦١
ما يرضى : ( يا رسول اهللا وما العالئق ؟ قال  :قالوا ) أدوا العالئق ؟ : ( يروى عن النيب أنه قال ) والعالئق ( ٢٦١

  . بضم العني ، وسكون القاف ) والعقر ) ( به األهلون 
  : ممدوداً بكسر احلاء ، قال الشاعر ) واحلباء . ( هلا عقر نسائها : قال عمر رضي اهللا عنه  ٢٦١٣

  أنكحها فقدها األراقم يف 
  

  جنب وكان احلباء من أدم 
  

وأحل لكم ما وراء { (  ١٩: اإلمجاع ، وقد دل عليه ما تقدم من اآليتني ، وقوله تعاىل  واألصل يف مشروعيته
  . اآلية ) } ذلكم ، أن تبتغوا بأموالكم 

) مهيم ؟ : ( وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب رأى عبد الرمحن بن عوف وعليه ردع من زعفران ، فقال  ٢٦١٤
  . رواه اجلماعة . وزن نواة من ذهب : قال ) ما أصدقتها ؟ : ( يا رسول اهللا تزوجت امرأة ، قال : فقال 

بفتح ) ومهيم ( درع : فتح الراء ، وسكون الدال املهملتني ، أي لطخ وأثر مل يعمه كله ، وروي ) ردع ) ( تنبيه ( 
أو فضة ، كاألوقية اسم ملا زنته مخسة دراهم ، ذهباً كان ) ووزن نواة ( امليم كلمة ميانية ، أي ما هذا وما شأنك ؟ 

كانت قدر نواة من ذهب قيمتها مخسة دراهم ونصف ، وقيل ثالثة دراهم وربع ، : لألربعني على األشهر ، وقيل 
  . واهللا أعلم . ربع دينار : وقيل 
له وإذا كانت املرأة بالغة رشيدة أو صغرية عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز ، إذا كان شيئاً : قال 

  . نضف حيصل 
وضع هذه املسألة أن الصداق جيوز مبا اتفقوا عليه من قليل أو كثري ، وال يتقدر أقله بعشرة دراهم وال غريها : ش 

أن تبتغوا { (  ١٩: فلما تقدم من حديث أنس رضي اهللا عنه ، ولظاهر قوله تعاىل ) أما األول ( ، وال أكثره ، 
  . ل ، فيدخل يف اآلية الكرمية والدرهم والدرمهان ما) } بأموالكم 
أرضيت من نفسك : ( وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بين فزارة تزوجت على نعلني ، فقال رسول اهللا  ٢٦١٥
  . فأجازه رسول اهللا ، رواه أمحد وابن ماجه ، والترمذي وصححه . نعم : قالت ) بنعلني ؟ 
من أعطى يف صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو متراً : ( يب قال وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن الن ٢٦١٦

  . رواه أبو داود وغريه ) فقد استحل 
ومعلوم أن اخلامت احلديد ال ) التمس ولو خامتاً من حديد : ( وقال النيب للذي أراد أن يتزوج املوهوبة  ٢٦١٧

للفظ على معناه النادر دون املعتاد ، ال  يساوي عشرة دراهم ، ومحله على خامت من حديد صينني يساويها ، محل
سيما والتنكري يف مثل هذا املقام للتقليل ، لكن اخلرقي رمحه اهللا يشترط أن يكون له نصف حيصل ، فال جيوز على 



فلس وحنوه ، حذاراً من أن يبتغي بغري مال ، كما إذا طلقها قبل الدخول ، وتبعه على ذلك ابن عقيل يف الفصول ، 
د ، وفسره بنصف يتمول عادة ، وليس يف كالم أمحد هذا الشرط ، وكذا كثري من أصحابه ، حىت بالغ وأبو حمم

  . ابن عقيل يف ضمن كالم له ، فجوز الصداق باحلبة والتمرة اليت ينتبذ مثلها وال يعرف 
) } م إحداهن قنطاراً وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج ، وآتيت{ (  ١٩: فلظاهر قول اهللا تعاىل ) الثاين ( وأما 
  . اآلية 

  . القنطار مائة رطل ، وهو عرف الناس اليوم : قال أبو صاحل  ٢٦١٨
  . ملء مسك ثور ذهباً : وقال أبو سعيد اخلدري  ٢٦١٩
  . سبعون ألف مثقال : وعن جماهد  ٢٦٢٠
ص ، مع أن هذا إمجاع وعن عمر رضي اهللا عنه أنه أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعني ألفاً ، رواه أبو حف ٢٦٢١

  . حكاه ابن عبد الرب وغريه ، لكن األوىل تقليل املهر وختفيفه 
  . رواه أمحد ) إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة : ( ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا قال  ٢٦٢٢
يف الدنيا أو تقوى عند اهللا ، كان ال تغالوا بصدق النساء ، فإنه لو كانت مكرمة : وعن أيب العجفاء ، قال  ٢٦٢٣

. أوالكم هبا النيب ، ما أصدق رسول اهللا امرأة من نسائه ، وال أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنيت عشرة أوقية 
وكماله عشرة دراهم ، على ظاهر كالم القاضي أيب يعلى الصغري ، خروجاً من . رواه اخلمسة ، وصححه الترمذي 

ل على أن املستحب أن ال يزيد على صداق أزواج النيب وبناته ، تأسياً به ، وطلباً لربكته اخلالف ، واتفق الك
  . واالقتداء به ، وهو من أربع مائة درهم إىل مخس مائة ، ملا تقدم عن عمر 

كم كان صداق رسول اهللا : سألت عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب : وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال  ٢٦٢٤
نصف أوقية : قالت . ال : أتدري ما النش ؟ قلت : كان صداقه ألزواجه اثنيت عشرة أوقية ونشاً ، قالت : لت ؟ قا

رواه مسلم ، وكالم أمحد يف رواية حنبل يقتضي أنه بلغه . ، فتلك مخسمائة درهم ، هذا صداق رسول اهللا ألزواجه 
  . أن صداق بنات النيب أربعمائة درهم 

قي أن من شرط صحة التسمية الرضى ممن هو معترب منه ، وال نزاع يف ذلك ، قال اهللا وقد تضمن كالم اخلر
  ) . } وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة { (  ١٩: سبحانه وتعاىل 

مث إن كان العاقد األب وهي صغرية ) العالئق ما تراضى عليه األهلون : ( ويروى عن النيب أنه قال  ٢٦٢٥
منوط به ، وإن كانت بالغة رشيدة اعترب رضاها ، نعم لألب أن يزوجها بدون صداق مثلها ، كما تقدم يف فالرضى 

  . أول كتاب النكاح ، واهللا أعلم 
أنه حق لآلدمي ، ) أحدمها ( وجوب املهر يف اتداء النكاح هل هو حق اهللا تعاىل أو لآلدمي ؟ فيه وجهان ) تنبيه ( 

يف ضمن مسألة أقل الصداق ، ويف تزويج الدينء بغري مهر ، ويف فساد املهر ، وهو قول  قاله القاضي يف التعليق ،
كثري من أصحابه يف اخلالف ، وبنوا عليه تزويج عبده من أمته وال مهر ، وذلك ألنه يسقط بالعفو بعد وجوبه ، 

بو يعلى الصغري ، و ابن عقيل يف موضع أنه حق هللا تعاىل ، قاله القاضي أ) والثاين ( ولو كان حقاً هللا تعاىل ملا سقط 
، وهو قياس املنصوص يف وجوب املهر فيما إذا زوج عبده من أمته ، وذلك ألنه جيب مهر املثل للمفوضة ، وإن 
رضيت بسقوطه ، وهذا هو مأخذ املفوضة عند القاضي أيب يعلى الصغري ، والقاضي جييب عن ذلك بأنه إسقاط 

  . قط ، واهللا أعلم للحق قبل وجوبه فلذلك مل يس
  . وإذا أصدقها عبداً بعينه ، فوجدت به عيباً فردته به كان هلا عليه قيمته : قال 



تزوجتك على هذا العبد ، فوجدت به عيباً ، فإن هلا رده وإن كان العيب : إذا أصدقها عبداً بعينه كأن قال : ش 
، فإذا ردته فلها قيمته صحيحاً ، ألهنا قد رضيت ببذل  يسرياً ، بال نزاع بني أصحابنا فيما نعلم ، كاملبيع الكعيب

نفسها بذلك ، ال مبا دونه ، ولو كان الصداق مثلياً واحلال هذه ، فردته فلها مثله ، فإن اختارت اإلمساك وأخذ 
ظن األرش كان هلا ذلك على املشهور ، كاملبيع املعيب ، ونقل عنه مهنا ما يدل على أنه ال إرش مع اإلمساك ، وأ

هذا أصل الرواية املذكورة يف البيع ، ولعله ظاهر كالم اخلرقي هنا ، وذلك ألن األرش زيادة يف الصداق مل يلتزمها 
الزوج ، وال رضي هبا ، واألرش هنا واهللا أعلم قيمة اجلزء الفائت ، ولو كان الصداق على عبد يف الذمة ، فسلمه 

وال قيمة ، ألنا قد تبيما أنه قد سلم غري الواجب عليه ، فالواجب  هلا فوجدت به عيباً ، فالواجب إبداله ال إرش
باق يف ذمته ، فيجب دفعه ، ووقع أليب حممد يف عوض الكتابة إذا بان معيباً أنه خيري بني الرد ، واإلمساك مع األرش 

  . ، وعوض الكتابة إمنا يكون يف الذمة ، وهو سهو ، واهللا أعلم 
  . أو استحق ، سواء سلمه إليها أو مل يسلمه وكذلك إن خرج حراً : قال 
كذلك إذا تزوجها على عبد بعينه فخرج حراً ، أو استحق بأن بان عصباً وحنو ذلك ، فإن هلا قيمته ، ألنه قد : ش 

تعذر تسليمه ، فوجب الرجوع إىل بدله ، إذ البدل يقوم مقام املبدل عند تعذره ، وتعتب القيمة يوم التزويج ، قاله 
  . اضي يف التعليق الق

وقد تضمن كالم اخلرقي صحة النكاح ، وال نزاع يف ذلك ، وتضمن كالم اخلرقي أيضاً وكالم األصحاب واإلمام 
أهنا إذا ردت الصداق بالعيب يف املسألة السابقة ، أو خرج حراً أو مغصوباً أهنا ال ترجع يف مقابله وهو نفسها ، 

، وهو مهر املثل ، وعلل بأهنا رضيت مبا مسي هلا ، فال ترجع إال إىل بدله ،  فيفسخ النكاح ، وال جيب هلا بدل ذلك
إن قاعدة املعاوضات خالف هذا ، ألهنا مىت فسخت يف الثمن وتعذر الرجوع يف العني املبيعة ، فإهنا : وقد يقال 

إحدى الروايتني ، فإنه يرجع  ترجع ببدهلا ، ال ببدل الثمن ، وذلك كما إذا بيع عبد بثوب بشرط اخليار ثالثاً ، على
ببدل العبد ، ال بقيمة الثوب ، وقياس هذا هنا أنه يرجع مبهر املثل ، وقد جياب عن هذا بأن مث إمنا وجب بدل العبد 
، ال بدل الثوب ، ألن العقد النفسخ ، ومع االنفساخ يرجع كل واحد منهما إىل ما خرج عنه ، وقد تعذر الرجوع 

دله ملكان العذر ، وليس هنا كذلك ، إذا العقد ال ينفسخ بذلك ، ألنه ال يفسد بفساد الصداق يف العبد ، فريجع بب
، وال بعدمه ، فبكونه معيباً أوىل ، وغايته أنه قد عدم الصداق يف العقد ، وذلك ال يفسده ، وأبو العباس رمحه اهللا 

ما للبائع واملؤجر الفسخ مع العيب ، يف بعض قواعده ينازع يف هذا األصل ، وخيتار أن للمرأة الفسخ ، ك
والرجوع يف العني املبيعة واملؤجرة ، واجلامع أنه عقد معاوضة ، بل هنا أوىل ، إذ املال واملنفعة جيوز بذهلما بغري 
عوض ، أما النكاح فال جيوز إال بصداق ، وألن للمرأة الفسخ ظهر الزوج معسراً قبل الدخول ، كما لو ظهر 

، فلها الفسخ إذا بان عيبه ، أو ظهر معيباً بل أوىل ، أال ترى أن العيب يثبت الفسخ يف املبيع معسراً بالثمن 
باإلمجاع ، ويف اإلفالس بالثمن بعد القبض نزاع ، والبدل يقوم مقام املبدل يف االتالفات لتعذر األصل ، أما يف 

ول بأن الصداق تابع ال مقصود ال جيدي ، فإن العقود فاملقصود العني ، فإذا مل حتصل فات الرضى املشروط ، والق
اهللا سبحانه عظم شأن الصداق يف كتابه ، وأمر بإيتائه ، وعلق احلل عليه ، وهنى عن أخذ شيء منه إال عند تعدي 

  . احلدود ، فشأنه أعظم من شأن الثمن واألجرة ، والوفاء به أوجب 
  . واهللا أعلم ) ستحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا به ما ا: ( قال النيب  ٢٦٢٦

وإذا تزوجها على أن يشتري هلا عبداً بعينه ، فلم يبع ، أو طلب به أكثر من قيمته ، أو مل يقدر عليه فلها : قال 
  . قيمته 



على ) وهو دال بتضمنه ( هذا منصوص أمحد رمحه اهللا يف رواية األثرم ، وقاله القاضي ، و أبو حممد وغريمها ، : ش 
ن التسمية صحيحة إذاً ، غايته وقصاراه أنه أصدقها ملك الغري ، وذلك ال مينع الصحة ، كما لو تزوجها على أ

عبد فخرج حراً ، وألن هذا غرر يسري فيحتمل ، إذ املعاوضة يف الصداق ليست مبحضة ، إذ املقصود األعظم إمنا 
النكاح كالبيع : ذه التسمية ال تصح ، قال يف مقنعه هو الوصل واالستمتاع ، ومقتضى كالم أيب بكر رمحه اهللا أن ه

على أنه مىت مل يبع ) ودل مبنطوقه ( ، ال يصح إال على معلوم كالبيع ، وذلك ، ألنه عقد معاوضة ، فأشبه البيع ، 
يت قبلها ، العبد سيده أو طلب فيه أكثر من قيمته ، أو مل يقدر عليه إلباقه أو غري ذلك أن هلا قيمته ، ملا تقدم يف ال
يلزم : وفيه البحث السابق يف وجوب مهر املثل ، ويف فسخ النكاح ، وقد يقال يف الزيادة اليسرية غري اجملحفة 

  . الشراء كما يف نظائره 
يلزمها : ومقتضى كالم اخلرقي أنه لو قدر على الشراء فبذل القيمة مل يلزمها القبول ، وهو اختيار أيب حممد ، وقيل 

  . ء على ما إذا أصدقها عبداً موصوفاً وجاءها بقيمته ، واهللا أعلم ، ولعله بنا
وإذا تزوجها على مخر أو ما أشبه من احملرم ومها مسلمان ثبت النكاح ، وكان هلا مهر املثل أو نصفه إن كان : قال 

  . طلقها قبل الدخول 
واحلال أهنما مسلمان ، فالنكاح صحيح ثابت إذا تزوجها على مخر أو ما أشبهه من احملرم ، كاخلنزير وامليتة ، : ش 

، على املشهور من الروايتني ، واملختار جلمهور األصحاب ، اخلرقي وابن حامد والقاضي ، والشريف وأيب اخلطاب 
ال ( ، وابن عقيل وأيب حممد وغريهم ، حىت بالغ القاضي وأبو حممد فحمال الثانية على االستحباب ، وذلك إلطالق 

ظاهره الصحة وإن كان املهر فاسداً ، وألن فساده ال يزيد على عدمه ، ولو عدم ) ويل وشاهدي عدل نكاح إال ب
صح النكاح ، فكذلك إذا فسد ، وألن النكاح قد خيلو عن مهر ، بدليل تزويج عبده من أمته ، على اختيار 

والرواية الثانية ( داق كالعقدين ، القاضي ، وكثري من أصحابه ، وتزويج النيب ، وإذا انفرد عنه صح وإن فسد الص
فجعل ) } أن تبتغوا بأموالكم { (  ١٩: ال يصح ، اختاره اخلالل وصاحبه ، واجلوزجاين ، لظاهر قوله تعاىل ) 

سبحانه احلل باملال ، وما ذكر ليس مبال ، وألن النكاح ال بد فيه من مهر ، وما رضيا به ال يصح مهراً ، وما جعله 
املثل مل يرضيا به ، حيث مسيا مهراً ، وإذاً يبطل ، وتزوجيه من خصائصه ، وتزويج عبده من أمته  الشارع وهو مهر

ممنوع ، على املنصوص ، وال تفريع على هذه الرواية ، أما على األوىل فيجب هلا مهر املثل ، لتعذر املسمى ، 
ر املثل ، كاملبيع املقبوض بعقد فاسد ، والرجوع يف البضع ، وإذاً ينزل منزلة التالف ، فتجب قيمته ، وهو مه

وخرج ابن أيب موسى قولًا أنه جيب مثل املثلي ، وقيمة غريه ، بناء على ما إذا جهال ذلك ، ونظراً إىل أن الرضى 
شيء رضي ببدله ، وهذا اختيار أيب العباس ، وظاهر إطالق أمحد يف رواية األثرم إذا تزوج على شيء بعينه ، فطلب 

وال يكون هلا : فلم يقدر عليه ، إما مملوك فأعتقوه أو رفعوا يف مثنه ، وبلغوا به ، فلها قيمته ، فقيل له  ذلك الشيء
كيف وقد تزوجت على شيء بعينه ، إمنا ذلك إذا تزوجها على حكمها فاختلفا ، انتهى ، : صداق مثلها ؟ فقال 

تعة ، وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل ، ولو طلقها واحلال هذه قبل الدخول وجب نصف مهر املثل ال امل
  . واخلالف فيه 
: حيترز به عما إذا كانا كافرين ، وقد يقدم له ذلك يف نكاح أهل الشرك ، وقوله . ومها مسلمان : وقول اخلرقي 

واحلر ،  وما أشبهه اخلمر من حمرم حترميه حلق اهللا تعاىل ، كاخلنزير: حيتمل . على مخر أو ما أشبهه من املرحم 
فيخرج ما إذا كان حترميه حلق اآلدمي ، كاملال املغصوب وحنوه ، فإنه يصح بال نزاع ، وهذا اختيار الشيخني ، 

وما أشبه اخلمر يف التحرمي ، فيدخل ما تقدم ، وهبذا صرح أبو بكر : وبالغ أبو حممد فحكى االتفاق عليه ، وحيتمل 



، وأبو اخلطاب وغريهم ، وهو مقتضى نص أمحد الذي أخذ منه البطالن يف يف التنبيه ، وابن أيب موسى ، وابن عقيل 
رواية : األصل ، ومما يتبع أن الصداق لو فسد جبهالة أو عدم ال يفسد النكاح ، وهو املعروف ، حىت قال مجاعة 
 عبد اهللا واحد ، وشذ الشاشي يف احللية فحكى عن أمحد أن النكاح يفسد جبهالة العوض ، وهو مقتضى إطالق أيب

  . فإن فسد الصداق مل يؤثر يف النكاح ، على املشهور من الروايتني : ابن تيمية ، حيث قال 
حمل اخلالف فيما إذا علما بذلك ، أما إن جهاله فإن النكاح يصح ، قاله ابن أيب موسى والقاضي ، ) تنبيه ( 

  . والشيخان وغريهم ، واهللا أعلم 
، وألف ألبيها ، كان ذلك جائزاً ، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف  وإن تزوجها على ألف هلا: قال 

  . األلفني ، ومل يكن على األب شيء مما أخذ 
إذا تزوجها على ألف هلا ، وألف ألبيها ، جاز ذلك ، ولزم الشرط والعقد ، نص على هذا أمحد ، معللًا بأن له : ش 

عند األصحاب ، القاضي ، وابن عقيل ، وأيب اخلطاب ، والسيخني  أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وهو املذهب
إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني ، على أن تأجرين { (  ١٩: وغري واحد ، وذلك لقصة شعيب عليه السالم 

فشرط الصداق رعي غنمه ، وذلك شرط لنفسه ، وإذا جاز اشتراط كل الصداق فيعضه أوىل ، ) } مثاين حجج 
  . من قبلنا شرع لنا ، ما مل يرد نسخه وشرع 
  ) . إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج : ( وأيضاً عموم قول النيب  ٢٦٢٧
  ) . املسلمون عند شروطهم (  ٢٦٢٨
وإمنا يكون االبن ألبيه ) أنت ومالك ألبيك : ( مث يستدل على صحة هذا الشرط خبصوصه بقول النيب  ٢٦٢٩
منفعته له ، ومن له املنفعة له أن يستوفيها بنفسه وبغريه ، والقول بأن املال ال يتبعه حىت يقبضه ، جياب عنه  مبعىن أن

يبطل الشرط ، : بأن ثبوت الوالية هنا على األبضاع مبنزلة القبض ، وحكى أبو عبد اهللا ابن تيمية رواية أخرى 
  . يبطل وجيب مهر املثل : وتصح التسمية ، وقيل 

املذهب إذا قبضا األلفني ووجد الطالق قبل الدخول رجع عليها بنصف األلفني ، إذ الطالق قبل الدخول  وعلى
يوجب ذلك وال شيء على األب للزوج ، ألنه إمنا أخذ من مال ابنته ، وال للبنت إذ ما انتفع به من مال ولده ال 

  . يضمنه 
يح ، فال يصح اشتراطه ، ويكون اجلميع هلا على ومقتضى كالم اخلرقي أن غري األب ليس له ذلك ، وهو صح

تبطل التسمية ، وجيب هلا مهر املثل ، وعموم كالم غريه يقتضي أنه يصح اشتراط األب يف مجيع : املذهب ، وقيل 
أحوال البنت ، وظاهر إطالقه أنه ال يشترط جلواز اشتراط األب فيما تقدم أن ال يكون األخذ جمحفاً مبال ابنته ، 

اهر إطالق أمحد ، والقاضي يف تعليقه ، وأيب اخلطاب وطائفة ، وشرط ذلك القاضي يف اجملرد ، وابن عقيل وهو ظ
وأبو حممد يف املغين ، وأشار أبو العباس إىل ضعف ذلك ، بأنه ال يتصور االجحاف ، لعدم ملكها له ، وعلى ما يف 

  . نيب اجملرد ومتابعيه إذا مل يوجد الشرط حكم األب إذاً حكم األج
أحدمها حكم اشتراط األب للكل حكم اشتراطه للبعض ، قاله القاضي وغريه ، فلو وجد الطالق ) تنبيهان ( 

واحلال هذه قبل الدخول وبعد القبض ، رجع عليها بنصف املسمى إذ أخذ األب إمنا هو من ماهلا ، قاله القاضي ، 
كذا اخلالف لو ارتدت يف مسألة اخلرقي ، هل يرجع وأليب حممد احتمال أنه يرجع على األب بنصف ما أخذ ، وه

  . على األب بألف أو عليها باجملموع ؟ على القولني 
ميلك األب ما اشترطه بنفس العقد ، كما متلك هي ، حىت لو مات قبل القبض ورث عنه ، لكن يقدر فيه : الثاين 



اريت ، ذكر ذلك ابن عقيل يف العمد ، وعند القاضي االنتقال إىل الزوجة أولًا ، مث االنتقال إليه كأعتق عبدك عن كف
وأيب حممد إمنا ميلك ذلك بالقبض مع النية وضعف بأنه يلزم منه بطالن خصيصة هذه املسألة ، ويتفرع من هذا على 

قول أيب حممد لو وجد الطالق قبل القبض ، فلألب أن يأخذ من األلف اليت استقرت ما شاء ، والقاضي جيعل 
  . ما نصفني ، كجملة الصداق ، واهللا أعلم األلف بينه

وإذا أصدقها عبداً صغرياً فكرب ، مث طلقها قبل الدخول ، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه : قال 
العقد ، أو تدفع إليه نصفه زائداً ، إال أن يكون يصلح صغرياً ملا يصلح له كبرياً ، فيكون له عليها نصف قيمته يوم 

  . ليه العقد ، إال أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه وقع ع
أن املذهب املنصوص املعروف اجملزوم به عند ) أحدها ( اعلم أنه قبل اخلوض يف كالم اخلرقي نشري إىل قواعد : ش 

  . األكثرين أن املرأة متلك الصداق مجيعه بالعقد 
 ١٩: وأيضاً قول اهللا تعاىل ) تها جلست وال إزار لك إزارك إن أعطي: ( لظاهر قول النيب يف قصة املوهوبة  ٢٦٣٠

وظاهره األمر بإيتاء اجلميع وألنه عقد ميلك به املعوض بالعقد ، فملك به ) } وآتوا النساء صدقاهتن حنلة { ( 
  . العوض كاملًا كالبيع 

يقه وغريه من رواية ابن وحكى القاضي وطائفة من متابعيه رواية أهنا ال متلك إال نصفه ، وأخذها القاضي يف تعل
سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم ، مث زوجها غالمه فولدت أوالداً فطلق امرأته قبل : منصور وقيل له 

وظاهر هذا أنه مل حيكم هلا مبلك مجيعه : قال القاضي . جيد : الدخول ، فلها نصف قيمتها وقيمة ولدها ، قال أمحد 
وال تفريع على هذه الرواية ، مع أن أبا الربكات مل يعرج عليها ، بل ظاهر كالمه  ، ألنه جعل هلا نصف النماء ،

  . إجراؤها على ظاهرها ، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
إذا زادت العني املصدقة فال خيلو إما إن تكون الزيادة متصلة ، كالسمن وتعلم صناعة ، أو ) القاعدة الثانية ( 

ن كانت متصلة فاملرأة خمرية بني دفع النصف زائداً ، فيكون ذلك إسقاطاً حلقها من منفصلة كالولد والكسب فإ
الزيادة ، ويلزم الزوج القبول ، حلصول حقه مع زيادة هلا ، ألهنا مناء ملكها ، فال يلزمها بذهلا ، وإذا تعذر دفع 

، من الرواية اآلتية يف الزيادة  األصل فيصار إىل القيمة ، وخرج أبو الربكات رواية بوجوب دفع النصف بزيادته
إن الزيادة املتصلة تتبع يف : إنه قياس البيع وحنوه ، وقد أولع الفقهاء بقوهلم : املنفصلة ، وهو واضح ، وقد يقال 

الفسوخ والعقود ، وقد فرق أبو حممد بني هذا والبيع بأن سبب الفسخ مث العيب ، وهو سابق على الزيادة ، وسبب 
طالق ، وهو حادث بعد الزيادة ، وبأن الزوج ثبت حقه يف نصف املفروض دون العني ، وهلذا لو تنصف املهر ال

وجدها ناقصة كان له الرجوع إىل نصف مثلها أو قيمتها ، خبالف املبيع املعيب ، واملفروض مل يكن زائداً ، فلم 
ألول بأنه ال أثر لتقدم السبب ، إذ الفسخ يتعلق حقه به ، واملبيع تعلق حقه بعينه ، فتبعته زيادته ، ويعترض على ا

للعقد من حينه على املذهب ، فهو كالطالق رفع للنكاح من حينه ، وعلى الثاين بأن نصف املفروض هو نصف عني 
ما أصدقها ، فحقه يف احلقيقة تعلق بنصف العني ، وكونه إذا وجدها ناقصة له الرجوع إىل نصف مثلها أو قيمتها 

وع يف ذلك وأخذ األرش على ما سيأيت ، وقد يفرق بأن يف البيع ملا اختار ملا اختار املشتري الفسخ ممنوع ، بل الرج
، من غري أن ميكنه أخذ الزيادة ، فقد رضي بإسقاطها ، خبالف هنا ، فإن الفسخ جاء للمرأة بغري اختيارها ، فال 

  . ان الفسخ من جهتها جيب عليها بذل ملكها بغري رضاها ، وقد يعترض على هذا مبا إذا ك
واعلم أن حمل التخيري إذا كانت املرأة جائزة التربع يف ماهلا ، فإن مل تكن كالصغرية والسفيهة واملفلسة تعني للزوج 

  . نصف القيمة ، يشارك يف الفلس الغرماء ، المتناع التربع من جهتها 



حنو ذلك فالزيادة للمرأة ، وللزوج نصف األصل وإن كانت الزيادة مننفصلة الولد احلادث بعد النكاح ، والثمرة و
، ألهنا مناء ملكها ، وألن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا جعل للزوج نصف املفروض ، والنماء ليس مفروضاً ، وحكى أبو 

الربكات رواية ابن منصور املتقدمة ، وقد تعلل بأن الطالق رفع للعقد من أصله تقديراً ، وليس بشيء ، ولعل 
اليت يف البيع أخذت من هنا ، ويف هذه الرواية حبث ليس هذا موضعه ، وباجلملة أبو حممد يستثىن من النماء الرواية 

املنفصل ، فال جيوز للزوج الرجوع يف نصف األمة ، حذاراً من التفريق يف بعض الزمان ، وظاهر كالم مجاعة من 
  . األصحاب وصرح به القاضي يف التعليق عدم االستثناء 

إذا نقص الصداق بعد القبض ، مث طلقت قبل الدخول فإن الزوج خيري بني أخذه ناقصاً ، وبني ) اعدة الثالثة الق( 
أخذ نصف قيمته ، ألنه إن اختار أخذه فقد رضي بإسقاط حقه ، وله ذلك ، وإن اختار نصف القيمة فله ذلك ، 

يقه ، كاملبيع املعيب ، أو ال أرش له كواجد متاعه ألن يف قبوله ناقصاً فهل له أرش النقص وهو خمتار القاضي يف تعل
  . عند املفلس ، وهو اختيار األكثرين ؟ فيه قوالن 

إذا أصدقها عبداً صغرياً فكرب ، مث طلقها قبل الدخول ، فإن شاءت دفعت إليه نصف : إذا تقرر هذا فقول اخلرقي 
 على أهنا ملكت الصداق بالعقد ، وإذاً الزيادة حدثت مبين. قيمته يوم وقع عليه العقد ، أو تدفع إليه نصفه زائداً 

على ملكها ، فتخري بني دفع النصف وبني دفع نصف قيمته ، لكن مىت تعترب القيمة ؟ اعتربها اخلرقي وتبعه أبو حممد 
نا على يف الكايف واملغين ، وابن محدان وأطلقوا بيوم العقد ، وحرر ذلك أبو الربكات فجعل ذلك يف املتميز إذا قل

املذهب يضمنه بالعقد ، وعلى هذا حيمل قوهلم ، إذ قلنا على املذهب يضمنه بالعقد ، ولذلك علل أبو حممد بأن 
ضمان النقص عليها ، فعلم أن كالمه يف املتميز ، وجعل غري املتميز إذا قيل ضمانه على الزوج الواجب قيمة نصفه 

وم القبض ، ألن ما نقص بعد العقد واحلال هذه فهو على الزوج ، يوم الفرقة على أدىن صفاته من يوم العقد إىل ي
وما زاد فهو هلا ، مث إن أبا الربكات أوجب القيمة يوم الفرقة بصفته وقت العقد ، ألنه وقت االستحقاق ، وكالم 

ة النصف اخلرقي يقتضي وجوب القيمة يوم العقد بصفته إذ ذاك ، وأليب الربكات حترير آخر ، وهو أن الواجب قيم
، ألن اهللا سبحانه جعل له نصف املفروض ، وإذا تعذر رجع يف بدله ، وهو نصف قيمته ، واخلرقي ومجاعة جعلوا 

  . انتهى . الواجب نصف القيمة 
إال أن يكون يصلح صغرياً ملا ال يصلح له كبرياً ، فيكون له نصف قيمته يوم وقع عليه الغقد ، إال أن يشاء : وقوله 

ه له من نصفه ، مبين على القاعدة الثالثة ، وهي ما إذا تعيب الصداق ، فإذا كان العبد يصلح صغرياً أخذ ما بذلت
لشيء ال يصلح له كبرياً ، كما إذا كان يقبل تعليم صناعة وحنوها وبالكرب امتنع ذلك منه فإنه قد تعيب فيخري 

ترب اخلرقي أيضاً القيمة بيوم العقد ، واعتربها الزوج بني أخذ نصف قيمته ، وبني أخذ ما بذلته له من نصفه ، واع
القاضي بيوم القبض ، وفصل أبو الربكات التفصيل السابق ، فكأنه محل كالم القاضي على غري املتميز ، وكالم 
اخلرقي يقتضي أن املرأة هلا االمتناع من بذل النصف واحلال هذه ، ومل أره لغريه وال قاعدة املذهب تقتضيه ، إذ 

د متاعه معيباً عند املفلس له الرجوع فيه ، وال يتوقف ذلك على رضى الغرماء مع أنه إمنا جاز له االنتقال إىل الواج
  . القيمة دفعاً للضرر عنه ، فإذا رضي بالضرر فحقه يف العني حباله ، واهللا أعلم 

  . ول قوهلا ما مل جياوز مهر مثلها ولو اختلفا يف الصداق بعد العقد يف قدره ، وال بينة على مبلغه ، كان الق: قال 
هذا إحدى الروايات ، واختيار عامة األصحاب ، اخلرقي ، والقاضي ، والشريف ، وأيب اخلطاب ، وابن عقيل : ش 

، والشريازي ، وغريهم ، ألن القول قول من الظاهر يف جنبته ، والظاهر واحلال هذه يف جنبة املرأة ، ألن الظاهر 
هر املثل ، وعلى هذه لو ادعت هي أكثر من مهر املثل ، وادعى الزوج مهر املثل أو أزيد منه وقوع النكاح على م



وأنقص منها ، فالقول قوله ، ومل يذكر أمحد اليمني ، فخرج أصحابه يف وجوهبا وجهني ، بناء على أنه دعوى فيما 
نظر إىل أن النكاح غري مال مل يوجبها ، يتعلق بالنكاح ، مع كونه مالًا ، فمن نظر إىل املال أوجب اليمني ، ومن 

وهذا قول القاضي أظنه يف اجملرد ، واألول اختيار أيب اخلطاب يف اهلداية وأيب حممد ، وبه قطع أبو اخلطاب 
والشريف يف خالفيهما ، ولو كان دعوى الزوج أقل من مهر املثل ، ودعواها أكثر من مهر املثل ، رد إليه وهل 

. ناها فيما تقدم ؟ ظاهر كالم األكثرين ال ، وكذلك قال أبو حممد ، ومل يذكر أصحابنا مييناً جتب اليمني إن أوجب
وقد صرح بذلك أبو اخلطاب يف خالفه الصغري ، وهو مقتضى ما حكاه عن شيخه يف اهلداية ، وذلك ألن : قلت 

دعوى ، وكل منهما ال يستحق اليمني على مقتضى ما حكاه عن شيخه يف اهلداية ، وذلك ألن اليمني على حسب ال
ينبغي أن حيلف الزوج : ما ادعاه ، فال حيلف عليه ، وقال يف املغىن واألوىل أن يتحالفا ، وكذلك قال يف الكايف 

( على نفي الزائد عن مهر املثل ، وحتلف هي على إثبات ما نقص منه ، وهذا مقتضى قول أيب اخلطاب يف اهلداية ، 
) ( واليمني على من أنكر ( ول قول الزوج مع ميينه ، ألنه منكر ، فيدخل يف عموم قول النيب الق) والوراية الثانية 
حكاها الشريازي يتحالفان ، ألنه اختالف يف عوض ، مبستحق عقد وال بينة ، فيسوغ التحالف ) والرواية الثالثة 

  . كاملتبايعني 
إن التخالف إن كان قبل : ك رمحه اهللا يف قوله للتنصيص على خمالفة مذهب مال. بعد العقد : وقول اخلرقي 

احترازاً مما إذا اختلفا يف عينه ، كما إذا . يف قدره : الدخول حتالفاً وتفاسخاً ، وبعده القول قول الزوج ، وقوله 
،  واحلكم فيه أنه على اخلالف السابق ، إال أن الواجب القيمة. بل هذه األمة : قالت . أصدقتك هذا العبد : قال 

ال شيء من املعنني ، على أحد الوجهني ، وهو مقتضى احتراز اخلرقي ، وأورده أبو الربكات مذهباً ، ألنه إن أخذ 
بقول الزوج فيلزم من إجياب معينه أن يدخل يف ملكها ما مل تدعه ، وإن أخذ بقوهلا فإمنا قبل قوهلا يف املهر ملوافقة 

إن كان معني املرأة أعلى قيمة وهو كمهر املثل أو أقل ، وأخذنا بقوهلا )  والثاين( الظاهر ، وذلك أجنيب عن التعيني 
  . أعطيته ، ألنه ملا قبل قوهلا يف القدر تبعه التعيني ، واهللا أعلم 

وإن أنكر أن يكون هلا عليه صداق فالقول أيضاً قوهلا قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها إال أن يأيت : قال 
  . ه ببينة برباءته من

والقول قول ) ولكن اليمني على املدعى عليه : ( ألهنا منكرة ، واألصل معها ، والقول قول املنكر ، قال النيب : ش 
إن كان بعد : احترازاً من قول مالك والفقهاء السبعة . قبل الدخول وبعده : مدعى األصل ، وقول اخلرقي 

  . بناء على ما تقدم له ، واهللا أعلم . ا ما ادعت مهر مثله: الدخول فالقول قول الزوج وقوله 
  . وإذا تزوجها بغري صداق مل يكن هلا عليه إذا طلقها قبل الدخول إال املتعة : قال 
قد تقدم للخرقي رمحه اهللا فيما إذا تزوجها على حمرم كاخلمر وحنوه ، مث طلقها قبل الدخول أن هلا عليه نصف : ش 

اق أن هلا عليه املتعة فقط ، وهذا إحدى الروايات عن أمحد رمحه اهللا ، واختيار أيب فيما إذا فقد الصد: املهر ، وقال 
ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن ، أو تفرضوا هلن { (  ١٩: حممد ، والشريازي ، لقول اهللا تعاىل 

هلا فريضة ، وأوجب هلا  نفى سبحانه اجلناح من جهة الفرض عن اليت ل متس إال أن يفرض) } فريضة ومتعوهن 
املتعة ، مث أوجب بعد للمفروض هلا نصف املفروض ، وإطالق اآلتني يشمل من فرض هلا مطلقاً ، إال أنه ملا مل ميكن 

ال جيب ) والرواية الثانية . ( إعطاء نصف املفروض يف التسمية الفاسدة ، وجب نصف بدله ، وهو نصف مهر املثل 
وهو اختيار الشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وأيب الربكات ، إذ التسمية الفاسدة إال املتعة يف الصورتني ، 

وهي أضعفها جيب ) والرواية الثالثة ( وجودها كالعدم ، فهي كمن مل يفرض هلا ، فال جيب هلا إال املتعة ملا تقدم 



  . نصف مهر املثل فيهما ، وظاهر اآلي خيالف ذلك 
معطوفاً على ) تفرضوا ( لف العلماء يف تقدير اآلية الكرمية السابقة ، فمنهم من قدر أحدمها اخت) . تنبيهان ( 

ال جناح عليكم فيما يتعلق مبهور : واستشكل بأنه يصري معناه . ما مل متسوهن أو ما مل تفرضوا هلن : اجملزوم ، أي 
سيس ، لزم مهر املثل ، وإذا انتفى النساء يف مدة انتفاء أحد هذين األمرين ، مع أنه إذا انتفى الفرض دون امل

أي ما مل متسوهن ) إال ( املسيس دون الفرض لزم نصف املسمى ، ومنهم من قدره منصوباً بأن مضمرة ، وأو مبعىن 
( إىل أن تفرضوا هلن فريضة ، وهذا قول الزخمشري وهو جيد ، ومنهم من جعل : إال أن تفرضوا هلن فريضة ، أو 

ختصيص اخلرقي هذه بوجوب ) الثاين ( ي ما مل متسوهن وتفرضوا ، وهذا أيضاً يف املعىن صحيح مبعىن الواو ، أ) أو 
املتعة ظاهره أنه ال متعة لغريها ، وهو املشهور عن أمحد واملختار لألصحاب من الروايات ، ألن اهللا سبحانه قسم 

هلا مصف املفروض ، وظاهره أنه ال  النساء قسمني ، فجعل لليت مل يفرض هلا ومل يسم املتعة ، وجعل للمفروض
أو حتمل هذه اآلية على االستحباب ، وكذلك قول النيب ) } وللمطلقات متاع { (  ١٩زيادة هلا على ذلك لعموم 

العمل عليها : ونقل عنه حنبل ، لكل مطلقة متاع ، اليتني الكرمييتني ، وإليها ميل أيب بكر ، وقال ) أمتعكن : ( 
  . الروايات عنه خبالفها ، واهللا أعلم  لوال تواتر. عندي 

على املوسع قدره وعلى املقتر قدره ، فأعاله خادم ، وأدناه كسوة جيوز هلا أن تصلي فيها ، إال أن يشاء أن : قال 
  . يزيدها ، أو تشاء هي أن تنقصه 

ذ احلق هلما ال يعدومها ، وإن مىت تراضيا يف املتعة على شيء اتبع ما تراضيا عليه إذا كانا من أهل التراضي ، إ: ش 
تنازعا رجع األمر إىل احلاكم ، فيعترب حااللزوج ، فيجعل على املوسع قدر سعته ، وعلى املقتر قدر قتره ، لآلية 

يالكرمة ، مث املشهور واملختار من الروايات للخرقي ، والقاضي ، ومجاعة من أصحابه أهنا مقدرة االْعلى واألدىن ، 
  . وأدناها كسوة جيزئها أن تصلي فيها فأعالها خادم ، 

رواه . أعلى املتعة خادم مث دون ذلك النفقة ، مث دون ذلك الكسوة : ألن ابن عباس ترمجان القرآن قال  ٢٦٣١
  . أبو حفص بإسناده 

 .وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أنه طلق امرأته متاضر الكلبية فحممها جبارية سوداء يعين متعها  ٢٦٣٢
يرجع إىل اجتهاد ) والرواية الثانية ( وإمنا اشترطنا يف الكسوة الواجبة مبطلق الشرع ، وهي الكسوة يف الكفارة 

وهي أضعفها هي متاع بقدر نصف مهر املثل ) والرواية الثالثة ( احلاكم يف ذلك ، ألن التقدير من الشرع ، ومل يرد 
أمحد ، ألنه تنتفي فائدة اعتبار املوسع واملقتر وال تبقى فائدة يف  ، ألهنا بدل عنه ، وال تليق هذه الرواية مبذهب

: إجياب نصف مهر املثل أو املتعة إال غايته أن مث الواجب يف روايتيه من رواية امليموين ، وسأله كم املتاع ؟ فقال 
ا نصف الصداق ، على قدر اجلدة ، وعلى من قال متتع نصف صداق املثل ، ألنه لو كان فرض هلا صداقاً كان هل

وظاهر هذا أهنا غري مقدرة ، وأهنا معتربة بيساره وإعساره ، وقد حكى قول غريه أن قدرها نصف : قال القاضي 
مهر املثل ومل ينكره ، وظاهر هذا أنه مذهب له انتهى ، وهذا يف غاية التهافت ، ألنه إمنا حكى مذهب غريه بعد أن 

حكى عن غريه قولًا يكون مذهباً له ، إذا مل يبني يف تلك احلكاية مذهبه ، مث  حكى مذهبه ، وإمنا نقول على قول أنه
  . يلزم من هذا أن يكون قال قولني خمتلفني يف وقت واحد ، واهللا سبحانه أعلم 

  . وإن طالبته قبل الدخول أن يفرض هلا أجرب على ذلك : قال 
يفرض هلا أجرب على ذلك ، ألن حقها ثبت بالعقد ، إذ إذا طالبته املرأة اليت مل يفرض هلا قبل الدخول أن : ش 

النكاح ال خيلو من مهر ، وظاهر كالم اخلرقي أن هذه املطالبة عند احلاكم ، ألنه الذي إليه اإلجبار ، وإذاً يفرض 



قا عليه مهر املثل ، ألنه بدل البضع فيقدر به كالسلعة إذا تلفت ، فلو كانت املطالبة بغري حضرة احلاكم جاز ما اتف
  . ، إذ احلق هلما ال يعدومها ، واهللا أعلم 

  . فإن فرض هلا مهر مثلها مل يكن هلا غريه ، وكذلك إن فرض هلا أقل منه فرضيت به : قال 
حيتمل أنه مبين للمفعول ، والضمري راجع احلاكم ، ويرشحه أنه ساق ذلك بعد اإلجبار خمتص . فرض : قوله : ش 

وكذلك إن فرض : ين للفاعل ، والضمري راجع إىل الزوج ، ويرجحه أن الضمري يف قوله باحلاكم ، وحيتمل أنه مب
مىت فرض هلا الزوج مهر املثل مل يكن : هلا أقل منه فرضيت به له ، ألن احلاكم ال يفرض إال مهر املثل ، فعلى الثاين 
وال : األوىل ، لكن قال أبو حممد  هلا غريه ، ألنه الذي وجب هلا بالعقد ، وكذلك إن فرض هلا أزيد منه بطريق

يستقر هلا ما مل ترض به ، وفائدة عدم استقراره أنه لو مات قبل الدخول كانت باقية على عدم الفرض ، فتجب هلا 
املتعة ، وإن الدخول كانت باقية على عدم الفرض ، فتجب هلا املتعة ، وإن فرض هلا أقل من مهر املثل فرضيت 

فال شيء هلا غريه ، ألن احلق هلا ، وإن مل ترض رفع األمر إىل احلاكم ، وعلى االحتمال األول وهي ممن يعترب رضاها 
وكذلك قد جيري على الثاين إذا طلقت قبل الدخول مل يكن هلا على ظاهر كالم اخلرقي إال نصف ما فرض هلا ، 

وإن { (  ١٩: دخل حتت قوله سبحانه وهو إحدى الروايتني ، اعتباراً حباهلا الراعنة ، وهي إذاً مفروض هلا ، فت
يسقط ما فرض ) والرواية الثانية ) ( } طلقتموهن من قبل أن متسوهن ، وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم 

  . هلا ، وجتب هلا املتعة ، نظراً إىل حاهلا يف حال اإلبتداء ، واهللا أعلم 
  . به ، وكان هلا مهر نسائها ولو مات أحدمها قبل اإلصابة وقبل الفرض ورثه صاح: قال 
قيد الشيخ رمحه اهللا هذا احلكم بقبل اإلصابة وقبل الفرض ، ألن ذلك حمل التردد واخلالف ، وال نزاع يف : ش 

اآلية ، وهذه زوجة بال ريب ، وأما تكميل املهر فهو ) } وهلن الربع مما تركتم { (  ١٩: اإلرث ، لعموم قوله تعاىل 
  . املذهب بال ريب 

ملا روي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقاً ، ومل  ٢٦٣٣
. هلا صداق مثلها ، ال وكس وال شطط ، وعليها العدة ، وهلا املرياث : يدخل هبا حىت مات ، فقال ابن مسعود 

.  يف بروع بنت واشق امرأة مّنا مثل ما قضيت قضى رسول اهللا: فقام معقل بن سنان األشجعي رضي اهللا عنه فقال 
وعن أمحد . ( رواه اخلمسة ، وصححه مجاعة منهم الترمذي ، وهذا لفظه . ففرح هبا ابن مسعود رضي اهللا عنه 

ال جيب هلا إال نصف مهر املثل ، قياساً لفرقة املوت على الطالق ، وهو باطل ابالنص ، وبأن املوت ) : رواية أخرى 
النكاح ، ولذلك وجبت العدة به قبل الدخول ، وكمل به املسمى ، خبالف الطالق فيهما انتهى ، وإذا يتم به 

أوجبنا املهر فإن الواجب مهر نسائها كما يف احلديث ، أي أقارهبا ، مث هل يعترب مجيع أقارهبا من قبل األب واألم ، 
أيب بكر وأيب اخلطاب ، والشريف يف خالفيهما ،  كأختها وعمتها ، وبنت أخيها ، وكأمها وخالتها ، وهو اختيار

ألن يف : والشريازي ، لعموم احلديث ، أو ال يعترب إال نساء العصبات كأختها وحنوها وهو اختيار أيب حممد قال 
وألن الشرف معترب يف املهر ، وشرف املرأة بنسبها ، وذلك باألب ال باألم ؟ . مهر نساء قومها : بعض الروايات 

وينبغي أن يعترب األقرب فاألقرب من نساء العصبات ، فتقدم أخواهتا ، مث عماهتا ، : وايتني ، قال أبو حممد على ر
وعلى ذلك وتعترب املساواة يف العقل والدين ، واجلمال ، وكل ما خيتلف به املهر ، حىت لو كان عادهتم التأجيل 

حالًا ، لئال خيالف نظائره ، وهو أبدال املتلفات ، واهللا ال يفرض إال : فرض مؤجلًا يف أحد الوجيهن ، ويف اآلخر 
  . أعلم 
وصدقته مل يلتفت إىل قوهلما ، وكان حكمهما حكم الدخول يف . مل أطأها : وإذا خال هبا بعد العقد فقال : قال 



  . مجيع أمورمها إال يف الرجوع إىل زوج طلقها ثالثاً ، أو يف الزنا فإهنما جيلدان وال يرمجان 
اخللوة باملرأة بعد العقد يف اجلملة حكمها حكم الدخول يف استقرار املهر وإن مل يطأ ، على املذهب املعروف :  ش

  . بال ريب 
قضى اخللفاء الراشدون املهديون أن من أغلق بابا ، : ملا روى اإلمام أمحد بسنده عن زرارة بن أوىف قال  ٢٦٣٤

  . دة وأرخى ستراً ، فقد وجب املهر ، ووجبت الع
ورواه أيضاً عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما وهو مشهور عنهما ، وكذلك عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه  ٢٦٣٥

رواية ) وقيل عن أمحد ( ، عليها العدة ، وهلا الصداق ، وهذه قضايا اشتهرت ومل ينقل إنكارها فكانت حجة ، 
  . أخرى أن املهر ال يتقرر إال بالوطء 

وإن طلقتموهن من قبل { (  ١٩: ابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهما لقوله سبحانه  وحيكى ذلك عن ٢٦٣٦
واملطلقة قبل الدخول وقبل الوطء مل متس ، ومثله قوله ) } أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم 

وهن فما لكم عليهن من عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متس{ (  ١٩: تعاىل 
علل سبحانه منع ) } وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض { (  ١٩: اآلية ، وأيضاً قوله تعاىل ) } تعتدوهنا 

االْخذ باإلفضاء ، واإلفضاء اجلماع ، واملعلل بوصف عدم عند عدمه ، وأجيب بالطعن فيما روي عن ابن عباس 
محد يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنه يرويه ليث وليس بالقوي ، وقد رواه وابن مسعود رضي اهللا عنهم قال أ

حنظلة خالف ما رواه ليث ، وحنظلة أقوى من ليث ، وقال ابن املنذر يف حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه منقطع 
به حقيقته أو  وأما آتيا املس فيحتمل أن املراد باملس حقيقته وكىن به عن سببه وهو اخللوة ، وحيتمل أن املراد

اجلماع ، وغايته أنه يدل على أنه قبل املسيس ال يتكمل املهر ، وال جتب العدة ، وهو شامل للخلوة ولغريها ، 
خرج منه اخللوة بقضاء الصحابة ، وأما آية اإلفضاء فال نسلم أن املراد باألفضاء اجلماع ، بل املراد اخللوة ، نظراً 

فضاء وهو املكان اخلايل ، وكذلك حيكى عن الفراء أن املراد باإلفضاء اخللوة ، ولو إىل حقيقته ، إذ هو مأخوذ من ال
سلم أن ذلك كناية عن الوطء فإن املراد واهللا أعلم التشنيع واملبالغة يف االنتهاء عن األخذ يف مثل هذه احلال أي 

  . املروءات  كيف تأخذونه وقد حصل مباضعتكم ألزواجكم ، ومثل ذلك يتعجب منه ، وينكره أهل
معىن اخللوة أن خيلو هبا حبيث ال حيضرمها مميز مسلم ، ولو أنه أعمى أو . وإذا خال هبا : إذا تقرر هذا فقول اخلرقي 

يشمل العقد الصحيح والفاسد ، وهو منصوص أمحد ، وخمتار . بعد العقد : نائم ، قاله ابن محدان يف رعايتيه وقوله 
حابة ، وألن االبتذال حيصل باخللوة يف العقد الفاسد ، كما يف الصحيح ، وخالفهم عامة أصحابه ، لعموم قضاء الص

أبو حممد فاختار عدم الوجوب يف النكاح الفاسد ، نظراً إىل أن العقد ليس مبوجب ، وإمنا املوجب الوطء وال وطء 
 .  

أن احلق هلا فيسقط برضاها ، وذلك  وصدقته مل يلتفت إىل قوهلما ، دفعا لوهم من يتوهم. مل أطأها : فقال : وقوله 
ألن اخللوة يتعلق هبا أيضاً حق هللا تعاىل كالعدة وحنوها ، مث قضاء الصحابة مطلق ، ونقل عنه ابن خبتان إذا صدقته 

  . املرأة أنه مل يطأها مل يكمل الصداق ، وعليها العدة ، إذ الصداق حمض حقها 
أمورمها إال يف الرجوع إىل زوج طلقها ثالثاً ، أو يف الزنا فإهنما وكان حكمهما حكم الدخول ، يف مجيع : وقوله 

يعين يف استقرار املهر كما تقدم ، ووجوب العدة لقضاء الصحابة ، ويف حترمي أختها ، وأربع . جيلدان وال يرمجان 
عة له عليها يف سواها إذا طلقها حىت تنقضي عدهتا ، قياساً على ما تقدم ، لوجود مظنة الوطء ، ويف ثبوت الرج

وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك { (  ١٩: العدة ، وإن ادعى أنه ما وطئها ، على املنصوص واملختار للعامة ، لعموم 



ومل يثبت أبو بكر الرجعة باخللوة ، ويف نشر حرمة املضاهرة ، وهو إحدى الروايتني ، واملشهور خالفها ، محال ) } 
  . على الوطء ) } ن مل تكونوا دخلتم هبن فإ{ (  ١٩: لدخوله يف قوله تعاىل 

  . واستثىن اخلرقي الرجوع إىل املطلق ثالثاً 
واستثىن أيضاً اإلحصان ، فال ) ال حىت تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك ( حلديث امرأة رفاعة القرظي  ٢٦٣٧

احلد يدرأ بالشبهة وكأن مراد اخلرقي والثيوبة ال حتصل إال بالوطء ، مث ) الثيب بالثيب : ( يثبت هبا ، ألن النيب قال 
حكمهما حكم الدخول ، يعين فيما يتعلق بالنكاح ، فال يرد عليه الغسل ، فإنه ال جيب هبا ، وال اخلروج : بقوله 

من الفيئة ألنه من باب األميان ، والذي حلف عليه الوطء ومل يوجد ، وال تفسد هبا العبادات ، وال جتب هبا 
، نعم قد يرد عليه ما إذا خال هبا بعد ضرب املدة يف العنة ، فإنه ال خيرج من العنة ،  الكفارات حيث وجبت

  . وبالوطء خيرج 
اخللوة املعتربة هي خلوة من يطأ مثله ، مبن يوطأ مثلها ، مع علم الزوج هبا كما نص عليه أمحد يف املكفوف ) تنبيه ( 

لباب ، فإن كان ال يعلم بدخوهلا عليه فلها نصف الصداق ، يتزوج امرأة فأدخلت عليه ، فأرخى الستر ، وأغلق ا
  . وقد أمهل أبو الربكات هذا الشرط ، ولو خال بشرطه فمنعته الوطء مل يتقرر الصداق ، واهللا أعلم 

  . وسواء خال هبا ومها حمرمان أو صائمان ، أو حائض ، أو ساملان من هذه األشياء : قال 
خلوها من مانع ، ومثل اخلرقي باملانع الشرعي ، وقد اختلفت الرواية عن أمحد  يعين أنه ال يشترط للخلوة: ش 

فيها روايتان ، إحدامها كما قال اخلرقي ، وهو خمتار أصحابه يف اجلملة ، لعموم ) فعنه ( رمحه اهللا يف هذه املسألة 
  . قضاء الصحابة 

لصداق كاملًا ، وفرق بينهما ، وعليها العدة وعن عمر يف العنني يؤجل سنة ، فإن هو غشيها وإال أخذت ا ٢٦٣٨
ال يكمل هبا الصداق ، ألن املانع إن كان من جهتها فلم يتمكن من تسليمها ، فأشبه ما لو منعته من ) وعنه ( 

نفسها ، وإن كان من جهته فمظنة الوطء منتفية ، واعلم أن األصحاب قد اختلفت طرقهم يف هذه املسألة ، بعد 
أن الروايتني يف املانع سواء كان من جهته أو من جهتها ، ) فمن زاعم ( لمت أن املذهب األول ، اتفاقهم فيما ع

( شرعياً كان كما تقدم ، أو حسياً كاجلب والرتق ، وهذه طريقة أيب اخلطاب يف خالفه الصغري ، وأيب الربكات ، 
ن جهته فإن الصداق يتقرر بال خالف ، وهذه أن حملهما فيما إذا كان املانع من جهتها ، أما إن كان م) ومن زاعم 

أن حملهما فيما إذا منع الوطء ودواعيه ، كاإلحرام ) ومن زاعم ( طريقة القاضي يف اجلامع ، والشريف يف خالفه ، 
أن حملهما يف املانع الشرعي ، ) ومن زاعم ( والصيام ، وهذه طريقة القاضي يف اجملرد فيما أظن وأيب علي ابن البنا ، 

ما املانع احلسي فيتقرر معه الصداق ، وهذه طريقة القاضي يف الروايتني ، وهي قريبة من اليت قبلها ، ويقرب من أ
ذلك طريقة أيب حممد يف املغين ، أن املسألة على ثالث روايات ، الثالثة إذا كان املانع متأكداً كالإلحرام والصيام مل 

  . يكمل الصداق ، وإال كمل 
  . ر أبو الربكات اخلالف يف العدة ، بل خصه بالصداق ، وأجراه أبو حممد فيها واهللا أعلم مل جي) تنبيه ( 

والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من املهر : قال 
  . وهو جائز األمر يف ماله برئ منه صاحبه 

ما يدل على أنه الزوج ، وعليه ) فعنه ( هللا يف الذي بيده عقدة النكاح اختلفت الرواية عن أمحد رمحه ا: ش 
أصحابه ، اخلرقي ، وأبو حفص ، والقاضي ، وأصحابه ، ألن الذي بيده عقدة النكاح بعد الزواج هو الزوج ، ألنه 

  . لك من املهر شيئاً الذي ميلك الطالق ، مث العفو إذا أطلق إمنا ينصرف إىل عفو اإلنسان عما ميلكه ، والويل ال مي



ويل العقدة : ( وروى الدارقطين بإسناده عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب أنه قال  ٢٦٣٩
  ) . الزوج 

إذا طلق امرأته وهي بكر ، قبل أن يدخل هبا ، فعفى أبوها عن زوجها عن نصف الصداق ، : ونقل عنه ابن منصور 
فأخذ من ذلك عقد عقدة النكاح ، بعد الطالق ، واآلية مسوقة يف ذلك ، وإرادة الزوج فما أرى عفوه إال جائزاً ، 

وال تعزموا { (  ١٩: بذلك جماز باعتبار ما كان ، واألصل احلقيقة ، والدليل على أن العقد هو العقدة قوله تعاىل 
ك واضح يف الزوجة والويل ، وأيضاً العفو حقيقة عن شيء وجب ، وذل) } عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله 

وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن ، وقد فرضتم هلن { (  ١٩: ألهنما اللذان جيب هلما املهر ، إذ قوله تعاىل 
ما فرضتم ، إال أن يعفون { (  ١٩أي فعليكم نصف ما فرض ، أو فالواجب نصف ) } فريضة فنصف ما فرضتم 

وهو الويل عما وجب له من القبض ، ) } الذي بيده عقدة النكاح  أو يعفو{ (  ١٩أي النساء بال نزاع ) } 
وتسمية الزوج عافياً للمشاكلة جماز ، وعلى تقدير أنه ساق إليها املهر األصل عدمه ، وألن اهللا سبحانه خاطب 

يعفون أو  إال أن{ (  ١٩: مث أتى بضمري الغيبة بقوله ) } وقد فرضتم هلن فريضة { (  ١٩: األزواج مواجهة بقوله 
فالظاهر أن الضمري لغريه ، وألن اهللا سبحانه بدأ بعفو الزوجة ، وختم بعفو ) } يعفو الذي بيده عقدة النكاح 

  . على الزوج كان تكراراً ، وهذا أظهر دليلًا ) أو يعفو ( الزوج ، فلو محل 
برئ منه ، وعلى الثانية من شرط  فعلى األوىل أيهما عفى لصاحبه عما وجب له من املهر وهو جائز التربع يف ماله

) وأن تكون ( له أن يزوجها بدون مهرها ، : أبا ، لكمال شفقته ، وعدم هتمته ، وهلذا قلنا ) أن يكون ( الويل 
بكرا على ظاهر كالم أمحد ، وصرح به غريه مللك إجبارها وقبض مهرها يف رواية ، وغفل أبو حممد يف املقنع عن 

مطلقة قبل الدخول ، فال يصح عفوه قبل الطالق وال بعد الدخول ، ) وأن تكون ( اخلطاب ، هذا الشرط تبعاً أليب 
  . ألن اآلية وردت يف ذلك 

ويف معىن املطلقة قبل الدخول كل مفارقة تنصف مهرها ، وحكى ابن محدان قولًا أن لألب العفو بعد ) : قلت ( 
اهللا أعلم على بقاء احلجر عليها ، واشترط أبو اخلطاب وابن البنا ، الدخول ، ما مل تلد ، أو تبقى يف بيتها سنة ، بناء 

وأبو حممد يف كتبه مع ذلك أن تكون صغرية أو جمنونة ، ألهنا إذاً الذي ميلك عقدة نكاحها مطلقاً ، وظاهر كالم 
اً ، على ظاهر أمحد والقاضي عدم االشتراط ، وهو الذي أورده أبو الربكات مذهباً ، وال يشترط كون الصداق دين

كالم أمحد واجلمهور ، وقيل بلى ، حكاه ابن محدان ، نعم يشترط أن ال يكون مقبوضاً ، وهذا مفهوم من كالمهم 
  . ، ألنه يكون هبة ال عفواً 

على هذه الرواية لو زوج ابنه الطفل أو اجملنون وأقبض مهره ، مث رجع إليه بردة أو رضاع قبل الدخول ، ) تنبيه ( 
عفوه عنه رواية واحدة ، وكأن الفرق أن األب أكسب البنت املهر ، بالتزويج ، فكان له العفو ، خبالف مل جيز 

  . الصغري ، فإنه مل يكسبه شيئاً ، بل املهر رجع إليه بالفرقة ، واهللا أعلم 
نع من قبله لزمته وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها ال يوطأ ، أو منع منها بغري عذر ، فإن كان امل: قال 

  . النفقة 
ليس على الزوج نفقة الزوجة إذا كان مثلها ال يوطأ ، إذ النفقة يف مقابلة االستمتاع ، وهلذا سقطت بالنشوز : ش 

، وهذه يتعذر االستمتاع هبا شرعاً ، وكذلك ليس عليه نفقتها إذا كان مثلها يوطأ ومنعت نفسها ، أو منعها 
إذاً ناشز ، أو يف معناها ملنعها من تسليم الواجب عليها ، وجتب عليه النفقة إن كان املنع  أولياؤها بغري عذر ، ألهنا

  . من قبله ، ألن الواجب عليها قد فعلته 



حيترز به عما إذا كان مثلها يوطأ فإن النتفقة جب ، وسيأيت ذلك إن شاء . إذا كان مثلها ال يوطأ : وقول اخلرقي 
أو منع منها بغري عذر ، حيترز عما إذا منع منها لعذر ، كما إذا امتنعت حىت تقبض : قوله اهللا تعاىل يف النفقات ، و

صداقها احلال حني العقد ، أو حني االمتناع على وجه ، فإن النفقة جتب هلا ، ألن املنع يف احلقيقة من جهته ، وقد 
يريد باملنع من قبله املنع باالستمتاع ، بأن  فإن كان املنع من قبله لزمته النفقة ، وحيتمل أن: صرح بذلك حيث قال 

  . يكون صغرياً أو جمنوناً وحنو ذلك ، واألول أظهر ، واهللا أعلم 
  . وإذا تزوجها على صداقني سر وعالنية ، أخذ بالعالنية ، وإن كان السر قد انعقد النكاح به : قال 
ية بأزيد منه ، لزم مهر العالنية ، على ما قاله اخلرقي ، إذا تزوج املرأة يف السر مبهر ، مث عقد عليها يف العالن: ش 

ونص عليه أمحد ، ألن الزوج وجد منه بذل الزائد بعد عقد السر ، فلزمه ، كما لو زادها يف صداقها ، وقال 
ة الواجب املهر الذي انعقد به النكاح ، سراً كان أو عالنية ، ألنه هو الذي ثبت به النكاح ، والعالني: القاضي 

ليس بعقد حقيقة ، إمنا هو عقد صورة ، والزيادة فيه غري مقصودة ، ومحل القاضي كالم أمحد واخلرقي على أن 
  . املرأة مل تقر بنكاح السر ، وإذاً القول قوهلا ، ألن األصل عدم نكاح السر 

الغالب وكالم أمحد رمحه اهللا قد محلنا كالم اخلرقي على ما إذا كان العالنية أزيد وهو متأخر ، بناء على ) تنبيه ( 
إذا تزوج امرأة يف السر مبهر وأعلنوا مهراً ينبغي هلم أن يفوا ، : جرى على ذلك ، قال يف رواية ابن منصور 

ويؤخذ بالعالنية ، ولو كان العالنية أزيد وهو متقدم ، فهنا يرتفع اخلالف ، ويؤخذ بالعالنية قولًا واحداً ولو كان 
بالسر ، على مقتضى ما تقدم بال ريب ألنه قد وجب بالعقد ، وال مقتضي لإلسقاط ، ولو أقل وهو متأخر أخذ 

  . كان أقل مع تقدمه ، فمقتضى ما تقدم أن جيري فيه القوالن السابقان ، واهللا أعلم 
 وإذا أصدقها غنماً بعينها فتوالدت ، مث طلقها قبل الدخول ، كانت أوالدها هلا ، ويرجع عليها بنصف: قال 

األمهات ، إال أن تكون الوالدة نقصتها ، فبكون خمرياً بني أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها ، أو يأخذ نصفها 
  . ناقصة 

واخلرقي رمحه اهللا بني مث الزيادة املتصلة ، . إذا أصدقها عبداً صغرياً فكرب : قد تقدم الكالم على هذا عند قوله : ش 
حيترز عن املبهمة ، فإن . بعينها : قدم الكالم على النوعني مبا يغين عن إعادته ، وقوله وهنا الزيادة املنفصلة ، وقد ت

  . التسمية إذاً فاسدة ، واهللا أعلم 
وإذا أصدقها أرضاً فبنتها داراً ، أو ثوباً فصبغته ، مث طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمته وقت ما : قال 

نصف قيمة البناء أو الصبغ ، فيكون له النصف ، أو تشاء هي أن تعطيه نصفه  أصدقها ، إال أن يشاء أن يعطيها
  . زائداً فال يكون له غريه 

إذا طلق املرأة قبل الدخول ، وقد وصلت العني املصدقة مبلكها كما مثل اخلرقي ، فإهنا ال جترب على زوال : ش 
ر الرجوع يف نصف العني إال بضرر يلحقها ، حبق ، ويكون للزوج نصف القيمة ، لتعذ( ذلك ، ألهنا وضعته ، 

والضرر منفي شرعاً ، فإن اختار الزوج أن يدفع إليها نصف قيمة البناء أو الصبغ ، ويكون له نصف اجملموع فله 
ذلك ، عند أيب حممد تبعاً للخرقي ، لزوال الضرر عن املرأة ، وصار هذا كالشفيع إذا أخذ بالشفعة بعد غرس 

ليس له إال القيمة ، ومحل كالم : ه ، وبذل قيمة ذلك ، فإن املشتري يلزمه القبول ، وقال القاضي املشتري أو بنائ
اخلرقي على التراضي ، حذاراً من إجبار املرأة على املعاوضة على ملكها بغري رضاها انتهى ، فلو بذلت املرأة 

  . النصف بزيادته لزم الزوج قبوله ، ألنه حقه وزيادة 
خرج عدم اللزوم مبا إذا وهب الغاصب تزويق الدار وحنوها للمغصوب منه ، وهو أظهر يف البناء ، وقد يت: قلت 



  . واهللا سبحانه أعلم 
  ) باب الوليمة : قال ( 
  
حكى ابن عبد الرب عن ثعلب وغريه من أهل اللغة أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة ، ال يقع على غريه ، : ش 

الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث ، إال أن : الفقهاء من أصحابنا وغريهم  وقال بعض: قال أبو حممد 
وقول أهل اللغة أقوى ، ألهنم أهل اللسان ، وأعرف مبوضوعات اللغة انتهى : استعماهلا يف طعام العرس أكثر ، قال 

  . عه ، واهللا أعلم مسيت دعوة العرس وليمة الجتماع الزوجني ، ووليمة الشيء كماله ومج: ، وقال السامري 
  . ويستحب ملن تزوج أن يومل ولو بشاة : قال 

يف الصحيحني واللفظ ملسلم عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، أن النيب رأى على عبد الرمحن بن : ش  ٢٦٤٠
رك فبا: ( يا رسول اهللا تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : قال ) ما هذا ؟ : ( عوف أثر صفرة ، فقال 
والشيخ رمحه اهللا محل هذا األمر على االستحباب ، موافقة جلمهور العلماء ، ألنه طعام ) اهللا لك ، أومل ولو بشاة 

التنكري هنا واهللا أعلم للتقليل ، أي ولو بشيء قليل ) ولو بشاة : ( لسرور حادث ، أشبه سائر األطعمة ، وقوله 
  . ن شاة كشاة ، فيستفاد من هذا أنه جيوز الوليمة بدو

ما أومل النيب على شيء من نسائه ما أومل على زينب ، أومل : وقد جاء عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  ٢٦٤١
  . متفق عليه . بشاة 
ويستفاد من احلديث أن األوىل الزيادة . وجاء يف البخاري أن النيب أومل على بعض نسائه مبدين من شعري  ٢٦٤٢

  . قليلًا ، واخلرقي تبع لفظ احلديث ، واحلكم جار عليه ، واهللا أعلم  على الشاة ، ألنه جعل ذلك
  . وعلى من دعي إليها أن جييب : قال 
يعين إىل وليمة العرس ، وهذا هو املذهب املعروف يف اجلملة ، وقول عامة العلماء ، حىت أن ابن عبد الرب : ش 

  . ال خالف يف ذلك : وغريه قال 
متفق عليه ) إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليأهتا : ( قال رسول اهللا : ضي اهللا عنهما قال ملا روى ابن عمر ر ٢٦٤٣

إهنا فرض كفاية ، ألهنا إكرام ومواالة أشبه برد السالم ، : ، يف عدة أحاديث سيأيت بعضها إن شاء اهللا تعاىل ، وقيل 
الداعي ) أن يعني ) ( أحدمها ( روط إهنا سنة كفعلها ، والعمل على األول ، لكن يشترط للوجوب ش: وقيل 

وحنو ذلك مل جتب اإلجابة بل تستحب ، . يا أيها الناس أجيبوا إىل الوليمة : املدعو بالدعوى ، فلو مل يعينه كقوله 
أن يدعوه يف اليوم األول ، ألن ) الثاين ( ألن اإلجابة معللة مبا فيها من كسر قلب الداعي ، وإذا عمم فال كسر 

  . ر حيصل به مطلق األم
طعام أول يوم حق ، وطعام يوم الثاين سنة ، : ( قال رسول اهللا : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٢٦٤٤

ال نعرفه مرفوعاً إال من حديث زياد بن عبد : رواه الترمذي وقال ) وطعام يوم الثالث مسعة ، ومن مسع مسع اهللا به 
وزياد روى له البخاري مقروناً بغريه ، ومسلم ويستحب يف : بعض احلفاظ اهللا ، وهو كثري الغرائب املناكري ، قال 

يكره ، وقال : اليوم الثاين ، قاله أبو حممد و ابن محدان ، وال يستحب يف الثالث قاله أبو حممد ، وقال ابن محدان 
، فال جتب اإلجابة بدعوة أن يكون مسلماً ) الشرط الثالث . ( األول جيب ، والثاين إن أحب ، والثالث فال : أمحد 

الذمي ، ألن اإلجابة للمسلم لإلكرام واملواالة ، وتأكيد املودة ، وذلك منتف يف أهل الذمة ، وجتوز إجابتهم ، قاله 
  . أبو حممد 



يف جواز هتنئتهم ) وعن أمحد ( ويف احلديث أن يهودياً دعا النيب إىل خبز شعري ، وإهالة سنخة ، فأجابه  ٢٦٤٥
أن ) الشرط الرابع ( وعيادهتم روايتان ، فيخرج يف إجابتهم كذلك ، وقد خرجها أبو العباس يف تسميتهم وتعزيتهم 

( يكون املسلم ممن ال جيوز هجره ، فإن كان ممن جيوز هجره كاملبتدع وحنوه مل جتب إجابته ، ملا تقدم يف الذمي 
نكر كالزمر واخلمر ومل يقدر على إزالته مل حيضر ، أن ال يكون يف الدعوة منكر ، فإن كان فيها م) الشرط اخلامس 

وإن قدر على إزالته وجب عليه احلضور واإلنكار ، للتمكن من اإلتيان بالفرض ، مع التمكن من االتيان بفرض 
مع ذلك أن ال خيص هبا األغنياء ، وأن ال خياف املدعو الداعي وال يرجوه ، وأن ال يكون ) يشترط : وقيل ( آخر 
  . ل ، من يكرهه املدعو ، أو ال يليق به جمالسته ، أو يكره هو املدعو يف احمل

شر الطعام طعام الوليمة ، مينعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها : ( وقد جاء عن أيب هريرة أن النيب قال  ٢٦٤٦
  . ا ، واهللا أعلم رواه مسلم وأكثر األصحاب ال يشترطون هذ) ، ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله 

  . فإن مل حيب أن يطعم دعا وانصرف : قال 
  . الواجب اإلجابة ، أما األكل فغري واجب : ش 

قال رسول اهللا إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك : ملا روى جابر رضي اهللا عنه قال  ٢٦٤٧
ماً أو مفطراً ، فإن كان مفطراً استحب له األكل ، ألنه رواه أمحد ومسلم وأبو داود ، مث ال خيلو إما أن يكون صائ) 

  . أبلغ يف إكرام الداعي وجرب قلبه 
إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن صائماً فليصل ، وإن : ( قال رسول اهللا : ملا روى هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢٦٤٨

) إين صائم : ىل طعام وهو صائم فليقل إذا دعي أحدكم إ: ( رواه مسلم ، ويف لفظ له أيضاً ) كان مفطراً فليطعم 
: ، وإن كان صائماً فإن كان صومه واجباً مل يفطر ، حذاراً من ترك واجب ملا ليس بواجب ، وإن كان متنفلًا فقيل 

  . يستحب األكل مطلقاً ، ملا فيه من إدخال السرور على قلب الداعي ، مع جواز اخلروج من الصوم 
فقال النيب . إين صائم : فقال : يف دعوة ومعه مجاعة فاعتزل رجل من القوم ناحية وقد روي أن النيب كان  ٢٦٤٩

إن مل ينكسر قلب الداعي بعدم : وقيل ) دعاكم أخوكم ، وتكلف لكم ، كل مث صم يوماً مكانه إن شئت : ( 
أي ) فليصل : ( له األكل فإمتام الصوم أوىل ، لظاهر ما تقدم ، ويستحب أن يعلمهم ويدعو هلم ملا تقدم ، إذ قو

  . يدعو 
  . واهللا أعلم . إين صائم : وقد جاء عن ابن عمر أنه حضر وهو صائم ، وقال  ٢٦٥٠

  . ودعوة اخلتان ال يعرفها املتقدمون : قال 
  . يعين السلف الصاحل ، كالصحابة والتابعني : ش 

إنا : ىب أن جييب ، فقيل له ، فقال وقد روي عن عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه أنه دعي إىل ختان فأ ٢٦٥١
رواه أمحد لكنه ضعف ، وظاهر كالم اخلرقي أهنا غري . كنا ال نأيت اخلتان على عهد رسول اهللا ، وال ندعي إليه 

مستحبة ، وقد نص أمحد والقاضي ، وعامة أصحابه على أهنا مباحة ال تكره ، وال تستحب هلذا األثر وخالفهم أبو 
ثة ، فقطع باستحباهبا ، ملا فيها من إطعام الطعام ، وهو مندوب إليه يف اجلملة ، وهذان القوالن يف حممد يف كتبه الثال

  . سائر الطعام ، وحكى ابن محدان قولًا بكراهة دعوة اخلتان خاصة ، وحيتمله كالم اخلرقي رمحه اهللا ، واهللا أعلم 
  . يف إجابة من دعي إىل وليمة تزويج وال على من دعي إليها أن جييب ، وإمنا وردت السنة : قال 
ظاهر هذا إن اإلجابة إىل دعوة اخلتان مباحة ، وهو منصوص أمحد ، وقول القاضي ومجاعة من أصحابه كعملها : ش 

  . ، وحلديث عثمان ، وقال أبو حممد باالستحباب ، وهو الظاهر ، بل لو قيل بالوجوب لكان متجهاً 



  ) . إذا دعي أحدكم فليجب ، إذا دعي إىل طعام ) ( ليمة فليأهتا إذا دعي أحدكم للو( لعموم  ٢٦٥٢
وهذان القوالن ) إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ، عرساً كان أو حنوه : ( ويف مسلم يف حديث ابن عمر  ٢٦٥٣

  . أيضاً يف سائر الوالئم ، واهللا أعلم 
  . ب إىل صاحب النثار منه والنثار مكروه ، ألنه شبيه بالنهبة ، وقد يأخذه من غريه أح: قال 
هذا إحدى الروايتني ، واختيار القاضي ، والشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، ملا علل به : ش 

اخلرقي رمحه اهللا ، بأنه يأخذه من غريه أحب إىل صاحب الطعام منه ، وال يكون طيب القلب بأخده ، وذلك يورث 
  . شبيه بالشيء يعطي حكمه شبهة ، وبأنه شبيه بالنهبة وال

رواه . ودليل األصل ما روى عبد اهللا بن يزيد األنصاري رضي اهللا عنهما ، أن النيب هنى عن املثلة والنهىب  ٢٦٥٤
  . أمحد والبخاري 

) والثانية ( رواه أمحد والترمذي وصححه ) من انتهب فليس منا : ( وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٢٦٥٥
  . ، اختارها أبو بكر ال يكره 
وأقبلت السالل فيها الفاكهة والسكر : ألنه قد جاء أن النيب حضر مالك رجل من األنصار احلديث ، وفيه  ٢٦٥٦

يا رسول اهللا هنيتنا عن النهبة : قالوا ) أال تنتهبون ؟ : ( ، فنثر عليهم ، فأمسك القوم ومل ينتهبوا ، فقال رسول اهللا 
رواه العقيلي ، وضعفه عبد ) إمنا هنيتكم عن هنبة العساكر ، ومل أهنكم عن هنبة الوالئم ( : يوم كذا وكذا ، قال 

  . احلق اإلشبيلي 
وحكم االلتقاط حكم ) من شاء اقتطع : ( واعتمد أمحد رمحه اهللا على قول النيب يف البدنات ملا حنرهن  ٢٦٥٧

  . النثار ، واهللا أعلم 
أس بأخذه ، ملا روي عن أيب عبد اهللا أن بعض أوالده حذق ، فقسم على فإن قسم على احلاضرين فال ب: قال 

  . الصبيان اجلوز 
النتفاء املفسدة السابقة ، مع أن فيه إطعام الطعام ، وجرب قلب الصيب وتنشيطه ، وتنشيط أمثاله ، وذلك : ش 

  . مصلحة حمضة ، ولذلك حسنه أبو حممد 
احلذاق وهو الطعام عند حذاق ) والثاين ( الوليمة طعام العرس ) أحدها (  األطعمة اليت يدعى إليها عشرة) تنبيه ( 

اخلرسة واخلرس ، لطعام ) والرابع ( العذيرة واإلعذار للختان ، وهذه الثالثة ذكرها اخلرقي ) والثالث ( الصيب 
العقيقة الذبح ألجل ) بع والسا( النقيعة لقدوم الغائب ) والسادس ( الوكرية ، لدعوة البناء ) واخلامس ( الوالدة 

التحفة طعام ) العاشر ( الوضيمة طعام املأمت ) التاسع ( املأدبة كل دعوة لسبب كانت أو غريه ) والثامن ( الولد 
  . القادم ، واهللا سبحانه أعلم 

  باب عشرة النساء واخللع

  
وهلن { (  ١٩: ، وقال سبحانه اآلية ) } وعاشروهن باملعروف { (  ١٩: األصل يف العشرة قول اهللا تعاىل : ش 

  ) . } مثل الذي عليهن باملعروف 
  ) . تتقون اهللا فيهن ، كما عليهن أن يتقني اهللا فيكم (  ١٦: قال ابن زيد  ٢٦٥٨
{ (  ١٩: وتال هذه اآلية ) . إين ألحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتزين يل (  ١٦: وقال ابن عباس  ٢٦٥٩



  ) . } باملعروف وهلن مثل الذي عليهن 
استوصوا بالنساء خرياً ، فإن املرأة خلقت من ضلع أعوج ، : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٢٦٦٠

) وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته مل يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خرياً 
  . متفق عليه 
أكمل املؤمنني أحسنهم خلقاً ، وخياركم : ( قال رسول اهللا : اهللا عنه أيضاً قال  وعن أيب هريرة رضي ٢٦٦١

  . رواه أمحد والترمذي وصححه ) خياركم لنسائهم 
رواه ) خريكم خريكم ألهله ، وأنا خريكم ألهلي : ( قال رسول اهللا : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٢٦٦٢

  . الترمذي وصححه 
رواه ابن ) أميا امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت اجلنة : ( ي اهللا عنها أن النيب قال وعن أم سلمة رض ٢٦٦٣

  . حسن غريب : ماجه والترمذي ، وقال 
إذا دعى الرجل امرأته إىل فراشه فأبت أن جتيء ، : ( قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢٦٦٤

  . متفق عليه ) ىت تصبح فبات غضبان عليها ، لعنتها املالئكة ح
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد : ( وعنه رضي اهللا عنه أيضاً أن النيب قال  ٢٦٦٥
وللرجال عليهن { (  ١٩: وهلذه األحاديث وشبهها وقوله تعاىل . حديث حسن : رواه الترمذي ، وقال ) لزوجها 

  . عليها آكد من حقها عليه إن حق الزوج : قال العلماء ) } درجة 
وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا ، { (  ١٩: واألصل يف اخللع قوله تعاىل 

  . اآلية ) } فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به 
  . وعلى الرجل أن يساوي بني زوجاته يف القسم : قال 
ومن املعروف ) } وعاشروهن باملعروف { (  ١٩: هذا مما ال خالف فيه واحلمد هللا ، وقد تقدم قوله تعاىل : ش 

  . التسوية بينهن 
من كانت له امرأتان مييل إلحدامها على األخرى جاء يوم : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال  ٢٦٦٦

  . رواه اخلمسة ) ا القيامة جير أحد شقيه ساقطاً أو مائلً
اللهم هذا قسمي فيما أملك : كان رسول اهللا يقسم فيعدل ، ويقول : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٢٦٦٧

إذا تقرر هذا فمن عنده نسوة ال بد له أن يبدأ بواحدة . رواه اخلمسة إال أمحد ) فال تلمين فيما متلك وال أملك 
ار واحدة منهن تفضيل هلا ، وهو ممنوع منه ، فيتعني أن يبدأ بواحدة منهن ، وهن متساويات يف احلق ، واختي

بالقرعة ، كما لو أراد السفر بواحدة منهن ، كما شهدت به السنة ، ويقسم ليلة ليلة ، وال يقسم أربعاً أربعاً إال 
  . برضاهن ، ويف اعتبار رضاهن يف الليلتني والثالث وجهان 

ل املريض واجملبوب ، واخلصي والعنني ، وهو كذلك ، إذ القسم لألنس ، وهو يشم. وعلى الرجل : وقول اخلرقي 
إن مل خيف منه : حاصل ممن ذكر ، وال يدخل يف كالمه اجملنون ، لعدم تعلق اخلطاب التكليفي به ، وقال أبو حممد 

ل الويل يف القسم بينهن طاف به الويل ، وإن خيف منه فال قسم عليه ، النتفاء اإلنس ، وعلى األول قال فإن مل يعد
  . مث أفاق الزوج ، قضى للمظلومة ؛ ألنه حق ثبت يف ذمته 

يتناول من له زوجات وقسم بينهن ، وال نزاع يف ذلك كما تقدم ، أما . أن يساوي بني زوجاته يف القسم : وقوله 
بيت عند الزوجة أو الزوجات من له زوجة واحدة ، أو له زوجات ومل يقسم بينهن ، فهل عليه قسم االبتداء ، بأن ي



ليلة من أربع ؟ فيه قوالن مبنيان على وجوب الوطء ، وفيه روايتان ، وحملهما إذا مل يترك الوطء ضراراً ، أما إن 
  . تركه ضراراً فيجب القسم ، واهللا أعلم 

  . وعماد القسم الليل : قال 
ته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ومن رمح{ (  ١٩: ألن الليل للسكن واإليواء ، قال سبحانه : ش 

فالليل حمل السكن ، والنهار للمعاش وحنو ذلك ، وهذا فيمن معاشه بالنهار كما هو الغالب ، أما من ) } من فضله 
  . معاشه بالليل ، كاحلارس وحنوه ، فإن هناره كليل غريه ، وليله كنهار غريه ، والنهار تبع لليل يف القسم 

وموته كان يف النهار ، ويتبع اليوم . مات رسول اهللا يف بييت ، ويف يومي : قالت عائشة رضي اهللا عنها  ٢٦٦٨
الليلة املاضية ، بدليل أن أول الشهر الليل ، وإن أحب أن جيعل النهار تبعاً لليله الذي يتعقبه جاز ، لعدم التفاوت ، 

  . واهللا أعلم 
  . رة ليلتني ويقسم لزوجته األمة ليلة وللح: قال 

إذا تزوج احلرة على : ملا روى الدارقطين واحتج به اإلمام أمحد عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول : ش  ٢٦٦٩
  . األمة ، قسم لألمة ليلة ، وللحرة ليلتني 

  . يقسم للمعتق بعضها حبساب ذلك ، واهللا أعلم ) تنبيه ( 
  . وإن كانت كتابية : قال 
ة كتابية يقسم هلا كما يقسم للمسلمة ؛ ألن القسم من حقوق الزوجية ، أشبه النفقة أي وإن كانت احلر: ش 

والسكىن ، وقد مشل كالم اخلرقي الرتقاء واملريضة ، واحلائض واحملرمة ، واملظاهر منها والصغرية ، وهو كذلك إذ 
ا ، واجملد متييزها ، ومشل القصد األنس والسكن ، وهو حاصل هلن ، نعم شرط أبو حممد يف الصغرية إمكان وطئه

  . أيضاً اجملنونة ، والشيخان يقيدان ذلك مبا إذا مل خيف منها ، أما إن خيف منها فال قسم هلا 
احلق يف القسم لألمة دون السيد ، فلها أن هتب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها ، وليس ذلك للسيد ، ) تنبيه ( 

  . سيد األمة كما يف العزل ، واهللا أعلم وزعم القاضي أن قياس قول أمحد استئذان 
  . وإذا سافرت زوجته بغري إذنه فال نفقة هلا وال قسم : قال 
هذا مما ال خالف فيه وهللا احلمد ؛ ألن القسم لألنس والنفقة للتمكني من االستمتاع وقد تعذر ذلك بفعلها ، : ش 

  . أشبه ما لو مل تسلمه نفسها ابتداء ، واهللا أعلم 
  . إن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك و: قال 
إذا كان هو سفرها فهي على حقها من النفقة والقسم ، ألن املنع جاء من جهته ، ال من جهتها ، فلم يسقط : ش 

  . حقها ، كما لو أتلف املشتري املبيع مل يسقط حق البائع من الثمن 
سافرت بغري إذنه ، وبقي إذا سافرت بإذنه ملصلحتها ، ويف اخلرقي رمحه اهللا ذكر ما إذا سفرها هو ، أو ) تنبيه ( 

) أحدها ( وإذا سافرت زوجته بإذنه ، وعليها شرح أبو حممد ، وباجلملة يف املسألة ثالثة أوجه : بعض نسخ اخلرقي 
ألنه ملا أذن هلا  مها هلا ،) والثاين ( وهو اختيار القاضي وأيب حممد ال قسم هلا وال نفقة ، ملا تقدم يف املسألة قبل ، 

  . هلا النفقة دون القسم ، كما لو سافر عنها ، واهللا أعلم ) والثالث ( كأنه رضي بإسقاط حقه ، وبقاء حقها 
  . وإذا إراد سفراً فال خيرج معه منهن واحدة إال بقرعة : قال 
عة ، لتساويهن يف احلق ، إذا أراد سفراً وأخذ بعض نسائه دون بعض ، فإنه ال جيوز له أخذ إحداهن إال بقر: ش 

  . وحذاراً من امليل 



ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب كان إذا أراد أن خيرج سفراً أقرع بني أزواجه ، فأيتهن  ٢٦٧٠
ويستثىن من ذلك إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه ، فإنه جيوز بال قرعة ، إذ احلق . خرج سهمها خرج هبا معه 

  . إذا مل يرض الزوج هبا ، وأراد غريها صري إىل القرعة ، واهللا أعلم  هلن ، نعم
  . فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن : قال 
أي إذا قدم من السفر ابتدأ القسم بني النسوة ، ومل يقض للمقيمات ؛ ألن عائشة رضي اهللا عنها مل تذكر : ش 

يقابله ما حيصل هلا من املشقة والتعب ، واحلديث قضاء يف حديثها ؛ وألن ما حيصل للمسافر هبا من السكن ، 
يقضي يف السفر القريب دون : يقضي يف سفر النقلة دون سفر الغيبة ، وقيل : مسكوت فيه عن القضاء ، وقيل 

. يقضيه : البعيد ، وحمل اخلالف يف زمان السري ، أما ما ختلل السفر أو تعقبه من اإلقامة ، فإن أبا الربكات قال 
، وشرط أبو حممد للقضاء أن يقيم مدة ميتنع فيها من القصر ، وكالم اخلرقي يشمل فيما إذا سافر بقرعة ، وأطلق 

ينبغي أن يقضي مدة اإلقامة ال زمان : أما إن سافر بغري قرعة فإنه يقضي للبواقي ، قاله غري واحد ، وقال أبو حممد 
  . السري ، واهللا أعلم 

عندها سبعاً مث دار ، وال حيتسب عليها مبا أقام عندها ، وإن كانت ثيباً أقام عندها وإذا أعرس على بكر أقام : قال 
  . ثالثاً ، وال حيتسب أيضاً عليها مبا أقام عندها 

من السنة إذا تزوج : األصل يف ذلك ما يف الصحيحني عن أيب قالبة عن أنس رضي اهللا عنهما قال : ش  ٢٦٧١
ول : قال أبو قالبة ) ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالثاً مث قسم  البكر على الثيب أقام عندها سبعاً

  . إن أنساً رفعه إىل رسول اهللا : شئت لقلت 
للبكر سبعة أيام وللثيب ثالثة مث يعود إىل نسائه : ( مسعت رسول اهللا يقول : ويف الدارقطين عن أنس قال  ٢٦٧٢

 . (  
ليس بك هوان على : ( أن النيب ملا تزوجها أقام عندها ثالثة أيام ، وقال  وعن أم سلمة رضي اهللا عنها ٢٦٧٣

رواه أمحد ومسلم وأبو داود ، والدارقطين ولفظه ) أهلك ، فإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي 
شئت ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت أقمت عندك ثالثاً خالصة ، وإن : ( أن النيب قال حني دخل هبا : 

  . تقيم معي ثالثاً خالصة : قالت ) سبعت لك وسبعت لنسائي 
وعموم كالم اخلرقي رمحه اهللا وكالم غريه يقتضي أنه ال فرق يف ذلك بني احلرة واألمة ، وصرح به أبو حممد يف 

ملسألة فيما إذا املغين ، ويف الرعاية احتمال أن األمة على النصف من احلرة ، واخلرقي رمحه اهللا ومجاعة إمنا صوروا ا
إن ذلك تنبيه على ما إذا مل يكن حتته زوجة ، : تزوج امرأة على أخرى ، واحلديث إمنا ورد يف ذلك ، وقد يقال 

  . ألنه إذاً ال يسقط حق أحد ، مث إن احلكم معلل بإزالة االحتشام وحنوه وهو شامل 
  . اقي للحديث ، واهللا أعلم لو أرادت الثيب أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبو) تنبيه ( 

وإذا ظهر منها ما خياف معه نشوزها وعظها ، فإن أظهرت نشوزاً هجرها ، فإن أردعها وإال فله أن يضرهبا : قال 
  . ضرباً ال يكون مربحاً 

النشوز كراهة كل واحد من الزوجني صاحبه ، وسوء عشرته ، مأخوذ من النشز وهو االرتفاع ، فكأن كال : ش 
رتفع عما عليه ، وإذا ظهر من املرأة ما خياف معه نشوزها مثل أن تتثاقل إذا دعاها أو جتيب متربمة متكرهة منهما ا

، وعظها بأن يذكر هلا ما يلني قلبها من ثواب وعقاب ، فيذكر هلا ما وجب له عليها من الطاعة ، وما عليها يف 
فإن أصرت على ذلك وأظهرت النشوز ) } زهن فعظوهن والاليت ختافون نشو{ (  ١٩: خمالفته ، لقول اهللا سبحانه 



، بأن امتنعت من إجابته إىل الفراش ، أو خرجت من بيتها بغري إذنه وحنو ذلك ، هجرها يف املضجع ما شاء ، لقوله 
  . وله هجرها يف الكالم ، لكن فيما دون ثالثة أيام ) } واهجروهن يف املضاجع { (  ١٩: سبحانه 
فإن أصرت على االمتناع فله أن يضرهبا ، لقوله ) ال حيل ملسلم يهجر أخاه فوق ثالثة أيام : ( لقول النيب  ٢٦٧٤
  . ويضرهبا ضرباً غري مربح ، أي غري شديد ) } واضربوهن { (  ١٩: سبحانه 
 إن لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غري مربح: ( لقول النيب  ٢٦٧٥

) } والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن { (  ١٩: رواه مسلم وتقدير اآلية الكرمية على هذا التقرير عند أيب حممد ) 
فإن نشزن فاهجروهن يف املضاجع ، فإن أصررن فاضربوهن ، كآية احملاربة ، وفيه تعسف ، ومقتضى كالم أيب 

مارات النشوز ، لكن على جهة الترتيب قال اجملد الربكات وأيب اخلطاب أن الوعظ واهلجران والضرب على ظهور أ
إذا بانت أماراته زجرها بالقول ، مث يهجرها يف املضجع والكالم دون ثالث ، مث يضرب غري مربح ، وهذا ظاهر : 

اآلية الكرمية ، غايته أن الواو وقعت للترتيب ، إما ألن ذلك من مقتضاه أو لدليل من خارج ، وهو أن املقصود 
فسدة ، فيدفع باألسهل فاألسهل ، فله أن يضرهبا ضرباً غري مربح ؛ فأجاز ضرهبا مبجرد العصيان ، وهو زوال امل

ولو ترتب الضرب على اهلجران لبينه ، ألنه وقت حاجة . مقتضى احلديث السابق ، وقد قاله النيب يف خطبته بعرفة 
  . ، لتفرق الناس ورجوعهم إىل أوطاهنم ، واهللا أعلم 

لزوجان إذا وقعت بينهما العداوة ، وخشي عليهما أن خيرجهما ذلك إىل العصيان ، بعث احلاكم حكماً من وا: قال 
أهله وحكماً من أهلها ، مأمونني برضى الزوجني وتوكيلهما ، بأن جيمعا إن رأيا أو يفرقا ، فما فعال من ذلك 

  . لزمهما 
ن خرجا من ذلك إىل العداوة ، وخشي عليهما أن خيرجهما قد تقدم إذا ظهر من املرأة النشوز أو أمارته ، فإ: ش 

ذلك إىل العصيان ، بعث احلاكم حكمني ، إن رأيا املصلحة يف الصلح أو التفريق بينهما فعال ، ولزم الزوجني 
 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله ، وحكما من أهلها ، إن يريدا{ (  ١٩: فعلهما ، لقول اهللا سبحانه 

ما يدل على أهنما وكيالن للزوجني ، ال ) فعنه ( واختلف عن أمحد رمحه اهللا فيهما ) } إصالحا يوفق اهللا بينهما 
يرسالن إال برضامها وتوكيلهما ، فإن امتنعا من التوكيل مل جيربا ، هذا هو املشهور عند األصحاب ، حىت أن 

البنا مل يذكروا خالفاً ، ونصبه أبو اخلطاب ؛ وألن البضع القاضي يف اجلامع الصغري والشريف ، أبا جعفر ، وابن 
حق للزوج ، واملال حق للمرأة ، ومها رشيدان ، فلم جيز لغريمها التصرف عليهما إال بوكالة منهما ، كما يف غري 

 ما يدل على أهنما حكمان ، يفعالن ما يريان من مجع أو تفريق ، بعوض أو غريه ، من غري رضى) وعنه ( ذلك 
وعدم ) } إن يريدا إصالحا { (  ١٩: الزوجني ، وهو ظاهر اآلية الكرمية ، لتسميتهما حكمني ، وخماطبتهما بقوله 

  . اشتراط رضى الزوجني 
وقد روى أبو بكر بسنده عن عبيدة السلماين ، أن رجلًا وامرأة أتيا علياً رضي اهللا عنه مع كل واحد منهما  ٢٦٧٦

ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ فبعثوا حكمني ، مث قال علي : رضي اهللا عنه فئام من الناس ، فقال علي 
هل تدريان ما عليكما من احلق ، عليكما من احلق إن رأيتما أن جتمعا مجعتما ، وإن رأيتما : رضي اهللا عنه للحكمني 

فقال علي رضي اهللا . أما الفرقة فال :  فقال الرجل. رضيت بكتاب اهللا يل وعلي : أن تفرقا فرقتما ، فقالت املرأة 
  . كذبت حىت ترضى مبا رضيت به : عنه 

ويروى أن عقيلًا تزوج فاطمة بنت عتبة ، فتخاصما ، فجمعت ثياهبا ومضت إىل عثمان رضي اهللا عنه ،  ٢٦٧٧
. ألفرقن بينهما :  فبعث حكماً من أهله عبد اهللا بن عباس ، وحكماً من أهلها معاوية رضي اهللا عنه فقال ابن عباس



فلما بلغا الباب كانا قد أغلقا الباب واصطلحا ، : ما كنت ألفرق بني شيخني من بين عبد مناف : وقال معاوية 
من أهل العدالة ، أما على الثانية فظاهر ، وأما على األوىل ) أن يكونا ( وعلى كليت الروايتني يشترط يف احلكمني 

عاملني باجلمع والتفريق ؛ ألهنما ) وأن يكونا ( ن جهة احلاكم فال بد وأن يكون عدلًا فألن الوكيل إذا كان منصوباً م
أن ( منصوبان لذلك ، وهل تشترط حريتهما ؟ فيه وجهان مبنيان عند أيب محدان ، وذلك مينع البناء ، ويشترط 

نهما ، وقد يقال باجلواز على ذكرين ، قاله أبو حممد ؛ ألن ذلك يفتقر إىل رأي ونظر ، واملرأة مبعزل ع) يكونا 
الرواية الثانية ، واألوىل أن يكونا من أهلهما ، إلرشاد الرب سبحانه لذلك ، لكوهنما أشفق عليهما ، وأدعى لطلب 

احلظ هلما ، وال جيب ، ألن القرابة ال تشترط يف الوكالة ، وال يف احلكم ، وينبين على الروايتني أنه إذا غاب 
بعد بعث احلكمني فعلى األوىل ال ينقطع نظرمها ، إذ الوكالة ال تبطل بالغيبة ، وعلى الثانية فيه الزوجان أو أحدمها 

وقطع به أبو حممد ، وأورده أبو الربكات مذهباً ينقطع ، إذ كل من ) أحدمها ( احتماالن ، حكامها يف اهلداية 
نيقطع ، إذ املغلب يف احلكم احلكم على كل  ال) والثاين ( الزوجني حمكوم له وعليه ، والقضاء للغائب ال جيوز 

منهما ، وإن جن الزوجان انقطع نظرمها على األوىل ، بناء على أن الوكالة تبطل باجلنون على املذهب ، وعلى 
الثانية ال ينقطع قاله أبو حممد تبعاً أليب اخلطاب يف اهلداية ، وأورده أبو الربكات مذهباً ، وجزم أبو حممد يف الكايف 

املغين بامتناع احلكم ، معللًا بأن من شرط احلكم بقاء الشقاق ، وال يتحقق ذلك مع اجلنون ، ويظهر أن التعليل و
  . هنا كالتعليل يف الفرع الذي قبله ، واهللا أعلم 

  . واملرأة إذا كانت مبغضة للرجل ، وتكره أن متنعه ما تكون عاصية مبنعه فال بأس أن تفتدي نفسها منه : قال 
إذا كرهت املرأة زوجها خللقه أو خلقه ، أو دينه أو كربه وحنو ذلك ، وخشيت أن ال تقوم له مبا جيب له : ش 

وال حيل لكم أن تأخذوا مما { (  ١٩: عليها ، فال بأس أن تفتدي نفسها منه بعوض ، لقول اهللا سبحانه وتعاىل 
) } م أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به آتيتموهن شيئاً إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا ، فإن خفت

 .  
يا : جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن مشاس إىل رسول اهللا ، فقالت : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٢٦٧٨

عليه  أتردين: ( فقال رسول اهللا . رسول اهللا إين ما أعيب عليه يف خلق وال دين ، ولكين أكره الكفر يف اإلسالم 
رواه البخاري والنسائي ، ويف لفظ ) اقبل احلديقة ، وطلقها تطليقة : ( فقال رسول اهللا . نعم : فقالت ) حديقته ؟ 

ويسمى هذا خلعاً ، أخذا من خلع الثوب ، كأهنا تنخلع من . ولكن أكره الكفر يف اإلسالم ، ال أطيقه بغضاً : 
  . لباس زوجها 

  . نها أكثر مما أعطاها وال يستحب له أن يأخذ م: قال 
ما أعيب على ثابت يف دين : ملا روى ابن عباس رضي اا عنهما أن مجيلة بنت سلول أتت النيب فقالت : ش  ٢٦٧٩

نعم : قالت ) أتردين عليه حديقته ؟ : ( فقال هلا النيب . وال خلق ، ولكين أكره الكفر يف اإلسالم ، ال أطيقه بغضاً 
  . ها حديقته وال يزداد ؛ رواه ابن ماجه فأمره النيب أن يأخذ من. 

وعن أيب الزبري بن قيس بن مشاس كانت عنده بنت عبد اهللا بن أّيب ابن سلول ، وكان أصدقها حديقة ،  ٢٦٨٠
أما الزيادة فال ولكن حديقته : ( فقال النيب . نعم وزيادة : قالت ) أتردين عليه حديقته اليت أعطاك : ( فقال النيب 

رواه . قد قبلت قضاء رسول اهللا : فأخذها له وخال سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال . عم ن: قالت ) 
  . مسعه أبو الزبري من غري واحد : الدارقطين بإسناد صحيح ، وقال 

وظاهر كالم اخلرقي أن هذا على سبيل االستحباب ، وأنه لو أخذ أكثر مما أعطاها جاز اخللع ، وهذا هو املنصوص 



ومحال للمنع يف احلديث على ) } فال جناح عليهما فيما افتدت به { (  ١٩: ملختار لعامة األصحاب ، لعموم وا
الكراهة ، ومنع أبو بكر من ذلك ، وأوجب رد الزيادة ، أخذاً بظاهر احلديث ، وقصراً للعام على بعض أفراده 

  . ين أوىل باحلمل عليه ، واللهأعلم وملخصه أنه ال بد من خمالفة ظاهر ، وإمنا النظر يف أي الظاهر
  . ولو خالعته لغري ما ذكرناه كره هلا ذلك ووقع اخللع : قال 
أي لغري البغض وكراهة منع حقه ، وهو أن يكون احلال بينهما مستقيمة ، واملذهب املنصوص املشهور : ش 

فإن { (  ١٩: قول اهللا سبحانه  املعروف حىت أن أبا حممد حكاه عن األصحاب وقوع اخللع مع الكراهة ، لعموم
اخللع مثل حديث سهلة : ما يدل على عدم اجلواز ، قال ) وعن أمحد ) ( } طنب لكم عن شيء منه نفساً فكلوه 

تكره الرجل ، فتعطيه املهر فهذا اخللع ، وظاهر هذا أن غري هذا ليس خبلع ، وفيه أيضاً دليل لقول أيب بكر يف 
وال حيل لكم { (  ١٩: احلجة مع من حرمه ، وذلك لقول اهللا سبحانه : ل أيب حممد قال املسألة قبل ، وإىل هذا مي

منع سبحانه من األخذ مطلقاً ، واستثىن منه صورة ) } أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا 
فتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فإن خ{ (  ١٩: ، فيبقى فيما عداها على مقتضى املنع ، مث قال سبحانه 

{ (  ١٩: مفهومه أن اجلناح الحق هبا إن افتدت من غري خوف مث أكد سبحانه وتعاىل بقوله ) } فيما افتدت به 
  ) . } تلك حدود اهللا فال تعتدوها ، ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظاملون 

: وقوله سبحانه ) ن غري ما بأس عليها فحرام عليها رائحة اجلنة أميا امرأة سألت الطالق م: ( ويف السنن  ٢٦٨١
الضمري راجع إىل الصداق ، وهذا الشيء منه ال بد وأن يكون بعضه ) } فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا { (  ١٩

، بدليل الربا  ، وإذاً ال دليل يف اآلية ، أو حممول على غري حال العقد ، وال يلزم من اإلباحة بغري عقد اإلباحة بعقد
  . وال هناءة مع الكراهة ، فكيف يستدل به ) } فكلوه هنيئا مريئا { (  ١٩: ، مث إن اهللا سبحانه قال 

ومما قد يدخل حتت كالم اخلرقي إذا عضلها لتفتدي نفسها ، فإنه خلع لغري ما ذكره ، لكن ال نزاع عندنا يف عدم 
وال { (  ١٩: ولقوله تعاىل ) } أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وال حيل لكم { (  ١٩: صحة هذا لآلية الكرمية 

إذا زنت له أن يعضلها لتفتدي ، ) إحداها ( نعم يستثىن من ذلك صور ) } تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 
رم خلعها إذا ضرهبا على نشوزها وحنو ذلك مل حي) الثانية ) ( } إال أن يأتني بفاحشة مبينة { (  ١٩: لقوله سبحانه 

إذا ضرهبا ظلماً ال لقصد االفتداء ) الثالثة ( لذلك ، ألهنا إذا مل جتبه ملا جيب له عليها فقد خافت أال تقيم حدود اهللا 
مل حترم خمالعتها ، قاله أبو حممد ، وهو مقتضى كالم غريه ، ألنه مل يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها ، نعم عليه إمث 

ا بعدم صحة اخللع فإن النكاح حباله ، والعوض مردود ، إال إن جعلناه طالقاً فإنه يكون الظلم بال ريب ، وحيث قلن
  . رجعياً ، واهللا أعلم 

  . واخللع فسخ يف إحدى الروايتني ، والرواية األخرى أنه تطليقة بائنة : قال 
خرهم اعتماداً على ظاهر الرواية األوىل هي املشهورة يف املذهب ، واختيار عامة األصحاب ، متقدمهم ومتأ: ش 

فال جناح عليهما فيما افتدت { (  ١٩: مث قال ) } الطالق مرتان { (  ١٩: القرآن العظيم ، فإن اهللا سبحانه قال 
وظاهره أن اخللع ليس بطالق ، ) } فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه { (  ١٩: مث قال ) } به 

) ووجه الثانية ( وألهنا فرقة خلت عن صريح الطالق ، فكانت فسخاً كبقية الفسوخ ،  وإال يكون الطالق أربعاً ،
أن اخللع من كنايات الطالق ، وقد أتى به قاصداً للفراق ، وكان طالقاً كبقية الكنايات ، ولقول النيب يف حديث 

ال نزاع يف أن له أن يأخذ  وجياب عن هذا بأنه) خذ احلديقة ، وطلقها تطليقة : ( ابن عباس رضي اهللا عنهما 
العوض ويطلقها ، وأنه إذا أتى بلفظ الطالق أنه يكون طالقاً ، وإمنا النزاع فيما وراء ذلك ، واهللا أعلم ، وعلى 



هذه الرواية ال كالم ، أما على األوىل فهل اخللع فسخ مطلقاً أو بشرط أن ال ينوي به الطالق ؟ فيه روايتان 
كل حال مىت وقع بلفظ الطالق فهو طالق بال ريب ، وفائدة اخلالف أنا إذا جعلناه فسخاً أشهرمها الثانية ، وعلى 

  . مل ينقص عدد الطالق ، وإال نقصه 
خالعتك ، وفاديتك ، وفسخت نكاحك ، وما عداها كأبنتك وحنوه كناية ، واهللا : ألفاظ اخللع الصرحية ) تنبيه ( 

  . أعلم 
  . طالق ولو واجهها به  وال يقع باملعتدة من اخللع: قال 

ألن ذلك قول ابن عمر وابن الزبري ، رضي اهللا عنهم وال يعرف هلما خمالف ، وألهنا ال حتل له إال : ش  ٢٦٨٢
حيترز من . ولو واجهها به : بنكاح جديد ، فلم يلحقها طالقه ، كاملطلقة قبل الدخول ، واملنقضية عدهتا ، وقوله 

حقها الصريح املعىن ، دون الكناية ، والطالق املزيل ككل امرأة له طالق ، واهللا أعلم قول النعمان ومن وافقه أنه يل
 .  

  . اخلعين على ما يف يدي من الدراهم ، ففعل فلم يكن يف يدها شيء ، لزمها له ثالثة دراهم : ولو قالت له : قال 
فال { (  ١٩: ، إلطالق قول اهللا تعاىل قد تضمن كالم اخلرقي صحة اخللع باجملهول ، وهو املذهب املعمول به : ش 

وألن اخللع ليس مبعاوضة حقيقة ، وإمنا هو إسقاط حلقه من البضع ، وإذاً تدخله ) } جناح عليهما فيما افتدت به 
ال يصح اخللع ، ألنه معاوضة ، أشبه البيع ، وال تفريع على هذا ، أما على األول : املساحمة ، وقال أبو بكر 

خلرقي أنه إن كان يف يدها دراهم فهي له وإن قلت ، وال شيء له سواها ، ألن الذي خالعته عليه فمقتضى كالم ا
وهو شيء من الدراهم قد وجد ، وإن مل يكن يف يدها شيء فله ثالثة دراهم ، ألنه أقل اجلمع حقيقة ، بدليل ما لو 

ة دراهم لزمها ثالثة ، كما لو مل يكن يف يدها وصى له بدراهم ، وأليب حممد احتمال أنه إذا كان يف يدها دون الثالث
هنا لبيان اجلنس ، وأنه إمنا له ما يف يدها ، أو أقل ما يتناوله االسم إن مل يكن يف ) من ( شيء ، والذي يظهر يل أن 

  . يدها شيء 
ه الصورة أن الذي واعلم أن أبا الربكات له يف اخللع على اجملهول حترير حسن مل أره لغريه ، وملخص ما قاله يف هذ

قاله اخلرقي على خمتاره من صحة اخللع بغري عوض ، أما إن باشتراط العوض فهنا جيري قول أيب بكر بالبطالن ، 
واملشهور خالفه ، وعلى املشهور هل جيب كما تقدم أو يبطل املسمى وجيب مهر املثل أو إن وجد شيء فهو له ، 

  . اهللا أعلم وإال وجب مهر املثل ؟ على ثالثة أوجه ، و
  . ولو خالعها على غري عوض كان خلعاً وال شيء له : قال 
هذا إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا ، واختيار اخلرقي ، وابن عقيل يف التذكرة ، ألنه قطع للنكاح ، فصح : ش 

تاج إىل فراقه من غري عوض كالطالق ، وألن األصل يف مشروعية اخللع أن يوجد من املرأة رغبة عن زوجها ، وحت
ال يصح إال بعوض ، اختارها القاضي ومجهور أصحابه ) والثانية ( فتسأله ذلك ، فإذا أجاهبا فقد حصل املقصود منه 

، أبو اخلطاب ، والشريف ، والشريازي وغريهم ، ألن اخللع الذي ورد يف الكتاب والسنة ورد بعوض ، واألصل 
فسخاً فالزوج ال ميلك فسخ النكاح إال لعيبها ، خبالف ما إذا دخله )  إن كان( عدم جواز ما عداه ، وألن اخللع 

طالقاً فليس بصريح فيه اتفاقاً ، وإمنا هو ) وإن كان ( العوض فإنه يصري معاوضة ، فال جيتمع له العوض واملعوض ، 
ومل يوجد واحد منهما ،  كناية ، والكناية ال بد فيها من النية أو ما يقوم مقامها ، وهو واحلال هذه بدل العوض ،

  . فعلى هذه الرواية إن خال عن عوض مل يقع به شيء إال حيث جنعله طالقاً ، فيكون طالقاً رجعياً ، واهللا أعلم 
  . ولو خالعها على ثوب وحنوه فخرج معيباً ، فهو خمري بني أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده : قال 



) فاملنجز ( أن يكون معيناً وهو ينقسم فسمني منجزاً ومعلقاً ، ) إحدامها ( تان اخللع على ثوب وحنوه له حال: ش 
خلعتك على هذا الثوب ، فهذا إن مل يعلم به عيب حني العقد مث اطلع على عيب فإنه : وهو مراد اخلرقي أن يقول 

، ألن مقتضى املعاوضة أنه  خيري بني أخذ أرش العيب عوضاً عن اجلزء الفائت ، وبني رد الثوب وأخذ قيمته سليماً
إذا رد الثوب رجع يف مقابله وهو البضع ، لكن ذلك متعذر ، ألن البينونة إذا وقعت ال ترتفع ، فريجع ببدل ما 

  . رضي به ، وهو الثوب ، وفيه البحث السابق يف الصداق ، أنه كان ينبغي أن يرجع يف بدل البضع وهو مهر املثل 
: أن يقول ) واملعلق ( نه ال أرش له مع إمساكه كالرواية املذكورة يف البيع والصداق ، رواية أخرى أ: ويف املذهب 

وهذا املنصوص عن أمحد ، وهو اختيار الشيخني ، ألنه إذا اطلع فيه على عيب . إن أعطيتين هذا الثوب فأنت طالق 
) واحلال الثانية ( تغليباً للمعاوضة فال شيء له ، تغليباً للشرط ، وحكى أبو حممد عن األصحاب أنه كالذي قبله ، 

أن يكون موصوفاً بصفات السلم يف الذمة ، فهذا إذا سلمته إليه ) أحدمها ( أن يكون غري معني ، وهو قسمان أيضاً 
وأخذ بدله ، ألن الذي وجب له يف ) ورده ( ألن غايته أنه قد رضي بدون حقه ، ) فله إمساكه ( فوجد به عيباً 
أن يكون جمهولًا ، كأن خيالعها على ثوب ، فإن مل نشترط العوض فله أقل ما ) الثاين ( ريجع إليه الذمة سليم ، ف

يتناوله االسم ، وإن اشترطناه فهل يصح اخللع واحلال هذه ؟ فيه وجهان ، املذهب منهما الصحة ، وعليه فهل جيب 
  . لم أقل ما يتناوله االسم ، أو قدر مهر مثلها ؟ فيه وجهان ، واهللا أع

  . وإذا خالعها على عبد فخرج حراً أو استحق كان عليها قيمته : قال 
لتعذر أخذه ، والرجوع يف البضع ، وإذاً فريجع يف بدل ما رضي به ، وهو قيمته ، وفيه االشكال السابق ، : ش 

، فإنه ال شيء له حيترز عما إذا خالعها على ما يعلمان أنه حر أو مغصوب . خرج حراً أو استحق : وقول اخلرقي 
طريقة القاضي ) واألوىل ( بال ريب ، لكن هل يصح اخللع أو يكون كاخللع بغري عوض ؟ فيه طريقتان لألصحاب ، 

طريقة الشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، ) والثانية ( يف اجلامع الصغري ، وابن البنا ، وابن عقيل يف التذكرة ، 
  . م والشريازي والشيخني ، واهللا أعل

  . طلقين ثالثاً بألف ، فطلقها واحدة مل يكن له شيء ، ولزمتها التطليقة : ولو قالت له : قال 
أما وقوع الطالق هبا فال خالف فيه ، ألنه أتى بلفظه الصريح ، وأما األلف فال يستحق منها شيئاً على : ش 

: قابلة الثالث ، ومل حتصل ، وصار كما لو قال املنصوص ، واجملزوم به عند عامة األصحاب ، ألهنا إمنا بذلتها يف م
فرد بعضهم ، فإنه . من رد عبيدي فله كذا : وفارق إذا قال . بعتك أحدمها خبمسمائة : فقال . بعين عبديك بألف 

يستحق بالقسط ، ألن غرضه يتعلق بكل واحد من العبيد ، وهنا غرضها يتعلق ببينونة كربى وما حصلت ، وأليب 
فرد . من رد عبيدي الثالثة فله ألف درهم : هلداية احتمال أنه يستحق ثلث األلف ، كما لو قال اخلطاب يف ا

فطلقها الواحدة . طلقين ثالثاً بألف : أحدهم كان له ثلث األلف ، فلو مل يكن بقي من طالقها إال واحدة ، فقالت 
ة إذاً حتصل ما حتصل الثالث من البينونة ، فالذي عليه األصحاب هنا فيما علمت أنه يستحق األلف ، ألن الواحد

الكربى ، فالغرض الذي طلبته املرأة حاصل هلا ، وأليب حممد يف املقنع احتمال أهنا إذا مل تعلم ليس له إال ثلث األلف 
 خبالف ما إذا مل تعلم ، فإن األلف مبذولة يف الطلقات الثالث ،. كمل يل الثالث : ، ألهنا مع العلم معىن كالمها 
  . فتقسطت عليها ، واهللا أعلم 

وإذا خالعته األمة بغري إذن سيدها على شيء معلوم كان اخللع واقعاً ، ويتبعها إذا عتقت مبثله إن كان له مثل : قال 
  . وإال قيمته 

ذن إذا خالعته األمة فال خيلو إما أن يكون بإذن سيدها أو بغري إذنه ، فإن كان بإذنه صح بال ريب ، كما لو أ: ش 



هلا يف جتارة أو حنوها ، وحمل العوض كمحله يف استدانتها ، يتعلق بذمة سيدها على املذهب ، وإن كان بغري إذنه 
وهو مقتضى احملكي عن القاضي يف اجملرد ، وأورده أبو الربكات مذهباً ال يصح ) أحدمها ( فهل يصح ؟ فيه وجهان 

وهو الذي قطع به اخلرقي ، والقاضي يف اجلامع ) والثاين ( حنوه ، ألن اخللع عقد معاوضة ، فلم يصح منها كالبيع و
الصغري ، وأبو اخلطاب يف اهلداية ، والشريف وأبو حممد يف كتبه الثالثة يصح ، ألنه إذا صح اخللع مع األجنيب فمع 

ك ، ويتخرج الزوجة أوىل ، واخللع يفارق البيع ، بدليل صحته على اجملهول ، وبغري عوض على رواية ، وغري ذل
أهنا إن خالعته يف ذمتها صح ، وعلى شيء يف يدها ال يصح كبيعها ، وجيوز يف رواية تقدمت ، ) وجه ثالث ( لنا 

تتبع بالعوض بعد العتق ، لتعذر األخذ منها يف احلال ، فريجع : وعلى القول بالصحة قال اخلرقي وعامة من تبعه 
ع على شيء يف الذمة فكذلك ، وإن وقع على عني فقياس املذهب أنه إن وق: عليها حني يسارها ، وقال أبو حممد 

ألنه إذا علم أهنا أمة فقد علم أهنا ال متلك العني ، فيكون راضياً بغري عوض ، ويلزم من هذا : ال شيء له ، قال 
  . التعليل بطالن اخللع على املشهور ، لوقوعه بغري عوض ، واهللا أعلم 

  . زوجته من شيء جاز وما خالع العبد به : قال 
  . ألنه إذا صح طالقه من غري عوض ، فبعوض أوىل وأحرى : ش 
  . وهو لسيده : قال 
يعين عوض اخللع الذي خالع به العبد لسيده ، ألنه من كسبه ، وكسبه لسيده ، ومل يتعرض اخلرقي ملن يقبضه : ش 

ار أيب حممد ، وصاحب النهاية ، كبقية أمالك إن ظاهر كالمه أن السيد هو الذي يقبضه ، وهو اختي: ، وقد يقال 
  . السيد ، وظاهر كالم أمحد واختاره القاضي ، أن للعبد قبضه ، ألنه ملا ملك العقد تبعه عوضه واهللا أعلم 

  . وإذا خالعت املرأة يف مرض موهتا بأكثر من مرياثه منها فاخللع واقع ، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة : قال 
لعة املريضة صحيحة بال ريب ، كبيعها وحنو ذلك ، مث إن كان املسمى قدر مرياثها منه فأقل فال كالم ، خما: ش 

وإن كان أزيد وقف الزائد على إجازة الورثة ، ألهنا إذاً متهمة ، الحتمال قصدها أن يعطى الوارث زيادة على إرثه 
  . ، فأشبه ما لو أقرت له ، واهللا أعلم 

  .  مرض موته ، وأوصى هلا بأكثر مما كانت ترث ، فللورثة أن ال يعطوها أكثر من مرياثها ولو طلقها يف: قال 
هذا أيضاً من مشكاة الذي قبله ، ألنه إذا أوصى هلا بأكثر من مرياثها فهو متهم ، ألنه يريد أن تبقى أجنبية : ش 

ون ، فإن التهمة منتفية انتهى ، ويف بعض ليتوصل إىل إعطائها أكثر من مرياثها ، خبالف ما إذا كان بالثلث فما د
وعليها شرح أبو حممد ، وهي أمس وفيها داللة على صحة خلع املريض وهو واضح ، ألنه . ولو خالعها : النسخ 

  . يصح طالقه ، فمخالعته أوىل ، واهللا أعلم 
  . بشيء  ولو خالعته مبحرم ومها كافران ، فقبضه مث أسلما أو أحدمها ، مل يرجع عليها: قال 
ختالع الكفار صحيح ، ألنه يصح طالقهم ، فصح ختالعهم كاملسلمني ، مث إن كان العوض صحيحاً فواضح ، : ش 

وإن كان حمرماً كاخلمر واخلنزير فإن قبضه الزوج فقد مضى حكمه ، وال شيء له وإن أسلم ، كما لو تبايعا 
وإن مل يقبضه ) } وعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاءه م{ (  ١٩: وتقابضا ، ودليل األصل قوله سبحانه 

ال شيء له ، لرضاه مبا ليس مبال ، أشبه املسلمني إذا ختالعا على ذمل ، وقال يف : فقال القاضي يف اجلامع الكبري 
ب جيب مهر املثل ، ألن العوض فاسد ، فرجع إىل قيمة املتلف ، وهو مهر املثل ، واختار أبو حممد أنه جي: اجملرد 

قيمة ذلك عند أهله ، ألنه إمنا رضي بعوض ، وقد تعذر العوض ، فريجع يف بدله ، وهذا قياس املذهب ، كما لو 



خالعها على عبد فخرج حراً أو حنو ذلك ، وفارق املسلم إذا خالع على ذلك ، ألنه رضي بغري عوض ، واهللا 
  . سبحانه أعلم 

  كتاب الطالق

  
إذا سرحت حيث شاءت ، وجلس فالن يف احلبس طلقاً ، إذا . طلقت الناقة :  الطالق لغة التخلية ، يقال: ش 

كان بغري قيد ، واإلطالق اإلرسال ، وهو يف الشرع راجع لذلك ، ألنه حل قيد النكاح ، ومن حل نكاحها فقد 
  . ، واهللا أعلم طلقت املرأة وطلقت ، بفتح الالم وضمها ، تطلق بضم الالم فيهما ، طالقاً وطلقة : خليت ، ويقال 

  . وطالق السنة أن يطلقها طاهراً من غري مجاع ، واحدة مث يدعها حىت تنقضي عدهتا : قال 
طالق السنة ما أذن فيه صاحب الشرع ، وعكسه طالق البدعة ، وال خالف أن املطلق على هذه الصفة : ش 

يا أيها النيب { (  ١٩: ول اهللا سبحانه وتعاىل مطلق للسنة ، قاله ابن املنذر وابن عبد الرب وغريمها ، واألصل فيه ق
  ) . } ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا { (  ١٩: إىل قوله سبحانه ) } إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن 

  . طاهراً من غري مجاع ، وحنوه عن ابن عباس : قال ابن مسعود يف تفسريها  ٢٦٨٣
مرأته وهي حائض ، على عهد رسول اهللا ، فسأل عمر رسول اهللا عن ويف الصحيحني أن ابن عمر طلق ا ٢٦٨٤

مره فلرياجعها ، مث ليمسكها حىت تطهر ، مث إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق : ( ذلك ، فقال رسول اهللا 
 ليمسكها مث: ( ويف رواية يف الصحيحن أيضاً ) قبل أن ميس ، فتلك العدة اليت أمر اهللا تعاىل أن تطلق هلا النساء 

  ) . حىت تطهر ، مث حتيض فتطهر ، مث إن شاء طلقها طاهراً قبل أن ميس ، فذلك الطالق للعدة كما أمر اهللا تعاىل 
خيرج الطاهر املصابة يف الطهر ، وال نزاع أن . من غري مجاع : خيرج احلائض ، وقوله . طاهراً : وقول اخلرقي 

واحدة ويدعها حىت تنقضي عدهتا ؛ حيترز عما لو طلقها أكثر : ، وقوله  طالق هاتني للبدعة ، وقد دل عليه ما تقدم
  . من واحدة يف طهر ، أو طلق يف كل طهر طلقة ، وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل ، واهللا أعلم 

  . ولو طلقها ثالثاً يف طهر مل يصبها فيه كان أيضاً للسنة ، وكان تاركاً لالختيار : قال 
  . عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا ) ى الروايتني إحد( هذا : ش 

  . احلديث . طلقها ثالثاً : ألن يف حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ؛ ويف رواية  ٢٦٨٥
يا رسول اهللا إن رفاعة طلقين فبت طالقي ؛ وظاهره وقوع الثالث بكلمة : وكذلك امرأة رفاعة قالت  ٢٦٨٦
  . واحدة 
فطلقها عومير ثالثاً . كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها : حديث املتالعنني يف الصحيح قال عومير  ويف ٢٦٨٧

فطلقها ثالث تطليقات عند رسول اهللا ، فانفذه رسول اهللا ، ومل ينقل أن : ويف رواية أليب داود . قبل أن يأمره النيب 
وهي أنصهما أن مجع الثالث بدعة ، وهذا اختيار ) ة الثانية والرواي( النيب أنكر ذلك ، ولو مل يكن للسنة ألنكره 

أيب بكر ، وأيب حفص ، والقاضي والشريف ، وأيب اخلطاب والشريازي ، والقاضي أيب احلسني وأيب حممد ، لقول 
هللا حيدث ال تدري لعل ا{ (  ١٩: إىل قوله ) } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن { (  ١٩: اهللا تعاىل 

ومن { (  ١٩: مث قال سبحانه ) } بعد ذلك أمراً ، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف ، أو فارقوهن مبعروف 
ومن طلق ثالثاً مل يبق له أمر حيدث ، ومل ) } ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا { (  ٩)} يتق اهللا جيعل له خمرجا 

  . جيعل له خمرجاً وال يسراً 



: قال . إنه طلق امرأته ثالثاً : كنت عند ابن عباس رضي اهللا عنهما ، فجاءه رجل فقال : اهد قال جم ٢٦٨٨
يا ابن عباس ، يا ابن : ينطلق أحدكم فريكب احلموقة ، مث يقول : فسكت حىت ظننت أنه رداها إليه ، مث قال 

نك مل تتق اهللا فال أجد لك خمرجاً ، عصيت وإ) } ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً { (  ١٩: عباس ؛ وإن اهللا تعاىل قال 
} يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن { (  ١٩: ربك ، وبانت منك امرأتك ، وإن اهللا تعاىل قال 

  . رواه أبو داود ) 
: (  قال أخرب رسول اهللا عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعاً ، فغضب مث: وعن حممود بن لبيد قال  ٢٦٨٩

  . يا رسول اهللا أال أقتله ؟ رواه النسائي : حىت قام رجل فقال ) أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم 
إن أبا حفص طلقها آخر : وأما حديث فاطمة بنت قيس ففيه يف مسلم وأيب داود والنسائي أهنا قالت  ٢٦٩٠

. طلقها ثالثاً : وهذا يبني أن رواية . كانت بقيت هلا  أنه بعث إليها بتطليقة: ثالث تطليقات ، ويف رواية أخرى هلم 
أو طلقها ألبتة ، يعين أنه استوىف عدد طالقها ، وكذلك حيمل حديث ركانة ، مع أنه مل يكن حبضرة النيب حىت ينكر 

التأبيد ، فال  عليه ، وأما حديث املتالعنني فاملنع من الثالث إمنا كان حذاراً من سد الباب عليه ، واملالعنة حترم على
فهل احملرم مجع الثالث يف طهر واحد ، فلو فرقها يف ثالثة أطهار مل يكن ) وعلى هذه ( حاجة للمنع من الثالث ، 

أن احملرم اجلمع ، ) إحدامها ( حمرماً ، أو ال فرق بني أن جيمعها يف طهر واحد أو يف ثالثة أطهار ؟ على روايتني 
ه فلرياجعها ، مث ليمسكها حىت تطهر ، مث إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء مر( لظاهر حديث ابن عمر الصحيح 

  . ال فرق بني اجلمع والتفريق ، يف أن اجلميع بدعة ) والثانية ) ( طلق قبل أن ميس 
حدثنا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أنه طلق امرأته تطليقة وهي : ملا روى الدارقطين عن احلسن قال  ٢٦٩١

يا ابن عمر ما هكذا أمرك : ( أراد أن يتبعها بتطليقنت أخريني عند القرئني ، فبلغ ذلك رسول اهللا فقال  حائض ، مث
فأمرين رسول اهللا فراجعتها : قال ) اهللا تعاىل ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء 

يا رسول اهللا أرأيت لو طلقتها ثالثاً أكان حيل يل أن  :فقلت ) إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك : ( ، مث قال 
  ) . ال كانت تبني منك وتكون معصية : ( أراجعها ؟ قال 

لو أن الناس أخذوا مبا أمر اهللا من الطالق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبداً ، : وعن علي رضي اهللا عنه قال  ٢٦٩٢
رواه النجاد ، وحديث ابن عمر حممول على . مىت شاء راجعها يطلقها مث يدعها ما بينها وبني أن حتيض ثالثاً ، ف

( حصول رجعة بعد الطالق ، وإذاً الطالق بعد الرجعة للسنة بال ريب ، ويتلخص أن يف املسألة ثالث روايات 
  . اجلمع يف الطهر الواحد بدعة ، والتفريق سنة ) الثالثة 

طلقها طلقتني ، فعند أيب حممد أنه للسنة وإن كان اجلمع بدعة واعلم أن بني الشيخني نزاعاً يف فرع آخر ، وهو لو 
  . ، لكن األوىل عنده أن يطلق واحدة ، وعند أيب الربكات أنه كما لو مجع الثالث ، واهللا أعلم 

: أكثر األصحاب على أن العلة يف منع الطالق يف احليض تطويل العدة ، وخالفهم أبو اخلطاب فقال ) تنبيه ( 
إن األصل يف الطالق النهي عنه ، فال يباح إال وقت : وقد يقال : زمن رغبته عنها ، قال أبو العباس تطليقه يف 

احلاجة ، وهو الطالق الذي تتعقبه العدة ، ألنه ال بد من عدة ، والعلة يف منع الطالق يف الطهر املصاب فيه احتمال 
ق ، والعلة يف مجع الثالث سد الباب عليه ، وعدم احلمل ، فيحصل الندم ، وهلذا إذا استبان محلها أبيح الطال

املخرج له ، كما أشار إليه الكتاب العزيز ، واختلف األصحاب يف الطالق يف احليض ، هل هو حمرم حلق اهللا تعاىل ، 
 ظاهر إطالق القرآن والسنة ، وأما مجع) واألول ( فال يباح وإن سألته ، أو حلقها فيباح بسؤاهلا ؟ على وجهني ، 

  . الثالث فمحرم عند من حرمه حلق اهللا ، فال يباح بسؤاهلا بال نزاع نعلمه ، واهللا أعلم 



وإذا قال هلا أنت طالق للسنة ؛ وكانت حاملًا أو طاهراً طهراً مل جيامعها فيه ؛ فقد وقع الطالق ، وإن كانت : قال 
  . هرت من احليضة املستقبلة لزمها الطالق حائضاً لزمها الطالق إذا طهرت ، وإن كانت طاهرة جمامعة فيه فإذا ط

هلا أنت طالق للسنة ، أي لوقت السنة ، فإذا كانت طاهراً غري جمامعة : للوقت ، فإذا قال ) للسنة ( الالم يف : ش 
  . يف ذلك الطهر ، فقد وقع الطالق ، لوجود ظرفه ، وهو وقت السنة ، وكذلك إن كانت حاملًا 

: ( ويف لفظ ) مره فلرياجعها طاهراً أو حاملًا : ( من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه ألن يف مسلم والسنن  ٢٦٩٣
ال خالف بني العلماء أن احلامل طالقها للسنة ، وألن املطلق : وقال ابن عبد الرب ) إذا طهرت أو وهي حامل 

نت حائضاً فهذا ليس انتهى ، وإن كا. واحلال هذه داخل على بصرية ، فال خياف ظهور أمر يتجدد معه الندم 
بوقت للسنة ، فتطلق ، وكذلك إن كانت طاهرة جمامعة يف الطهر ، مل يوجد ظرف الطالق ، مث هذا الطهر يتعقبه 

  . احليض ، وهو أيضاً وقت للبدعة ال للسنة ، فإذا طهرت منه وجد وقت السنة فتطلق لوجود ظرفه 
ال يوجد حىت : وإن مل تغتسل ، وهذا هو املذهب ، وقيل  وظاهر كالم اخلرقي أن مبجرد الطهر يوجد وقت السنة ،

تغتسل ، ولعل مبىن القولني على أن العلة يف املنع من طالق احلائض إن قيل تطويل العدة ، وهو املشهور أبيح 
  . الطالق مبجرد الطهر ، وإن قيل الرغبة عنها مل يبح حىت تغتسل ، ملنعها منه قبل االغتسال ، واهللا أعلم 

  . وهي يف طهر مل يصبها فيه ، مل يقع الطالق حىت يصيبها أو حتيض . أنت طالق للبدعة : ولو قال هلا :  قال
معناه لوقت البدعة ، فإذا كانت يف . أنت طالق للبدعة : هذه الصورة عكس اليت قبلها ، فإذا قال لزوجته : ش 

ا أو حاضت فقد وجد وقت البدعة فتطلق ، هذا طهر مل يصبها فيه فهذا ليس بوقت للبدعة فال تطلق ، فإذا أصاهب
أنت طالق للبدعة ، وهي يف زمن السنة أهنا تطلق طلقتني يف : قول األصحاب ، واختار أبو الربكات أنه إذا قال هلا 

:  اجلمع بدعة ، ألنه ملا مل يكن يف وقت بدعة فالظاهر أنه مل يرد البدعة إال من حيث العدد ، ومعناه: احلال إن قلنا 
  . أي موصوفاً بأنه للبدعة ، وإذاً تطلق طلقتني ، ألنه طالق موصوف بالبدعة ، واهللا أعلم . أنت طالق طالقاً للبدعة 

  . أنت طالق للسنة ، طلقت من وقتها ، ألنه ال سنة فيه ، وال بدعة : ولو قال هلا وهي حائض ومل يدخل هبا : قال 
  ر إىل علته بأنه ال سنة يف هذا قد ذكر اخلرقي رمحه اهللا احلكم وأشا: ش 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

الطالق ، أي طالق غري املدخول هبا وال بدعة ، وقد حكى ذلك ابن عبد الرب إمجاعاً يف غري العدد ، وذلك ملا تقدم 
ل العدة ، ويف الطهر اجملامع فيه خوف الندم بظهور احلمل ، وغري من أن العلة يف املنع من الطالق يف احليض طو

أنت طالق للبدعة ، ولو : املدخول هبا ال عدة عليها ، وال ارتياب يف حقها ، ولو عكس فقال لغري املدخول هبا 
أنت طالق للبدعة ، وهي طاهر طلقت يف احلال لذلك ، وكذلك حكم اآليسة : عكس فقال لغري املدخول هبا 

والصغرية ، ال سنة لطالقهما وال بدعة ، وكذلك احلامل املستبان محلها ، على أشهر الروايتني ، ملا تقدم ، والرواية 
الثانية تثبت سنة الوقت للحامل ، حلديث ابن عمر رضي اهللا عنه املتقدم ، وهو ظاهر كالم اخلرقي السابق ، وهلذا 

. ا تطلق إذا كانت حاملًا ، وعلى هذا إذا قال للحامل أنت طالق للبدعة أهن. أنت طالق للبدعة : مل يقل إذا قال هلا 
  . مل تطلق يف احلال ، حىت يوجد نفاس أو حيض 

ال سنة فيه وال بدعة ، أي من حيث الوقت ، وكذا من حيث العدد على خمتاره ، وعلى : وقول اخلرقي ) تنبيه ( 
  . اهللا أعلم الرواية األخرى تثبت هلم السنة من حيث العدد ، و

  . وطالق الزائل العقل بال سكر ال يقع : قال 
  . طالق الزائل العقل جلنون أو إغماء أو طفولية ال يقع : ش 

رفع القلم عن ثالثة ، عن النائم حىت يستيقظ ، وعن الصيب حىت حيتلم ، وعن اجملنون حىت : ( لقول النيب  ٢٦٩٤
  . رواه أبو داود ) يعقل 
ذكره البخاري يف صحيحه ، مع أن هذا . كل الطالق جائز إال طالق املعتوه : اهللا عنه  وقال على رضي ٢٦٩٥

  . قد حكي إمجاعاً واحلمد هللا ، وقد يدخل يف كالم اخلرقي رمحه اهللا النائم ، وهو أيضاً باإلمجاع ، وقد شهد له النص 
وحنوه ، وقد اختلف املذهب يف هذا ،  ومما يدخل يف كالم اخلرقي من تعاطى ما يزيل عقله لغري حاجة ، كالبنج

فأحلقه ابن حامد وأبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو حممد بالسكران ، وفرق أمحد بينهما ، فأحلقه باجملنون ، ووجه 
القاضي الفرق بأن الغالب من الناس أهنم يشربون لغري املعصية ، خبالف املسكر ، واحلكم يتعلق بالغالب ، وألن 

ب املسكر يظهر زوال العقل مع إثباته ، فحكم بإيقاع الطالق سداً للذريعة ، خبالف متعاطي البنج كثرياً ممن يشر
وحنوه ، ومما قد يلحق بالبنج احلشيش اخلبيثة ، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب املسكر ، حىت يف إجياب 

، خبالف البنج ، فاحلكم عنده منوط باشتهاء احلد ، ويفرق بينها وبني البنج ، بأهنا تشتهى وتطلب ، فهي كاخلمر 
  . النفس وطلبها ، واهللا أعلم 

يلزمه ، : ال يلزمه الطالق ، ورواية : وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا يف طالق السكران روايات ، إحداهن : قال 
  . قد اختلف أصحاب رسول اهللا فيه : ورواية يتوقف عن اجلواب ، ويقول 

اختيار أيب بكر ، وابن عقيل فيما أظن ، ونص عليها أمحد صرحياً يف رواية مجاعة ، بل هي آخر الرواية األوىل : ش 
أليس كنت مرة ختاف : أكثر ما فيه عندي أنه ال يلزمه الطالق ، فقيل له : قوليه على ما حكى عنه امليموين ، قال 

  . بلى ولكن أكثر ما عندي أنه ال يلزمه : أن يلزمه ، قال 
  . ليس جملنون وال لسكران طالق : لقول عثمان رضي اهللا عنه  وذلك ٢٦٩٦
ذكرمها البخاري يف صحيحه ، . وقال ابن عباس رضي اهللا عنه وطالق السكران واملستكره ليس جبائز  ٢٦٩٧



هذا : حديث عثمان رضي اهللا عنه ارفع شيء فيه ، وهو أصح يعين من حديث علي ، وقال ابن املنذر : وقال أمحد 
  . عن عثمان وال نعرف أحداً من الصحابة خالفه ثابت 
من : قال ) مم أطهرك ؟ : ( قال . يا رسول اهللا طهرين : وقد جاء يف حديث بريدة يف قصة ماعز أنه قال  ٢٦٩٨

فقام رجل فاستنكهه فلم جيد ) أشرب مخراً ؟ : ( فسأل رسول اهللا أبه جنون ؟ فأخرب أنه ليس مبجنون ، فقال . الزنا 
رواه مسلم والترمذي وصححه ، وهذا ظاهر . فأمر به فرجم . نعم : قال ) أزنيت ؟ : ( يح مخر ، فقال النيب منه ر

يف أن وجود ريح اخلمر منه مينع من ترتب احلكم عليه ، وجيعله يف حكم اجملنون ، وألنه زائل العقل ، أشبه اجملنون 
ر لزوال الشرط مبعصيته ، بدليل أن من كسر ساقه جاز والنائم ، وألن شرط التكليف العقل وهو مفقود ، وال أث

والرواية الثانية ( أن يصلي قاعداً ، وال قضاء عليه ، وكذلك لو ضربت املرأة بطنها فنفست ، سقطت عنها الصالة 
  . اختارها اخلالل والقاضي ، وعامة أصحابه ، الشريف وأبو اخلطاب ، والشريازي وغريهم ) 

، وعن علي رضي اهللا عنه مثله ، ذكره ) كل الطالق جائز إال طالق املعتوه : ( نيب ألنه يروى عن ال ٢٦٩٩
  . البخاري يف صحيحه 

أرسلين خالد إىل عمر رضي اهللا عنه ، فأتيته يف املسجد ، ومعه عثمان وعلي : وروى ابن وبرة الكليب قال  ٢٧٠٠
الناس اهنمكوا يف اخلمر ، وحتاقروا العقوبة ؛ فقال إن : إن خالداً يقول : وعبد الرمحن ، وطلحة والزبري ، فقلت 

نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، (  ٦: )هؤالء عندك فسلهم ، فقال علي رضي اهللا عنه (  ١٦: عمر 
، فجعله الصحابة يف حكم الصاحي ، بدليل أهنم أوجبوا ) أبلغ صاحبك ما قال : فقال عمر . وعلى املفتري مثانون 

ملفتري ، وألن كثرياً ممن يتعاطى ذلك يظهر زوال العقل مع ثباته ، فعومل معاملة الصاحي ، سداً للذريعة عليه حد ا
 .  

وال خيفى أن أدلة الرواية األوىل أظهر ، إذ احلديث األول وكذلك قصة ابن وبرة مل يذكر من روامها ، وال يعرف 
  . صحتهما 
اهللا عنه أن السكران إمنا جيلد أربعني ، وما ذكره البخاري مث يضعف قصة ابن وبرة أن مذهب علي رضي  ٢٧٠١

نص عليها فيما أظن يف رواية ) والرواية الثالثة ( فغايته عموم . كل الطالق جائز : عن علي رضي اهللا عنه يف قوله 
ة ، حرب ، وقد ذكر وجه توقفه ، وهو اختالف أصحاب رسول اهللا ، ويف التحقيق ال حاجة إىل ذكر هذه الرواي

ألن أمحد حيث توقف فلألصحاب قوالن ، وقد نص على القولني ، فاستغين عن ذكر رواية التوقف ، واعلم أن 
الروايتني املتقدمتني جيريان يف عتقه ونكاحه ، وبيعه وردته ، وسائر أقواله ، وقتله وسرقته ، وكل فعل يعترب له العقل 

أفعاله ، ألن تأثري الفعل أقوى من تأثري القول وهلذا قلنا على رواية  أنه كاجملنون يف أقواله ، وكالصاحي يف) وعنه ( 
رابعة أنه يف احلدود كالصاحي ، ويف غريها كاجملنون ، قال يف رواية ) وعنه ( إن اإلكراه ال يؤثر يف األفعال : 

اضي ، ويلزم أن يقول تلزمه احلدود ، وال تلزمه احلقوق ، وهذه اختيار أيب بكر ، فيما حكاه عنه الق: امليموين 
اختياره يف الطالق عدم الوقوع ، وذلك سداً للذريعة ، وحذاراً من أن تنتهك حمارم اهللا باالحتمال ، ويشهد هلا 

رواية خامسة أنه فيما يستقل به مثل عتقه وقتله وغريمها كالصاحي ، ) وعنه ( أيضاً قصة ابن وبرة إن صحت 
ومعاوضته كاجملنون ، حذاراً من أن يلزم غريه بقوله شيء ، حكاها ابن حامد ، وفيما ال يستقل به مثل بيعه ونكاحه 

ال أقول يف طالقه شيئاً ، : وقد أومأ إليها يف رواية الربزاطي ، وقد سأله عن طالق السكران فقال : قال القاضي 
  . أما بيعه وشراؤه فغري جائز : فبيعه وشراؤه ؟ قال : قيل له 

ال أقول يف طالق السكران وعتقه شيئاً ، : بن هاينء ما حيتمل عكس هذه الرواية ، فقال  ونقل عنه إسحاق: قلت 



  . ولكن شراؤه وبيعه جائز 
السكر الذي يقع اخلالف فيه أن خيلط يف كالمه ، وال يعرف فعله من فعل غريه ، وحنو ذلك ، قال ) تنبيه ( 

فجعل سبحانه ) } ة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصال{ (  ١٩: سبحانه 
عالمة زوال السكر علمه مبا يقول ، وال يعترب أن ال يعرف السماء من األرض وحنو ذلك ، ألن ذلك ال خيفى على 

  . اجملنون ، واهللا أعلم 
  . وإذا عقل الصيب الطالق فطلق لزمه : قال 
ر عامة أصحابه ، اخلرقي وأيب بكر ، وابن حامد ، والقاضي وأصحابه هذه إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيا: ش 

  . ، كالشريف ، وأيب اخلطاب ، وابن عقيل 
يا رسول اهللا سيدي زوجين أمته ، وهو : ملا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أتى النيب عبد فقال  ٢٧٠٢

يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، مث : ( فقال فصعد رسول اهللا املنرب : قال . يريد أن يفرق بيين وبينها 
  . رواه ابن ماجه والدارقطين ) يريد أن يفرق بينهما ، إمنا الطالق ملن أخذ بالساق 

ال يقع طالقه ) والثانية ( املغلوب على عقله ) كل الطالق جائز إال طالق املعتوه : ( وملا يروى من قوله  ٢٧٠٣
احلديث ، وتقييد اخلرقي الصيب بالعاقل ليخرج من مل يعقل ، وال ) رفع القلم عن ثالثة : ( لنيب حىت يبلغ ، لقول ا

تقييد ذلك ) وعنه ( نزاع يف ذلك ، ولينيط احلكم بالعقل ، وكذا أكثر الروايات ، وهو اختيار القاضي وغريه ، 
ها ، ومعىن عقل الطالق أن يعرف أن بابن عشر ، وهو اختيار أيب بكر ، جلعله حداً للضرب على الصالة وحنو

  . النكاح يزول به ، ويلزم من هذا أن يكون مميزاً ، واهللا أعلم 
  . ومن أكره على الطالق مل يلزمه شيء : قال 

رواه ابن ) إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه : ( ملا يروى عن النيب أنه قال : ش  ٢٧٠٤
  . ماجه 
رواه أبو ) ال طالق وال عتاق يف غالق : ( مسعت رسول اهللا يقول : ن عائشة رضي اهللا عنها قالت وع ٢٧٠٥

: قال أبو عبيد والقتييب . وهو احملفوظ : قال املنذري ) يف إغالق ( داود وهذا لفظه ، وأمحد وابن ماجه ، ولفظهما 
يريد اإلكراه ، ألنه إذا أكره انغلق : حويني فقاال سألت ابن دريد وأبا طاهر الن: وقال أبو بكر . معناه يف إكراه 

  . إن طالق السكران واملستكره ليس جبائز : عليه رأيه ، وقد تقدم قول ابن عباس رضي اهللا عنه 
وعن قدامة بن إبراهيم ، أن رجلًا على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تدىل يشتار عسلًا فأقبلت  ٢٧٠٦

ليطقلها ثالثاً ، وإال قطعت احلبل ، فذكرها اهللا واإلسالم فأبت ، فطلقها ثالثاً : ، فقالت امرأته فجلست على احلبل 
رواه سعيد بن . ارجع إىل أهلك فليس هذا بطالق : ، مث خرج إىل عمر رضي اهللا عنه فذكر ذلك له ، فقال 

كراه احلاكم املويل على الطالق منصور ، وأبو عبيد القاسم بن سالم ، ويستثىن من هذا إذا كان اإلكراه حبق ، كإ
بعد التربص ، إذا مل يف ، وإكراه الرجلني اللذين زوجهما وليان ، ومل يعلم السابق منهما ، ألنه قول محل عليه حبق 

  . فصح ، كإسالم املرتد 
راً إىل ظاهره وإن نوى به الطالق ، وهو أحد القولني ، نظ. ومن أكره على الطالق مل يلزمه شيء : وقول اخلرقي 

أنه مبنزلة الكناية ، إن نوى به الطالق وقع ) والقول الثاين ( أن اللفظ مرفوع عنه باإلكراه ، فإذاً تبقى نيته جمردة ، 
وإال مل يقع ، حكامها أبو اخلطاب يف االنتصار ، وكذلك حكى شيخه عن أمحد ما يدل على روايتني ، وجعل األشبه 

هباً ، وال نزاع عند العامة أنه إذا مل ينو الطالق ، ومل يتأول بال عذر ، أنه ال الوقوع ، وكذلك أورده أبو حممد مذ



  . يقع ، والبن محدان احتمال بالوقوع واحلال هذه ، واهللا أعلم 
وال يكون مكرهاً حىت ينال بشيء من العذاب ، مثل الضرب ، أو اخلنق أو عصر الساق ، وما أشبهه ، وال : قال 

  . اً يكون التواعد إكراه
هذا إحدى الروايتني ، واختيار القاضي ومجهور أصحابه ، الشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي : ش 

  . كما فعل بأصحاب النيب : وغريهم ، ونص عليه أمحد يف رواية اجلماعة ، وقال 
لشرك ، فأعطاهم ، وكأنه يشري إىل قصة عمار رضي اهللا عنه فروي أن املشركني أخذوه فأرادوه على ا ٢٧٠٧

أخذك املشركون فغطوك يف املاء ، : ( فانتهى إليه النيب وهو يبكي ، فجعل ميسح الدموع عن عينيه ، ويقول 
رواه أبو حفص ، ووجه الدليل منه أن ) وأمروك أن تشرك باهللا ففعلت ، فإن أمروك مرة أخرى فافعل ذلك هبم 

ن التواعد غري حمقق ، وغايته ظن ، وال يترك بالظن أمر متيقن الرخصة وردت يف مثل ذلك ، فاقتصرت عليه ، وأل
يكون التواعد إكراهاً ، اختارها ابن عقيل يف التذكرة ، وأبو حممد ، ملا تقدم عن عمر رضي اهللا ) والرواية الثانية ( 

دفع بفعل ما أكره عليه عنه يف الذي اشتار العسل ، وألن اإلكراه إمنا يتحقق بالوعيد ، فإن املاضي من العقوبة ال ين
شرط الضرب أن ) فعلى الرواية األوىل ( وإمنا يباح الفعل املكره عليه دفعاً ملا يتوعد به من العقوبة فيما بعد ، 

يكون شديداً ، أو يسرياً يف حق ذي مروءة ، على وجه يكون إخراقاً ، ومما يشبه الضرب ، وعصر الساق القيد 
واإلخراج من الديار ال السب وحنوه رواية واحدة ، قاله : الكثري ، زاد يف الكايف  واحلبس الطويالن ، وأخذ املال

يف املغين ، وجعل يف الكايف اإلخراق ممن يغض ذلك منه إكراهاً ، ويف تعذيب الولد قوالن ، وضبط أبو الربكات 
) وعلى الرواية الثانية ( بذلك ،  ذلك بأن يكون مثله يتضرر بذلك تضرراً بيناً ، وال بد أن يستدام مع الفعل التوعد

شرط التواعد أن يكون مبا تقدم من قادر يغلب على ظنه فعله إن خالفه ، وعجزه عن دفعه وهربه واختفائه ، وهل 
يستثىن على هذه الرواية التهديد بالقتل فيكون إكراهاً ، ألنه ال ميكن تداركه بعد وقوعه ؟ ، استثناه القاضي يف 

يكون إكراهاً ، رواية واحدة ، وتبعه اجملد ، وزاد قطع الطرف ، وال شك أن : جيب أن يقال :  الروايتني ، وقال
املعىن فيهما واحد ، وتبعه اجملد ، وزاد قطع الطرف ، وال شك أن املعىن فيهما واحد ، وظاهر كالم أيب حممد يف 

على أن هذه : بالفرق مبا تقدم ، مث قال كتبه عدم استثنائه ، وقد أورد على القاضي يف التعليق فشمله ، وأجاب 
  . الرواية ال فرق بني القتل وغريه ، على ظاهر كالم أمحد يف رواية صاحل واملروذي ، واهللا أعلم 

  باب صريح الطالق وغريه

  
  

أي باب حكم صريح الطالق وغريه من االستثناء يف الطالق ، والتعليق بشرط ، وغري ذلك مما يذكر إن شاء اهللا 
ىل ، والصريح اخلالص من كل شيء ، فصريح الطالق اللفظ املوضوع له ، الذي ال يفهم منه عند اإلطالق غريه تعا

  . ، أو يفهم لكن على بعد 
  . قد طلقتك ، أو قد فارقتك ، أو قد سرحتك ؛ لزمه الطالق : وإذا قال هلا : قال 
طالق ، وال نزاع يف أن املذهب أن لفظ الطالق وما ظاهر كالم اخلرقي رمحه اهللا أن هذه األلفاظ صرحية يف ال: ش 

تصرف منه مما يفهم منه الطالق صريح يف الطالق ، ألنه موضوع له على اخلصوص ، وقد ثبت له عرف يف الشرع 
ويف السنة واالستعمال أن ابن عمر ) فإن طلقها ) ( } الطالق مرتان { (  ١٩: واالستعمال ، ففي الكتاب العزيز 



  . ه وهي حائض طلق امرأت
طلق رسول اهللا حفصة ، وهذا واضح ال خفاء به ، وقد دخل يف الطالق وما تصرف منه طلقتك : وقالوا  ٢٧٠٨

، وأنت طالق ، وأنت مطلقة وأنت الطالق ، وخرج منه أطلقك وطلقي ؛ ألنه ال يفهم منهما الطالق ، إذ األول 
أنت مطلقة أنه ليس بصريح ، : بو بكر عن أمحد رواية يف وعد ، والثاين طلب ، وليس خبرب وال إنشاء ، وحكى أ

أنت الطالق ؛ أنه ال : الحتمال أن يريد طالقاً ماضياً ، ويلزمه ذلك يف طلقتك ؛ وأليب حممد يف الكايف احتمال يف 
ك ؛ إذ السؤال معاد يف اجلواب ، وأطلق. نعم : أطلقت امرأتك ؟ قال : يكون صرحياً ، ومن الصريح إذا قيل له 

  . ليس بصريح على املذهب ، النتفاء عرف االستعمال فيه ، وللقاضي فيه احتمال 
وهو الذي ذكره اخلرقي ، وتبعه عليه القاضي يف التعليقة ) أحدمها ( وأما لفظ السراح والفراق ففيهما وجهان ، 

ما صرحيان ، حكمهما حكم ويف غريها ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وابن البنا والشريازي وغريهم أهن
فإمساك { (  ١٩: لفظ الطالق ، لورودمها يف الكتاب العزيز مبعىن الفرقة ، فأشبها لفظ الطالق ، قال سبحانه 

{ (  ١٩: وقال ) } فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف { (  ١٩: وقال ) } مبعروف أو تسريح بإحسان 
وهو ) والثاين ) ( } فتعالني أمتعكن وأسرحكن { (  ١٩: ال سبحانه وق) } وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته 

اختيار ابن حامد ، وأيب اخلطاب يف اهلداية ، والشيخني ليسا بصريح ، الستعماهلما يف غري الطالق كثرياً ، فأشبها 
وما تفرق { (  ١٩ :وقال تعاىل ) } واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا { (  ١٩: سائر كناياته ، قال سبحانه 

فليس املراد به الطالق ) } فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان { (  ١٩: وأما قوله تعاىل ) } الذين أوتوا الكتاب 
قطعاً ، إذ اآلية يف الرجعية ، وهي إذا قاربت انقضاء عدهتا فإما أن ميسكها برجعة ، وإما أن يترك حىت تنقضي عدهتا 

 اآلية الكرمية قريب من معناها اللغوي ، وهو اإلرسال ، وهو أن ختلى ، وكذلك فيسرح ، فاملراد بالتسريح يف
املفارقة يف اآلية الثانية ، املراد هبا ترك مراجعتها ، كأنه إذاً يظهر حكم الفرقة ، ألهنا قبل انقضاء العدة يف حكم 

) } أسرحكن { (  ١٩لفرقة ، وأما فليس فيه بيان ملا حتصل به ا) } وإن يتفرقا { (  ١٩: الزوجة ، وأما قوله 
حيتمل أرسلكن بالطالق ، مث املدار على عرف االستعمال الشرعي ، وهو مفقود ، وعلى هذا الوجه مها كنايتان 

  . ظاهرتان ، حكمهما حكم اخللية والربية على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
أو حنو . من وثاق : اء اهللا ، وأنه إن صرفه بأن قال حكم الصريح أنه ال حيتاج إىل نية كما سيأيت إن ش) تنبيه ( 

ذلك فإن كان باللفظ مسع منه ، وإن كان بالنية فإنه يدين ، ويف احلكم إن قامت قرينة تكذبه كالغضب أو بسؤاهلا 
  . الطالق مل يسمع ، وإال فروايتان ، أنصهما القبول ، واهللا أعلم 

  . لزمها الطالق . هذا طالقك : أو لطمها فقال . أنت حرة : ولو قال هلا يف الغضب : قال 
فقد اتفق األصحاب فيما علمت يف عدها من كنايات الطالق ، ألن احلرة هي . أنت حرة : أما إذا قال هلا : ش 

  . اليت ال رق عليها ، وال شك أن النكاح رق 
اء ، والزوج ليس له على الزوجة إال أي أسر) اتقوا اهللا يف النساء فإهنن عوان عندكم : ( وهلذا يف احلديث  ٢٧٠٩

رق الزوجية ، فإذا أخرب بزوال الرق فهو الرق املعهود ، وهو رق الزوجية ، مث من األصحاب من يعدها يف 
  . الكنايات الظاهرة ، وهم األكثرون ومنهم من يعدها يف املختلف فيه 

وظاهره طلقة واحدة ، ومل جيعلها كاخللية . ق لزمها الطال: وظاهر كالم اخلرقي أنه جعلها من اخلفية ، ألنه قال 
  . وحنوها 

أن الكنايات إذا اقترن هبا داللة حال ، من ) أحدمها ( وقيد اخلرقي وقوع الطالق حبال الغضب ، وهو مدل بشيئني 



 غضب أو ذكر الطالق وحنو ذلك ، قام ذلك مقام النية ، وطلقت على املشهور ، واملختار لكثري من األصحاب من
يا عفيف ابن : الروايتني ، إذ داللة احلال كالنية ، بدليل أهنا تغري حكم األقوال واألفعال ، فإن من قال لرجل 

ال بد يف ) والرواية الثانية ( العفيف ؛ يف حال تعظيمه كان مدحاً ، ولو قاله يف حال الشتم والسب كان ذماً وقذفاً 
وغريه ، ومميزه النية ، فال بد من اعتبارها ، دفعاً لإليهام ، ومال أبو الكنايات من النية ، ألن نفس اللفظ للطالق 

اخرجي ، واذهيب ، وحنو ذلك ال يقع هبا طالق ، إال أن : حممد رمحه اهللا أنه يف األلفاظ اليت يكثر استعماهلا حنو 
  . ى روايتني لو ادعى أنه مل يرد هبا الطالق دين ، وهل يقبل يف احلكم ؟ عل) فعلى املذهب ( ينويه 

واعلم أن أبا الربكات حكى الروايتني يف القبول يف احلكم وعدمه ، إذا ادعى عدم إرادة الطالق وغريه جيعل 
الروايتني يف الغضب ، هل يقوم مقام النية أم ال ؟ فرمبا ظن ظان أن بينهما تناف وليس كذلك ، فإن غايته أن 

يعين اجملد رواية تؤخذ من كالمهم يف غري هذا احملل ، وهو ما إذا األصحاب ذكروا رواية مل يذكرها اجملد ، وذكر 
  . ادعى أنه أراد بلفظه ما خيالف ظاهره ، وحنو ذلك 

أنه إذا أتى بالكناية يف غري حال الغضب ال يقع هبا طالق ، وهو كذلك ، ألن اللفظ مبجرده ال ) الشيء الثاين ( 
د من شيء يبني املراد منه ، ويستثىن من ذلك النية ، إذ هي تبني املراد داللة على الطالق ، بل هو كاملشترك ، فال ب

، وكأن اخلرقي إمنا تركه اكتفاء بذكر الغضب ، ألنه إذا اكتفي بالغضب لداللته على النية ، فالنية أوىل وأحرى ، 
غري نية ، وهو قول فقوة كالم اخلرقي يقتضي وقوع الطالق مبجرد ذلك من . هذا طالقك : وأما إذا لطمها وقال 

ابن حامد ، ألن معناه أوقعت عليك طالقاً هذا من أجله ، واختار أبو حممد أنه كناية يف الطالق ، يعترب له ما يعترب 
هلا من النية ، أو داللة حال ، ألن هذا اللفظ غري موضوع للطالق ، وال مستعمل فيه شرعاً وال عرفاً ، فأشبه سائر 

الم أيب اخلطاب يف اخلالف ، وحيتمل كالم اخلرقي هذا أيضاً ، ويكون اللطم قائماً مقام الكنايات ، وهذا ظاهر ك
النية ، ألنه يدل على الغضب ، وعلى قياس ما تقدم لو أطعمها أو سقاها وحنو ذلك ، فعلى األول يقع الطالق 

ه مبحتمل غريه قبل ، وعلى هذا مبجرده ، وعلى الثاين ال بد من النية ، وعلى القول بالوقوع من غري نية فلو فسر
فهذا قسم برأسه ليس بصريح وإال خرج اخلالف إذا صرفه ، وال كناية ، ألن الكناية تتوقف على النية ، فهو ظاهر 

  . يف الطالق ، يصرف عند اإلطالق إليه ، وجيوز صرفه إىل غريه ، واهللا أعلم 
أنت برية أو أنت بائن ، أو حبلك على غاربك ، أو احلقي  أنت خلية أو: وإذا قال هلا : وقال أبو عبد اهللا : قال 

  . فهو عندي ثالث ، ولكين أكره أن أفيت به ، سواء دخل هبا أو مل يدخل هبا . بأهلك 
وقوع الثالث هبذه يف اجلملة هو املشهور عن أمحد ، واختيار كثري من األصحاب ، ألنه املشهور عن الصحابة : ش 

  . رضي اهللا عنهم 
  . فعن أمحد أنه قال يف اخللية والربية والبتة قول علي وابن عمر رضي اهللا عنهم قول صحيح ثالثاً  ٢٧١٠
  . عمر رضي اهللا عنه جيعلها واحدة ، وعلي وزيد رضي اهللا عنهما ثالثاً : وقال أيضاً يف البتة  ٢٧١١
  . ا بعد ثالث تطليقات وروى النجاد بإسناده أن عمر رضي اهللا عنه جعل البتة واحدة ، مث جعله ٢٧١٢
إن ظئري هذا طلق امرأته قبل أن يدخل : وروي أيضاً عن نافع أن رجلًا جاء إىل عاصم وابن الزبري فقال  ٢٧١٣

ال ، ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة فسلهم ، مث ارجع إلينا : هبا ، فهل جتدان له رخصة ؟ فقال 
وقال ابن عباس رضي اهللا . ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه : رضي اهللا عنه فأخربنا ، فسأهلم فقال أبو هريرة 

أنت متروكة خالية من النكاح ، . أنت خلية : وذكر عن عائشة متابعتهما ؛ وألن معىن . هي ثالث : عنهما 
. غاربك  حبلك على: معناه الرباءة من النكاح ، وكذلك بائن أي منفصلة من النكاح ، وكذلك . برية : وكذلك 



كذلك ، إذ الرجعية . أي مرسلة غري مشدودة ، وال ممسكة بعقد النكاح ، والغارب مقدم السنام ، واحلقي بأهلك 
ال تترك بيت زوجها ، وإذا كان هذا مقتضى هذه األلفاظ الثالث ترتب احلكم على مقتضاها ، ولو نوى دوهنا ألن 

  . رواية أخرى أنه يقع هبا ما نواه ، اختاره أبو اخلطاب يف اهلداية ) وعن أمحد ( نيته ختالف مقتضاها ، فتلغو نيته ، 
واهللا ما أردت إال : ملا روي أنه ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخرب النيب بذلك وقال  ٢٧١٤
ها إليه رسول اهللا ، فرد. واهللا ما أردت إال واحدة : فقال ركانة ) واهللا ما أردت إال واحدة ؟ : ( فقال . واحدة 

هو على ما أردت ( فطلقها الثانية يف زمن عمر رضي اهللا عنه ، والثالثة يف زمن عثمان رضي اهللا عنه ، ويف لفظ قال 
فيه : سألت حممداً يعين البخاري عن هذا احلديث فقال : رواه أبو داود وصححه ، وابن ماجه والترمذي وقال ) 

  . اضطراب 
وهو ال يطلق ثالثاً ، ألنه مكروه ، وعلى هذه الرواية إن مل ) احلقي بأهلك : ( البنة اجلون  وألن النيب قال ٢٧١٥

ما يدل على أنه يقع هبا واحدة بائنة ، إعمالًا ملقتضى اللفظ واألصل ، إذ ) وعنه ( ينو شيئاً وقعت هبا واحدة ، 
  . جارٍ يف مجيع الكنايات الظاهرة مقتضاه البينونة ، واألصل عدم ما زاد على الواحدة ، وهذا اخلالف 

مث اعلم أن عامة األصحاب حيكون اخلالف على حنو ما قدمت ، وخالفهم أبو الربكات ، فجعل حمل اخلالف مع 
اإلِطالق ، هل تطلق ثالثاً أو واحدة ؟ على روايتني أما إذا نوى شيئاً فيدين يف ما نواه من غري تديني ، وكالم أمحد 

أخشى أن يكون ثالثاً ، انتهى ، وال نزاع عندهم أن اخلفية : يف غري رواية يف هذه الصور وحنوها حمتمل ، فإنه قال 
يقع هبا ما نواه ، وقد اختلف األصحاب يف ما عدا الظاهرة واخلفية ، واملختلف فيها ، وليس هذا موضع استقصاء 

من الكنايات الظاهرة ، وكذلك البتة والبتلة ،  ذلك ، إال أنه ال نزاع عندهم فيما أعلمه أن اخللية والربية والبائن
احلقي بأهلك ، وحبلك على : اخرجي واذهيب ، وروحي ؛ من الكنايات اخلفية ، واختلف يف : وال نزاع أن حنو 

  غاربك ، وال سبيل يل عليك وال سلطان يل عليك ، وحنو ذلك هل هو ظاهر أو خفي ؟ 
احترز عن قول مالك رمحه اهللا ، فإنه قبل الدخول جيعلها واحدة ، . سواء دخل هبا أو مل يدخل : وقول اخلرقي 

وبعد ثالثاً ، وإمنا كره أمحد الفتيا بالثالث يف الكنايات الظاهرة ألنه ال نص فيها ، حبيث ترفع الشبهة ، وأيضاً فإن 
  . فيه احلكم بتحرمي فرج مع االحتمال ، واهللا أعلم 

  . نواه أو مل ينوه  وإذا أتى بصريح الطالق لزمه: قال 
  . ألن اللفظ صريح فيه ، فلم حيتج به إىل نية كالبيع وحنوه ، وسواء قصد املزح أو اجللد : ش 

رواه ) ثالث جدهن جد وهزهلن جد ، النكاح والطالق والرجعة : ( إن رسول اهللا قال : قال أبو هريرة  ٢٧١٦
أن هذا اللفظ قد حكي اتفاقاً ، لكن على كل حال ال مع . حسن غريب : أبو داود وابن ماجه ، والترمذي وقال 

  . بد من قصد اللفظ ، ليخرج النائم والساهي وحنومها 
ومفهوم كالم اخلرقي أن الكنايات ال بد فيها من النية ، وال نزاع يف ذلك يف اخلفية ، أما الظاهرة فقد نص أمحد 

به ، والشيخني وغريهم ، ومل يشترط أبو بكر على اشتراط النية ، وعليه مجهور األصحاب ، القاضي وأصحا
للظاهرة نية ، وقد وقع ألمحد ، إطالقات ظاهرها ذلك ، لكنها حممولة على نصوصه الصرحية ، وزعم القاضي أن 

  . ظاهر كالم اخلرقي أيضاً عدم االشتراط ، أخذاً من إطالقه األول ، واهللا أعلم 
  . وأراد به الكذب مل يلزمه شيء  ال: ألك امرأة ؟ فقال : ولو قيل له : قال 
ألن قصارى هذا أن يكون كناية ، ومل يوجد شرطها وهو النية ، فال يلزمه شيء ، ومفهوم كالم اخلرقي أنه إذا : ش 

مل يرد الكذب تطلق ، وذلك مع شرطه وهو النية ، هذا هو املشهور من الرواية ، واملختار لألصحاب ، ألنه لفظ 



. ال : ألك امرأة ؟ فقال : ا إذا زال نكاحها فليست له بامرأة ، ونقل عنه أبو طالب إذا قيل له حيتمل الطالق ، ألهن
ليس بشيء ، فأخذ أبو الربكات من إطالق هذا رواية أنه يلزمه طالق وإن نوى ، ألنه خرب كذب ، وليس بإيقاع ، 

باهللا على ذلك فقد توقف أمحد يف رواية مهنا ومحل القاضي الرواية على أنه مل ينو الطالق ، وعلى املشهور لو أقسم 
، فخرج وجهان ، مبنامها على أن اإلنشاءات هل تؤكد فيقع الطالق ، أولًا تؤكد إال اخلرب ، فيتعني خربية هذا ، 

  . فال يقع الطالق ، واهللا أعلم 
  . وأراد به الكذب لزمه الطالق . قد طلقتها : ولو قال : قال 
وأراد الكذب طلقت ، ألنه أتى بصريح الطالق ، فلزمه كما . قد طلقتها : ك امرأة ؟ فقال أل: أي لو قيل له : ش 

إمنا تطلق يف احلكم ، أما فيما : طلقت زوجيت ، وحنو ذلك ، هذا هو املشهور ، وقال ابن أيب موسى : لو قال ابتداء 
   .واهللا أعلم . كنت طلقتها : بينه وبني اهللا تعاىل فيدين ، كما لو قال 

وإذا وهب زوجته ألهلها فإن قبلوها فواحدة ، ميلك الرجعة إذا كانت مدخولًا هبا ، وإن مل يقبلوها فال شيء : قال 
 .  

هبة الزوجة ألهلها كناية يف الطالق يف اجلملة ، ألن هبتها تدل على رغبته عنها ، وذلك حمتمل للطالق ، : ش 
تلزم وتتم بالقبول ، ولذلك إن قبلوها ترتب احلكم ، وإن ردوها فال  فوقع به بشرطه كبقية الكنايات ، مث اهلبة إمنا

  . شيء 
إذا تقرر هذا فاملشهور يف املذهب أهنا إن قبلوها فواحدة ، جعال له كبقية الكنايات اخلفية ، إذ الرغبة عنها حتصل 

رواية ) وعن أمحد ( مل تتم  بالواحدة ، وما زاد مشكوك فيه ، فال يثبت بالشك ، وإن ردوها فال شيء ، ألن اهلبة
  . أخرى إن قبلوها فثالث ، وإن ردوها فواحدة 

إذا قبلوها فهو كاحلقي بأهلك ، وهو كناية ظاهرة ، يف رواية ، فكذلك : ألنه قول زيد بن ثابت أو يقال  ٢٧١٧
ية وحيث أوقعنا طلقة فإن هنا ، وإن ردوها فواحدة ، بناء على أن اهلبة تلزم يف املعني بدون القبض ، وأهنا كناية خف

وهذا كله مع اِإلطالق أو نية : كانت مدخولًا هبا فهي رجعية ، وإن مل تكن مدخولًا هبا فهي بائن ، قال أبو حممد 
الواحدة ، أما لو نوى اثنتني أو ثالثاً فهو على ما نوى ، كبقية الكنايات اخلفية انتهى ، وشرط وقوع الطالق أن 

وينبغي أن تعترب النية : اله القاضي وأبو اخلطاب وغريمها ، كبقية الكنايات ، قال القاضي ينوي الزوج الطالق ، ق
. اختاري : من الذي يقبل أيضاً ، وتبعه على ذلك ابن محدان ، كما لو قال لزوجته اختاري ؛ وفيه شيء ، ألن 

هلذا كثري من األصحاب ال يشترطون حقيقة يف توكيلها يف الطالق ، خبالف هذا فإن حقيقة اهلبة حتصل بالقبول ، و
  . ذلك 

وهبتك لنفسك ، حكم وهبتك ألهلك ، على ما تقدم ، قاله أبو الخطاب ، والشيخان : وحكم ) : تنبيه ( 
وغريهم ، وزاد أبو حممد وتبعه ابن محدان إذا وهبها ألجنيب ، وقد ينازع يف ذلك ، فإن األجنيب ال حكم له عليها ، 

  . ، واهللا أعلم  خبالف نفسها وأهلها
  . فهو بيدها وإن تطاول ، ما مل يفسخ أو يطأها . أمرك بيدك : وإذا قال هلا : قال 
للزوج أن يطلق امرأته بنفسه ، وله أن يوكل يف ذلك ، كما يوكل يف عتق عبده وحنوه ، وله أن يوكل املرأة : ش 

ز طالقها ، فتطلق يف احلال ، وماذا تطلق ؟ ينبين فتارة يقصد بذلك تنجري. أمرك بيدك : كاألجنيب ، فإذا قال هلا 
على ما تقدم يف الكنايات الظاهرة ، وتارة يقصد بذلك تفويض الطالق إليها ، فهذا نوع توكيل هلا يف الطالق ، 

  . فتملك ذلك على التراخي 



وص أمحد رمحه اهللا ، اعتماداً على أن هذا قول علي رضي اهللا عته ، وكما لو جعله يف يد أجنيب ، هذا منص ٢٧١٨
إن أمحد : وعليه األصحاب ، وخرج أبو اخلطاب فيه قولًا أنه على اجمللس كاالختيار كما سيأيت وقال أبو الربكات 

. نص على املسألتني ، مفرقاً بينهما ، وإذاً ال حيسن التخريج ، والذي رأيته يف التعليق التفريق بني ؛ أمرك بيدك 
. للتراخي ، واختاري . أمرك بيدك : ال متلك به إال واحدة ، نعم نص مفرقاً على أن .  متلك به ثالثاً ، واختاري

خيتص اجمللس ، وعلى املذهب هو يف يدها ما مل يفسخ الزوج ذلك أو يطأها ، لقيام ما يدل على بطالن التوكيل 
يف رواية ، بناء على أن الوكيل ال ينعزل نصاً أو ظاهراً ، وإذا مل تعلم املرأة بالفسخ فينبغي أن يبقى التوكيل يف يدها 

  . قبل علمه بالعزل 
  . فهي واحدة ميلك هبا الرجعة . قد اخترت نفسي : فإن قالت : قال 
فهي واحدة رجعية ، ألن اختيارها لنفسها حيصل . اخترت نفسي : فقالت . أمرك بيدك : يعين إذا قال هلا : ش 

وهذا إذا مل تنو أكثر من واحدة ، فإن نوت أكثر من واحدة وقع ما بواحدة ، واألصل عدم ما زاد على ذلك ، 
  . نوت ، ألهنا متلك الثالث بالصريح ، على ما سيأيت ، فتملكها بالكناية كالزوج ، واهللا أعلم 

  . مل أجعل إليها إال واحدة ؛ مل يلتفت إىل قوله ، والقضاء ما قضت : وإن طلقت نفسها ثالثاً ، وقال : قال 
  . ال تنفعه نيته : ا نص عليه أمحد ، وقال ك: ش 

  . وكذلك رواه البخاري يف تأرخيه عن عثمان ، ويروى أيضاً عن ابن عمر ، وابن عباس رضي اهللا عنهم  ٢٧١٩
أهنا ثالث إال احلسن ) أمرك بيديك ( هل علمت أحداً قال يف : قلت أليوب : وعن محاد بن زيد ، أنه قال  ٢٧٢٠
اللهم غفرا إال ما حدثين قتادة ، عن كثري موىل ابن مسرة عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي : ال ال ؛ مث ق: ؟ قال 

فلقيت كثرياً موىل ابن مسرة ، فسألته فلم يعرفه ، فرجعت إىل قتادة : قال أيوب ) ثالث : ( اهللا عنه عن النيب ، قال 
: وعن البخاري أنه قال . هذا حديث منكر : قال رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي ، و. نسي : فأخربته فقال 

إمنا هو عن أيب هريرة موقوف ، وألنه اسم جنس مضاف ، فيشمل الطالق الثالث ، وهذا غري قانع ، ألنه إمنا حيسن 
يؤيد ما . ال تنفعه نيته : مع اإلِطالق ، أما مع النية فالنية صاحلة للتخصيص ، فإذاً العمدة ما تقدم ، وقول أمحد 

يقوله اجلماعة ، من أن الكناية الظاهرة يقع هبا ثالث وإن نوى واحدة ، وقد صرح أبو حممد هنا بأنه ال يدين انتهى 
رواية أخرى أنه يرجع إىل نيته ، كالرواية يف الكنايات الظاهرة ، وقد سبقت ، وال ريب أن ) : وعن أمحد ( ، 

  . املذهب عند األصحاب األول واهللا أعلم 
  . لك احلكم إذا جعله يف يد غريها وكذ: قال 
يعين يكون يف يده ما مل يفسخ أو يطأ ، وله أن يطلق واحدة ، وله أن يطلق ثالثاً ، ولو نوى الزوج أقل من : ش 

  . ذلك ، على املذهب ملا تقدم ، واهللا أعلم 
  . ولو خريها فاختارت فراقه من قوهتا وإال فال خيار هلا : قال 
  . واملعمول به أن خيار املخرية على الفور ، اتباعاً لقضاء الصحابة رضي اهللا عنهم  املذهب املنصوص: ش 

قضى عمر وعثمان رضي اهللا عنهما يف الرجل خيري امرأته أن هلا (  ١٦: فعن سعيد بن املسيب أنه قال  ٢٧٢١
  . ، رواه النجاد ) اخليار ما مل يفترقا 

  .  ما دامت يف جملسها: وعن ابن عمر قال  ٢٧٢٢
وعن ابن مسعود وجابر حنوه ، ومل نعرف هلم خمالفاً يف الصحابة ، وألنه خيار متليك ، فكان على الفور  ٢٧٢٣

وقد تقدم أن أبا الربكات حكى . أمرك بيدك : كخيار القبول ، وخرج أبو اخلطاب فيه قوال أنه على التراخي ، من 



هل خيتص باجمللس ، ويكون كمجلس القبول يف ) األول  فعلى( عن أمحد أنه نص على التفرقة ، فيبطل التخريج 
البيع ، يبطل باِإلعراض عنه ، وهو اختيار القاضي واألكثرين ، أو يكون على الفور ، جواباً لكالمها ، وهو ظاهر 

وحنو . اختاري مىت شيئت : كالم اخلرقي ؟ على روايتني ، وهذا كله مع اإلِطالق ، أما لو خريها مدة ، أو قال 
  . ذلك ، فإهنا متلك ذلك حسب ما جعله هلا 

إين ذاكر لك أمراً فال عليك أن ال تعجلي حىت تستأمري ( وقد قال النيب لعائشة رضي اهللا عنها ملا خريها  ٢٧٢٤
  . واهللا أعلم ) أبويك 

  . وليس هلا أن ختتار أكثر من واحدة إال أن جيعل إليها أكثر من ذلك : قال 
  . فليس هلا أن ختتار أكثر من واحدة إذا خريها وأطلق : ش 

: قال أمحد هذا قول ابن عمر وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعمر وعائشة رضي اهللا عنهم ، وألن  ٢٧٢٥
تفويض مطلق ، فيتناول أقل ما يقع عليه األسم ، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ، فال يثبت مع الشك ، . اختاري 

إنه للعموم كما تقدم ، وإن قيد ذلك بواحدة أو أكثر اتبع ، ويكون يف الواحدة ف. أمرك بيدك : وهذا خبالف 
  . تنصيص على مقتضى اِإلطالق ، ويف الثالث واالثنتني من باب إطالق املطلق ، وإرادة العام جمازاً ، واهللا أعلم 

  . ء وإذا طلقها بلسانه ، واستثىن شيئاً بقلبه ، وقع الطالق ومل ينفعه االستثنا: قال 
واستثىن شيئاً بقلبه ، كأن نوى إال واحدة ، وقع . أنت طالق ثالثاً : إذا طلق زوجته بلسانه ، كأن قال مثلًا : ش 

الطالق ، ومل ينفعه االستثناء ، ألن العدد نص ، والنية ال تقاومه ، فال يرتفع بالضعيف ما يثبت بالنص القاطع ، 
  . لفظ يف غري ما يصلح له واستعمال الثالث مبعىن اثنتني استعمال ل

وظاهر كالم اخلرقي أنه ال ينفعه االستثناء ال ظاهراً وال باطناً ، وهو اختيار الشيخني ، إذ اللفظ غري صاحل ملا أراد ، 
. وإذا طلقها بلسانه ) : وقول اخلرقي ( مل يقبل يف احلكم ، : ومفهوم كالم أيب اخلطاب أنه ينفعه باطناً ، ألنه قال 

نسائي األربع : أن يقول ) : إحدامها ( ز عما إذا طلق نسوة واستثىن واحدة منهن بقلبه ، وهلذا صورتان ، قد حيتر
نسائي طوالق ويستثين بقلبه إال : أن يقول ) : الثانية ( مث يستثىن بقلبه إال واحدة ، فهذه كمسألة الكتاب . طوالق 

واستثىن ) : قوله ( قابلة للتخصيص ، والنية صاحلة لذلك ، عام ) نسائي ( واحدة ، فهذا ينفعه االستثناء ، ألن 
حيترز عما إذا استثىن بلسانه ، فإنه ينفعه ذلك ، لورود ذلك يف الكتاب والسنة ، وكالم العرب ، وعن . شيئاً بقلبه 

اع ، وال ال يصح االستثناء يف عدد الطالق حبال ، وليس بشيء وعلى األول يصح استثناء األقل بال نز: أيب بكر 
يصح يف النصف دون األكثر ، وهو ) : ثالثها ( يصح استثناء الكل بال نزاع ، ويف النصف واألكثر ثالثة أقوال 

  . مقتضى قول اخلرقي يف األقارير ، واهللا أعلم 
  . مل تطلق حىت تغيب مشس اليوم الذي يلي الشهر املشترط . أنت طالق يف شهر كذا : وإذا قال هلا : قال 
لخصة أنه إذا جعل زمناً طرفاً لوقوع الطالق ، فإن الطالق يقع يف أول ذلك الظرف ، لصالحيته له ، كما م: ش 

أنت طالق يف : فإهنا تطلق إذا دخلت أول جزء منها ، فإذا قال لزوجته . إذا دخلت الدار فأنت طالق : لو قال 
ألن الشهر املشترط للطالق يلي ذلك فبغروب شهر شعبان مثلًا ؛ فإهنا تطلق إذا غربت مشس آخر يوم من رجب ، 

  . مشس آخر يوم من رجب ، دخل أول جزء من شعبان ، وهو أول الظرف فتطلق ، واهللا أعلم 
  . فإذا طلقها لزمها اثنتان . إذا طلقتك فأنت طالق : وإذا قال هلا : قال 
قها على طالقها ، فإذا طلقها طلقت إذا طلقتك فأنت طالق ؛ فقد علق طال: إذا قال لزوجته املدخول هبا : ش 

يشمل ما إذا باشرها بالطالق ، كما لو قال . فإذا طلقها : طلقتني ، طلقة باملباشرة ، وطلقة بوجود الشرط ، وقوله 



وما إذا علق طالقها بعد التعليق على شرط ، فوجد الشرط ، كما إذا قال هلا إذا . أنت طالق : هلا بعد التعليق 
إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت الدار ، فإهناتطلق طلقتني ، طلقة بدخول : مث قال هلا . لق طلقتك فأنت طا

إذا طلقتك : مث قال هلا . إن دخلت الدار فأنت طالق : الدار ، وطلقة بالتعليق األول ، وهذا خبالف ما لو قال هلا 
عليق األول ، وقاعدة ذلك أن التعليق مع وجود مث دخلت الدار ، فإهنا ال تطلق إال طلقة واحدة بالت. فأنت طالق 

الشرط مبنزلة التنجيز ، ففي الصورة األوىل التعليق ، ووجود الشرط وجدا بعد التعليق السابق ، فكان مبنزلة 
  . التنجريز ، ويف الثانية مل يوجد بعد التعليق إال الشرط ، وهو أحد جزئي التنجيز ، وليس بتنجيز ، واهللا أعلم 

  . ولو كانت غري مدخول هبا لزمته واحدة : قال 
علم من هذا أن الصورة السابقة فيما إذا كانت مدخولًا هبا ، وهذه فيما إذا كانت غري مدخول هبا ، فال تطلق : ش 

  . إال واحدة بالطالق الثاين ، إذ به تبني ، والبائن ال يلحقها طالق ، فال ميكن إعمال الشرط األول ، واهللا أعلم 
ومل ينو وقتا ، ومل يطلقها حىت مات أو ماتت ، وقع الطالق هبا يف . إن مل أطلقك فأنت طالق : وإذا قال هلا  :قال 

  . آخر وقت اإلمكان 
املكسورة املخففة موضوعة للشرط ، ال تدل على زمان إال من حيث أن الفعل املعلق هبا من ضرورته ) إن : ( ش 

إن مل : ال تدل على فور وال تراخ ، وال فرق بين اِإلثبات والنفي ، فإذا قال الزمان ، فهي مطلقة يف الزمان كله ، 
ومل ينو وقتاً ومل يطلقها ، فإنه ال حينث بالتأخري ، إذ الفعل ليس على الفور ، فكل وقت ميكن . أطلقك فأنت طالق 

تفاء إيقاع الطالق هبا بعد موت أن يفعل ما حلف عليه ، والوقت مل يفت ، فإذا مات أحدمها علمنا حنثه حيئذ ، ال ن
أحدمها ، أما بعد موته فواضح ، إذ الطالق من جهته وقد تعذر ، وأما بعد موهتا فال نتفاء قابليتها لوقوع الطالق 

) وعن أمحد ( عليها ، فإذاً يتبني أن الطالق وقع حيث مل يبق زمن يسع ألنت طالق ، هذا هو املذهب بال ريب 
زم على الترك بالكلية حنث حال عزمه ، وهذا كله إن مل ينو وقتاً ، أما إن نوى وقتاً ، فإن رواية أخرى أنه مىت ع

اليمني تتعلق بذلك الوقت ، حبيث إذا فات طلقت ، إذ النية هلا مدخل يف تقييد املطلق ، كما هلا مدخل يف ختصيص 
إن : فقال . ال أدخل : فقالت . ي الدار اليوم ادخل: العام ، وكذا لو قامت قرينة بفورية ، كما لو قال لزوجته مثلًا 

  . فإن ميينه تتقيد باليوم ، ألن حاله تقتضي التقييد بذلك ، واهللا أعلم . مل تدخلي فأنت طالق 
  . لزمها ثالث إن كانت مدخولًا هبا . كلما مل أطلقك فأنت طالق : قال وإن قال 

كل ما جاء أمة { (  ١٩) } كلما دخلت أمة لعنت أختها  {(  ١٩: كلما تقتضي التكرار ، قال اهللا تعاىل : ش 
فيقتضي تكرار الطالق بتكرار الصفة ، وهو عدم الطالق ، فإذا مضى بعد ميينه زمن ميكن أن ) } رسوهلا كذبوه 

وملا كان يطلقها فيه ومل يطلقها ، فقد وجد الشرط ، فيقع هبا طلقة ، وتتبعها الثانية والثالثة ، إن كانت مدخولًا هبا ، 
لزمها ثالث ، وإن كانت غري مدخول هبا طلقت : زمن وقوع الطالق متصلًا بتكلمه ، غري منفصل عنه ، قال 

  . واحدة ال غري ، ألهنا تبني هبا ، فال يلحقها ما بعدها ، واهللا أعلم 
  . أنت طالق إذا قدم فالن ، فقدم به ميتاً أو مكرها مل تطلق : وإذا قال هلا : قال 
ذا هو املذهب املشهور ، واملختار لألصحاب من الروايتني ، ألنه مل يقدم ، وإمنا قدم به ، إذ امليت مل يوجد ه: ش 

وهي اختيار أيب بكر ) والوراية الثانية ( منه فعل أصلًا ، واملكره وإن وجد منه فعل ، لكنه منسوب إىل من أكرهه ، 
وسيق { (  ١٩: دخل الطعام البلد ، وقال سبحانه : ولذلك يقال  حينث ، ألن الفعل يصح نسبته إليه ،: يف التنبيه 

وأجيب بأنه وإن نسب الفعل إليه ، لكنه يف امليت وحنوه على ) } الذين كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جاؤوها 
) يان رفع عن أميت اخلطأ والنس: ( سبيل اجملاز ، واألصل احلقيقة ، ويف املكره فالشارع ألغى ذلك ، حيث قال 



فالفعل من املكره مرفوع عنه ، فال ينسب إليه ، وهذا كله مع عدم النية ، أما مع النية فيحمل الكالم عليها بال 
  . إشكال 

: ومفهوم كالم اخلرقي أنه مىت قدم خمتاراً حنث احلالف ، وهو كذلك ، سواء علم باليمني أو جهلها ، قال اخلالل 
كان القادم ال ميتنع باليمني ، كالسلطان والرجل األجنيب فكذلك ، ألنه إذاً  إن: قوال واحداً ، وقال ابن حامد 

تعليق للطالق على صفة ، وإن كان ممن ميتنع من القدوم باليمني ، كقرابة هلا أو ألحدمها ، أو غالم ألحدمها ، 
، ألنه إذاً مبنزلة اليمني ،  فجهل اليمني ، أو نسيها ، خرج على ما إذا حلف على فعل نفسه ، وفعل ناسياً أو جاهلًا

وينبغي على هذا القول أن تعترب نية احلالف ، فإن قصد باليمني : واليمني يعذر فيها باجلهل والنسيان ، قال أبو حممد 
منع القادم من القدوم كان مييناً ، وإن قصد جعله صفة يف الطالق مل يكن مييناً ، فال يفرق بني علم القادم وجهله ، 

رائن أحواله أيضاً ، فإذا كان التعليق على قدوم غائب بعيد ، يعلم أنه ال يعلم اليمني ، أو على فعل صغري وتعترب ق
أو جمنون ، أو ممن ال ميتنع هبا ، ال يكون مييناً ، وإن كان التعليق على من يعلم بيمينه ، وميتنع من أجلها فهو ميني ، 

  . للفظ واهللا أعلم  فينبغي أن يقع نظراً: ومىت أشكلت احلال قال 
أنت طالق ، أنت طالق ؛ لزمتها تطليقتان ، إال أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد : وإذا قال ملدخول هبا : قال 

  . وقعت هبا األوىل ، فيلزمها تطليقة 
الطالق ، وقصد  أما لزوم التطليقتني هلاإذا مل يرد بالثانية إفهاما ، فنطراً ملقتضى اللفظ ، إذ مقتضاه وقوع: ش 

اإلفهام صارف له ومل يوجد ، فهو كالعام واملطلق ، يعمل هبما ما مل يوجد خمصص مقيد ، وأما لزوم واحدة هلا فقط 
إذا نوى بالثانية إفهام الزوجة أن الطالق قد وقع عليها ، فال ريب فيه ، ألنه مل يقصد بالثانية إنشاء الطالق وإمنا ، 

تقدم ، ومثل ذلك لو قصد التأكيد ، نعم يشترط أن ال يفصل بينهما مبا مل جتر العداة به ،  أراد اإلخبار والبيان عما
  . إذ التوكيد تابع ، فشرطه االتصال كسائر التوابع ، واهللا أعلم 

  . وإن كانت غري مدخول هبا بانت باألوىل ، ومل يلزمها ما بعدها ، ألنه ابتداء كالم : قال 
أنت طالق ، أنت : ق فيما إذا كانت مدخولًا هبا ، أما إن كانت غري مدخول هبا فقال هلا يعين أن احلكم الساب: ش 

بائناً والبائن ال يقع هبا طالق ، . أنت طالق : فإهنا تبني باألوىل ، النتفاء العدة عليها ، فيصادفها قوله الثاين . طالق 
) أنت طالق ( يعين . ألنه ابتداء كالم : وقول اخلرقي وال فرق أن ينوي بقوله الثاين الطالق ، أو يطلق ملا تقدم ، 

أنت : الثاين كالم مستقل ، ال تعلق له باألول ، واحترز باألول عن قوله لغري املدخول هبا أن تطالق ثالثاً ، ومن 
  . طالق وطالق وطالق ، كماسيأيت ، واهللا أعلم 

أنت : لزمتها الثالث ، ألنه نسق ، وهو مثل قوله .  أنت طالق وطالق وطالق: وإذا قال لغري املدخول هبا : قال 
  . طالق ثالثا 

الواو ملطلق اجلمع ، أي التشريك بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم ، من غري إشعار بترتيب وال معية ، : ش 
العربية عليه ، على املشهور املعروف من قويل العلماء واألدباء ، وأهل األصول ، حىت أن الفارسي حكى اتفاق أهل 

ونص عليه سيبويه يف بضعة عشر موضعاً من كتابه ، وعن ثعلب وابن درستويه ، وقليل من األدباء أهنا للترتيب ، 
إنه اختيار أيب بكر من أصحابنا ، وحكاه : وهو قول يف مذهب الشافعي وأمحد واختاره مجاعة من الشافعية ، وقيل 

فعل ( أيضاً إىل نص الشافعي ، وتوجيه اخلالف ، واستقصاؤه له حمل آخر ،  ابن محدان رواية عن اِإلمام أمحد وعزي
طلقت ثالثاً ، ملا تقدم من أن الواو للجمع ، والكالم . أنت طالق وطالق وطالق : إذا قال لغري املدخول هبا ) األول 

أي غري متفرق ، ال يقال . نسق ألنه : أنت طالق ثالثاً ، وهلذا قال اخلرقي : كله يف حكم مجلة واحدة ، فهو كقوله 



أنت طالق وطالق وطالق ألهنا ثالث مجل ، وكل مجلة منهن غري : مجلة واحدة بال ريب ، خبالف . أنت طالق ثالثاً : 
الصحيح عند : فإنه مقيد بالثالث والكالم إمنا يتم بآخره ، ألنا نقول . أنت طالق ثالثاً : مقيدة بشيء ، خبالف 
ريه أن هذا من باب عطف املفردات ، ال من باب عطف اجلمل ، فالعامل يف الثاين هو العامل يف اجلمهور سيبويه وغ

األول ، بواسطة حرف العطف ، ودعوى أن كل مجلة غري مقيدة بشيء ، ممنوع مع العطف ، فالكالم إمنا يتم معه 
  . انتهى . أنت طالق ثالثاً : أيضاً بآخره ، كما يف 
إذ الطالق الثاين إذا كان . مث طالق . أنت طالق : ري املدخول هبا إال طلقة ، كما لو قال هلا وعلى الثاين ال تطلق غ

: وهو مثل قوله : مرتباً بعد األول اقتضى سبق األول له ، وإذاً تبني فال يلحقها طالق بعد ذلك ، وقول اخلرقي 
متييز ، وتبيني للطالق الذي . ثالثاً : ، إذ إشعار بأن هذه الصورة ال خالف فيها ، وهو كذلك . أنت طالق ثالثاً 

  . لفظ به ، واهللا أعلم 
إذا ادعى التأكيد فإن ادعى تأكيد الثانية بالثالثة مسع منه ، التفاق اللفظ ، وهذا من العطف املغري الذي ) : تنبيه ( 

ا بينه وبني اهللا تعاىل ، واهللا سبحانه قاله أبو الربكات ، وإن ادعى تأكيد األوىل بالثانية ، مل يسمع منه ، نعم يدين فيم
  . أعلم 
  . وإذا طلق ثالثاً وهو ينوي واحدة فهي ثالث : قال 
ألنه : ألنه استعمل اللفظ يف غري ما يصلح له لغة وعرفا ، فلغا استعماله ، وأعمل مبقتضى اللفظ ، ال يقال : ش 

وز ، وإرادة الوحدة ، إذ صحة ذلك موقوفة على ألن الثالث نص قاطع يف العدد ، فال يقبل التج. جتوز يف ذلك 
أن مثل ذلك جتوزت العرب فيه ، ومل تنقل الوحدة ، وقد دل كالم اخلرقي رمحه اهللا على أنه إذا طلق ثالثاً يقع عليه 

  . الثالث ، وهذا مذهبنا ومذهب العامة 
وهي حائض ، وأمره النيب باملراجعة  ألنه قد جاء يف بعض روايات ابن عمر رضي اهللا عنهما ملا طلق امرأته ٢٧٢٦

ال كانت تبني منك وتكون : ( يا رسول اهللا أرأيت لو طلقتها ثالثاً ، كان حيل يل أن أرجعها ؟ قال : ، أنه قال 
  . رواه الدارقطنىي ) معصية 
فقال سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل هبا ، : وعن يونس بن يزيد قال  ٢٧٢٧

أخربين حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ، موىل ابن عامر بن : كيف السنة يف ذلك ؟ فقال . هي طالق ثالثاً : أبوه 
بانت منه : لؤي ، أن حممد بن إياس بن البكري الليثي وكان أبوه شهدا بدراً أخربه ، أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال 

ه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أيب هريرة ، وسأل عبد اهللا بن وإن. ، فال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه 
  . رواه الربقاين يف كتابه املخرج على الصحيح . مثل قوهلما : عمرو بن العاص فقال 

: إنه طلق امرأته ثالثاً ؛ قال : كنت عند ابن عباس رضي اهللا عنه فجاءه رجل فقال : وعن جماهد قال  ٢٧٢٨
يا ابن عباس يا ابن عباس : ينطلق أحدكم فريكب احلموقة ، مث يقول : ه رادها إليه مث قال فسكت حىت ظننت أن

وإنك مل تتق اهللا فلم أجد لك خمرجاً ، عصيت ربك ) } ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً { (  ١٩: وإن اهللا تعاىل قال 
. رواه أبو داود ) } لنساء فطلقونه لعدهتن يا أيها النيب إذا طلقتم ا{ (  ١٩: وإن اهللا قال . فبانت منك امرأتك 

  . وهذا كاإلِمجاع من الصحابة على صحة وقوع الطالق الثالث بكلمة واحدة 
كان الطالق على عهد رسول اهللا : وقد عورض هذا مبا روى طاووس عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٢٧٢٩

إن الناس قد استعجلوا يف أمر : عمر بن اخلطاب وأي بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة ، فقال 
فأمضاه عليهم ، رواه أمحد ومسلم ، وقد قال بظاهر هذا طائفة قليلة من . كانت هلم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم 



  . العلماء ، وهو اختيار أيب العباس ، ومحله بعض التابعني على ما قبل الدخول 
أنت : اية أيب داود ، وتأوله بعضهم على صورة تكرير اللفظ ، بأن يقول وقد جاء ذلك مصرحاً به يف رو ٢٧٣٠

فيلزمه واحدة مع التوكيد ، وثالث مع عدمه ، ففي زمن النيب وأيب بكر رضي اهللا . طالق ، أنت طالق ، أنت طالق 
هم الثالث ، عنه لصدقهم صدقوا يف إرادت التوكيد ، وملا رأى عمر رضي اهللا عنه أحوال الناس قد تغريت ألزم

كان أصحاب ابن عباس رووا عنه خالف ما قاله : وأمحد رمحه اهللا أشار إىل ضعف رواية طاووس هذه ، فقال 
: هذا احلديث مما اختلف فيه البخاري ومسلم ، وتركه البخاري ، قال : طاووس ، وكذلك أشار البيهقي ، قال 

وغري جائز أن يظن بابن عباس : رضي اهللا عنه قال ابن املنذر وأظنه إمنا تركه ملخالفته سائر الروايات عن ابن عباس 
يشبه واهللا أعلم أن يكون ابن عباس رضي اهللا عته قد : أنه علم شيئاً عن رسول اهللا مث يفيت خبالفه ، وقال الشافعي 

بسط أزيد من علم أن كان شيئاً فنسخ ، وباجلملة تنقيح هذه املسألة ، والكالم على هذه التأويالت ، حيتاج إىل 
  . هذا ، وال يليق مبختصرنا ، واهللا أعلم 

  . وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثالثاً فهي واحدة : قال 
فهذا إن أطلق وقعت واحدة بال ريب ، وإن . أنت طالق : أن يقول ) : إحدامها ( إذا طلق واحدة فله حالتان : ش 

ضي ، وقال إن عليها األصحاب ، واختيار أصحابه أيضاً وهي اختيار القا) : إحدامها ( نوى ثالثاً فيه روايتان 
الشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وابن عقيل يف التذكرة ، والشريازي ال تطلق إال واحدة ، ألن لفظه ال يتضمن 

نوى فإذا نوى به الثالث فقد . قائمة وقاعدة : عدداً ، وإمنا هو إخبار يف احلقيقة عن صفة هي عليها ، فهو كقوله 
. أنت طالق : تطلق ثالثاً ، ولعلها أظهر ، ألنه قوله ) : والرواية الثانية ( ما ال يتضمنه اللفظ ، وال يقتضيه ، فيلغى 

تقديره الطالق أو طالقاً ، ولو صرح بذلك ونوى الثالث طلقت ثالثاً ، فكذلك إذا مل يصرح به ، إذا ملقدر 
تتضمن املصدر وزيادة ، وال ريب . أنت طالق : اليت وصفها به ، وهي كامللفوظ به ، مث لو مل يقدر بشيء فالصفة 

. أنت طالق ثالثاً : وهلذا لو صرح بالتفسري فقال . أنت طالق : أن املصدر يصح تفسريه بالقليل والكثري ، فكذلك 
الة الثانية ونوى أنت طالق واحدة وهذه هي احل: طلقت ثالثاً بال ريب ، فعلى هذه الرواية إذا صرح بالواحدة فقال 

وهو الذي قطع به أبو حممد يف الكايف واملغين ، ومتقضى كالم اخلرقي ال تطلق إال ) : أحدمها ( ثالثاً ، ففيه وجهان 
واحدة ، ألن الواحدة صريح يف الوحدة ، فإذا نوى هبا ثالثاً فقد نوى ما ال حيتمله اللفظ ، مث إن ينيته خالفت 

ية أضعف من اللفظ ، فالقوي يقدم على الضعيف ، مث لو قدر تعراض اللفظ والنية صريح لفظه ، وال شك أن الن
تطلق ثالثاً ، وتكون نيته دالة على حمذوف ، ) : والوجه الثاين ( وإنه ال يقع به إال واحدة . أنت طالق جمرداً : لبقي 

  . أنت طالق واحدة معها اثنتان ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم : تقديره 

  لطالق باحلسابباب ا

  
أنت طالق نصف تطليقة ، أو : نصفك طالق ، أو يدك أو عضو من أعضائك طالق ، أو قال هلا : وإذا قال هلا : قال 

  . ربع تطليقة ؛ وقعت هبا واحدة 
أما كوهنا تطلق طلقة إذا طلق منها جزءاً مشاعاً كنصفها وثلثها وحنو ذلك ، أو معيناً كيدها وعينها وحنو ذلك : ش 
فألهنا مجلة التتبعض يف احلل واحلرمة ، وجد فيها ما يقتضي التحرمي فغلب ، كما لو اشترك مسلم وجموسي يف قتل  ،

الصيد ، وألنه أشار بالطالق إىل ما هو من أصل اخللقة ، ال يزال عنها يف حال السالمالة ، فكانت اِإلشارة إليه 



أو الرأس ، وخرج السن ، ألنه ليس من أصل اخللقة ، وإمنا حيدث كاِإلشارة إىل اجلملة ، دليله لو أشار إىل الوجه 
بعد كماهلا ، والشعر والظفر لزواهلما يف حال السالمة ، حيقق ذلك أن األصل يف كالم املكلف اِإلعمال ال اِإللغاء ، 

: وقال ) } ذلك مبا كسبت أيديكم { (  ١٩: وإطالق البعض على الكل جماز مستعمل سائغ ، قال سبحانه وتعاىل 
  . مبا كسبتم وتبت مجلته ) } تبت يد أيب هلب { (  ١٩

عرب باخلف عن اِإلبل ، واحلافر عن اخليل ، وهو ) ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر : ( وقال النيب  ٢٧٣١
  . كثري ، وإذاً فهذا كذلك تصحيحاً لكالم املكلف 

ل يقع عليها مجلة ، تسمية للكل باسم البعض ، وهو ظاهر إذا أضاف الطالق إىل عضو من أعضائها فه) : تنبيه ( 
كالم أمحد ، قاله القاضي ، أو على العضو نظراً حلقيقة اللفظ ، مث يسري تغليباً للتحرمي ؟ فيه وجهان ، وينبين 

على وال يد هلا ، ف. يدك طالق : إن دخلت الدار فيدك طالق ؛ فدخلت وقد قطعت يدها ، أو قال : عليهما إذا قال 
األول تطلق ، وعلى الثاين ال ، انتهى ، أو ربع طلقة ، أو مثن طلقة ، وحنو ذلك ، وهو قول مجهور أهل العلم ، 

  . فلما تقدم من إطالق البعض على الكل ، تصحيحاً لكالم املكف ، واهللا أعلم 
زوالن ، وخيرج غريمها ، وليس شعرك أو ظفرك طالق ، مل يلزمها الطالق ، ألن الشعر والظفر ي: ولو قال هلا : قال 

  مها كاألعضاء الثابتة 
نص أمحد رمحه اهللا على ذلك مع السن ، وعلل بأن ذلك يبان ، يعين مع السالمة فأشبه الريق واحلمل ، : ش 

  . والدمع والعرق ، وأليب اخلطاب يف اهلداية احتمال بأهنا تطلق بذلك ، ألنه جزء من اجلملة ، أشبه يدها 
توقف أمحد رمحه اهللا يف رواية مهنا والفضل يف الروح ، هل يكون مظاهراً هبا أم ال ؟ والذي أورده أبو : ) تنبيه ( 

ونقله عن أمحد ، وجزم أبو الربكات تبعاً أليب . ال تطلق : اخلطاب وأبو الربكات مذهباً الطالق ، وقال أبو بكر 
  . واهللا أعلم  اخلطاب يف الدم بالطالق ، وابن البنا يف اخلصال بعدمه ،

  . وإذا مل يدر أطلق أم فال يزول يقني النكاح بشك الطالق : قال 
يعين مل تطلق ، وقد علله اخلرقي بأن النكاح متيقن ، والطالق مشكوك فيه ، واليقني ال يزول بالشك ، وهذه : ش 

  . قاعدة مستمرة ، تقدم ذكرها يف الطهارة ، واهللا أعلم 
واحدة أو ثالثاً ، اعتزهلا وعليه نفقتها ما دامت يف العدة ، فإن راجعها يف العدة لزمته وإذا طلق فلم يدر أ: قال 

  . نفقتها ، ومل يطأها حىت يتيقن كم الطالق ، ألنه متيقن للتحرمي ، شاك يف التحليل 
أيضاً املسألة األوىل إذا شك يف أصل الطالق ، وهذه إذا علم أنه طلق وشك يف قدر ما طلق ، فاملنصوص : ش 

وهذا أصل مبين على قاعدته ، من أن . يعتزهلا : وعليه األصحاب أنه يبين على اليقني ملا تقدم ، وقال اخلرقي 
اشتناداً لبقاء النكاح ، قال . ألن األصل بقاؤها . وعليه نفقتها : الرجعة حمرمة ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل قال 

ومل يطأ حىت يتيقن كم الطالق ، ألنه : ملا تقدم ، إذ األصل عدم الثالث ، قال  .فإن راجعها يف العدة لزمته نفقتها : 
متيقن للتحرمي شاك يف التحليل ؛ وهذا األصل والتعليل كالمها منازع فيه ، فالتعليل بناء عنده على أن الرجعة 

هللا ، وإذا انتفى هذا التعليل حمرمة ، وهو إحدى الروايتني ، واملشهور وعليه األصحاب خالفه ، ملا سيأيت إن شاء ا
انتفى األصل ، مث لو سلم هذا التعليل ، وأن الرجعة حمرمة مل يبح ما قاله ، ألن الذي ينفيه حترمي تزيله الرجعة ، 

فيزول بزواهلا ، وهلذا عامة األصحاب مل يلتفت هلذا ، وقالوا باِإلباحة ، ولضعف هذا القول أنه مل يلتفت له القاضي 
  . ، ومحل كالم اخلرقي على االستحباب ، واهللا أعلم يف تعليقه 

  . إحداكن طالق ، ومل ينو واحدة بعينها ، أقرع بينهن ، فأخرجت القرعة املطلقة منهن : وإذا قال لزوجاته : قال 



ه ونوى واحدة معينة ، قبل منه تعيينها وطلقت ، ألنه عينها بنيته ، أشب. إحداكن طالق : إذا قال لزوجهاته : ش 
عن أمحد وعليها عامة األصحاب ، حىت أن القاضي يف ) أشهرمها ( مالو عينها بلفظه ، وإن مل ينو ففيه روايتان 

تعليقه وأبا حممد ومجاعة ال يذكرون خالفاً أنه يقرع بينهما ، فمن خرجت عليها القرعة فهي املطلقة ، ألنه إزالة 
دليله العتق ، ودليل األصل أن النيب أقرع بني العبيد الستة ،  ملك بين على التغليب والسراية ، فتدخله القرعة ،

وألن احلق لواحد غري معني ، فوجب تعيينه بالقرعة ، كاحلرية يف العبيد ، إذا أعتقهم وضاق ثلثه عن مجيعهم ، 
والرواية ( ن القرعة سنة رسول اهللا ، وجاء هبا القرآ: وكالبداءة بإحدى نسائه يف القسم أو السفر هبا ، قال أمحد 

يرجع إىل تعيينه ، فمن عينها فهي املطلقة ، ألنه ميلك اِإليقاع ابتداء والتعيني ، وقد أوقع ومل يعني ، ) : الثانية 
  . فيملك ذلك استيفاء ملا ملكه ، واهللا أعلم 

  . وكذلك إن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة املطلقة منهن : قال 
ه اهللا يف رواية امليموين وأيب احلرث أنه ال فرق بني هذه الصورة واليت قبلها ، وعلى هذا منصوص أمحد رمح: ش 

عامة األصحاب ، اخلرقي ، والقاضي ، وأصحابه وغريهم ، وسئل أمحد رمحه اهللا عن ذلك يف رواية إمساعيل بن 
الربكات رواية باملنع ، وهو اختيار  أكره أن أقول يف الطالق بالقرعة ؛ فأخذت يف ذلك واهللا أعلم أبو: سعيد فقال 

أيب حممد ، فال مدخل للقرعة عنده هنا ، وحيرمان عليه مجيعا ، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية ، أو ميتة مبذكاة ، 
وفرق بني هذه واليت قبلها بأن احلق مث مل يثبت لواحدة بعينها ، فدخلت القرعة لتبيني التعيني ، وهنا الطالق واقع يف 

  . ال حمالة ، والقرعة ال ترفعه عنها ، فال توقعه على غريها انتهى  معينة
والظاهر ما يقول اجلماعة ، وإن كان أصل دخول القرعة يف هذا ليس بالواضح ، ألن هذا الفرق إمنا يتم أليب حممد 

ى ما صرح به رمحه اهللا لو قيل بأن الطالق يقع يف غري املعينة من حني القرعة ، وليس كذلك ، بل الطالق عل
القاضي ، وذكر عن اِإلمام أمحد ما يدل عليه يف رواية أيب طالب يقع من حني اِإليقاع ، وإذا وقع الطالق من حني 
اِإليقاع ، فال بد له من حمل يتعلق به ، واليتعلق إال مبعني ، فال فرق بني الصورتني ، وقد دخلت القرعة يف الصورة 

حممد يوافق اجلماعة على هذا األصل ، فإنه جيعل العدة من حني اِإليقاع ، ال من حني  األوىل فتدخل يف الثانية ، وأبو
  . القرعة انتهى 

فعلى قول أيب حممد حيرم اجلميع عليه ، وجتب عليه نفقتهن ، ألهنن حمبوسات عليه حبكم النكاح ، وكذلك يف قول 
: ئن ، مع أن الرجعي ال حيرم على املذهب ، فقد يقال اجلميع قبل القرعة ، ومل أرهم فرقوا بني الطالق الرجعي والبا

ألنه إذا وطئ فقد يطأ من أصاهبا الطالق ، فتحصل رجعتها على املذهب ، وإذاً ال مطلقة منهن ، فإذا أقرع بعد 
ذلك وخررجت القرعة بعد ذلك على واحدة ، فيحكم بطالقها وهي زوجة ، فلهذا احملذور حرم الوطء مطلقاً ، 

: راد وطء اجلميع فال ينبغي أن مينع من ذلك ، ألن بذلك حتصل رجعة من طلقها جزماً ، فأشبه ما لو قال نعم لو أ
من وقع عليها طالقي فقد راجعتها ، وعلى قول األصحاب إذا أقرعنا مع النسيان فخرجت القرعة على واحدة ، 

غري اليت خرجت عليها القرعة ، حكمة بطالق ذكرت املنسية وأهنا : فقد حكم بطالقها ظاهراً ، فإذا قال بعد ذلك 
اليت ذكرها بإقراره بال ريب ، وهل ترجع إليه اليت خرجت عليها القرعة ؟ ال خيلو إما أن تكون القرعة حبكم حاكم 
أم ال ، فإن كانت حبكم حاكم ترجع إليه ، حذاراً من إبطال حكم احلاكم بقوله ، وكذلك إن مل تكن القرعة حبكم 

جت ، نص أمحد على هاتني الصورتني ، لتعلق حق الغري هبا ، وفيما عدا هاتني الصورتني قوالن وبعضهم حاكم وتزو
ترجع إليه ، وهو اختيار الشيخني وغريمها ، إذ القرعة ليست بطالق صريح وال ) : إحدامها ( حيكيهما روايتنني 

ال ترجع إليه ، وحيكم عليه بطالقهما ، الثانية  وهي قول أيب بكر وابن حامد) : والثانية ( كناية فوجودها كعدمها 



  . بإقراره ، واألوىل بالقرعة ، احتياطاً للفروج ، ودفعاً للتهمة ، واهللا أعلم 
  . فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة بينهن ، وكان املرياث للبواقي منهن : قال 
ن خرجت عليها القرعة فال مرياث هلا ، يعين إذا مات الزوج قبل القرعة ، أقرع الورثة بني النسوة ، فم: ش 

  . واملرياث للبواقي ، نص أمحد رمحه اهللا على ذلك يف رواية اجلماعة 
وهو مروي عن علي رضي اهللا عنه ، وذلك ألهنن قد تساوين ، فال سبيل إىل التعيني ، فوجب املصري إىل  ٢٧٣٢

حممد رمحه اهللا هنا يوافق اجلماعة يف القرعة ، وإن مل  القرعة ، كمن أعتق عبيداً يف مرضه ، ال مال له سواهم ، وأبو
يقل بدخوهلا يف املنسية ، واعلم أن هذا فيما إذا كان الطالق بائناً ، أما إن كان رجعياً فإن اجلميع يرثنه ، وهذا 

  . واضح ، واهللا أعلم 
طلقها أو مات عنها ، وقضت وإذا طلق زوجته أقل من ثالث فقضت العدة ، وتزوجت غريه ، وأصاهبا ، مث : قال 

  . العدة ، مث تزوجها األول فهي عنده على ما بقي من الثالث 
هذه املسألة امللقبة باهلدم ، وهو أن نكاح الثاين هل يهدم طالق األول ، وملخص الكالم يف املسألة أن الرجل : ش 

طه ، فإهنا ترجع إليه بطالق ثالث باإلمجاع إذا طلق امرأته مث رجعت إليه فإن كان قد طلقها ثالثاً مث رجعت إليه بشر
، وإن كان قد طلقها دون الثالث ، مث رجعت إليه قبل نكاح زوج آخر ، رجعت على ما بقي من طالقها بال 

خالف أيضاً ، وإن رجعت بعد نكاح زوج آخر ، واحلال هذه ، فهذه صورة اخلرقي ، وفيها روايتان ، أشهرمها عن 
(  ١٩: صحاب أهنا تعود على ما بقي من طالقها ، وال هدم ، نظراً إىل إطالق قوله سبحانه أمحد ، وهي اختيار األ

فإن طلقها فال حتل له من { (  ١٩: إىل قوله سبحانه ) } الطالق مرتان ، فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان { 
قتني ، مث طلقها الثالثة ، أهنا قد وظاهر إطالق اآلية الكرمية أن من طلقها زوجها طل) } بعد حىت تنكح زوجا غريه 

حرمت عليه حىت تنكح زوجاً غريه ، وهو يشمل ما إذا رجعت إليه قبل تزويج زوج آخر أو بعده ، وأيضاً فهذا 
  . قول مجهور الصحابة رضي اهللا عنهم 

  . قال أمحد هذا قول عمر ، وعلي ، وأيب ، ومعاذ ، وعمران بن حصني رضي اهللا عنهم  ٢٧٣٣
واه ابن املنذر أيضاً عن زيد بن ثابت ، وعبد اهللا بن عمر ، ومن جهة القياس أن الزوج الثاين ال حيتاج ور ٢٧٣٤

والرواية ( إليه يف إباحتها لألول ، فوجب أن ال يؤثر يف عدد الطالق ، أشبه وطء السيد أو الزوج الثالث أو الرابع 
  . لطالق األول تعود إليه بطالق ثالث ، فنكاح الثاين هدم ا) الثانية 
روي عن ابن عباس وابن عمر رضي اهللا : وهذا قول ابن عمر ، وابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال أمحد  ٢٧٣٥
نكاح جديد وطالق جديد ، ألن نكاح الثاين إما أن يكون تأثريه يف رفع التحرمي والعدد ، أو يف رفع : عنهم 

قط ، ألنه يلزم أن يرفع الثالثة ، إذ التحرمي تعلق هبا ، فلزم أن التحرمي فقط ، ال جائز أن يؤثر يف رفع التحرمي ف
يكون تأثريه يف رفعهما مجيعاً ، فإذا طلقها واحدة أو اثنتني فالعدد موجود فريفعه ، وأجيب بأنه يهدم التحرمي املتعلق 

حابة على قاعدتنا إذا بالثالث ، وال حترمي فيما دون الثالث ، وعن قول ابن عمر ، وابن عباس ، بأن أقوال الص
اختلفت كانت كدليلني متعارضني ، وإذاً يصار إىل الترجيح ، وال شك أن قول األولني إرجح ، والقاضي محل قول 
ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهما ، على ما إذا كان بعد طالق ثالث ، وجعل املسألة اتفاقية من الصحابة ، واهللا 

  . أعلم 
عبداً فطلق اثنتني مل حتل له زوجته حىت تنكح زوجاً غريه ، سواء كانت الزوجة حرة أو  وإن كان املطلق: قال 

  . مملوكة ، ألن الطالق بالرجال ، والعدة بالنساء 



ملا ذكر أن الزوج إذا طلق امرأته أقل من ثالث أهنا تعود إليه على ما بقي من طالقها ، فإطالق هذا شامل : ش 
إن هناية ما ميلكه طلقتان ، وإن كان حتته حرة ، وأن ملك الثالث : رج العبد ويقول للحر والعبد ، فأراد أن خي

خمتص باحلر ، وإن كان حتته أمة ، فالطالق معترب بالرجال ، هذا أنص الروايتني وأشهرمها عن اإلمام ، وعليه 
فجعل للزوج ) } إن طلقها ف{ (  ١٩: اآلية إىل ) } الطالق مرتان { (  ١٩: األصحاب ، لظاهر قول اهللا تعاىل 

اآلية ، واألخذ ) } وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً { (  ١٩: أن يطلق ثالثاً ، واملراد به احلر ، بدليل 
) } فال جناح عليهما فيما افتدت به { (  ١٩: اآلية إمنا وردت يف احلرة ، بدليل : إمنا يصح من احلر ، ال يقال 

فألن اهللا سبحانه قال للحرة ) أما أولًا ( إلفتداء منها بإذن سيدها ، ويف هذا اإلستدالل نظر ، األمة يصح ا: قيل 
فلو سلم أن ) وأما ثانياً ( الرشيدة ، دون األمة ، وإذا كان للحرة فال نزاع أن احلر الذي حتته حرة ميلك ثالثاً ، 

، ألن العبد ) } ال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن و{ (  ١٩: األمة داخلة يف هذا فال نسلم أن املراد من قوله 
إنه ال يصح قبضه ، فأخذ السيد كان بسببه فنسب إليه : يصح خلعه ، بل وقبضه لعوضه على املنصوص ، ولو قيل 

  . ، مث لو سلم هذا فمثل هذا ال يقتضي ختصيص أول اآلية الكرمية ، غايته أنه أفرد بعض من دخل يف اآلية حبكم 
طالق : ( واستدلوا أيضاً على ما تقدم مبا روى الدارقطين بإسناده عن عائشة رضي اهللا عنها ، أن النيب قال  ٢٧٣٦

  ) . العبد اثنتان وقرء األمة حيضتان 
وقد عورض هذا بأن احلديث رواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجه عن عائشة رضي اهللا عنها ، عن النيب  ٢٧٣٧

  ) . نتان ، وعدهتا حيضتان طالق األمة اث: ( قال 
رواه ابن ماجه ) طالق األمة اثنتان ، وعدهتا حيضتان : ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب قال  ٢٧٣٨

والدارقطين ، وهذا دليل للرواية الثانية ، وأن الطالق معترب بالنساء ، فيملك زوج احلرة ثالثاً ، وزوج األمة اثنتني 
ضعيفة ، والذي يظهر من اآلية الكرمية أن كل زوج ميلك الثالث مطلقاً ، واهللا سبحانه  ، واألحاديث يف الباب

  . أعلم 
  . أنت طالق ثالثة أنصاف تطليقتني ؛ طلقت ثالثاً : وإذا قال لزوجته : قال 
ثاً ، هذا منصوص أمحد يف رواية مهنا ، وعليه اجلمهور ، نظراً إىل أن نصف الطلقتني طلقة ، وقد أوقعه ثال: ش 

تطلق طلقتني ، نظراً إىل أن : أنت طالق ثالث طلقات ، وقال أبو عبد اهللا بن حامد : فيقع ثالث ، كما لو قال 
  . أي من طلقتني ، وذلك طلقة ونصف ، مث تكمل فتصري طلقتني ، واهللا سبحانه أعلم ) من ( اإلضافة مبعىن 

  باب الرجعة

  
{ (  ١٩: ع يرجع رجعة ورجعة ، واألصل فيها قول اهللا تعاىل الرجعة بفتح الراء وكسرها ، مصدر رج: ش 

واملراد به ) } وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك { (  ١٩: إىل قوله ) } واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء 
 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف ، أو فارقوهن{ (  ١٩: الرجعة عند العلماء ، وأهل التفسري ، وقال سبحانه 

  . أمسكوهن برجعة : قيل ) } مبعروف 
  . وقد ثبت أن النيب أمر ابن عمر أن يراجع امرأته ملا طلقها وهي حائض  ٢٧٣٩
  . وملا طلق حفصة نزل عليه جربيل عليه السالم باألمر مبراجعتها ، مع أن هذا إمجاع واحلمد هللا  ٢٧٤٠

  . الثالث من احلر ، واالثنتان من العبد والزوجة إذا مل يدخل هبا تبينها تطليقة ، وحترمها : قال 



يا أيها الذين { (  ١٩: أما كون الزوجة إذا مل يدخل هبا تبينها تطليقة ، فإمجاع من أهل العلم ، لقوله سبحانه : ش 
وإذا مل تكن ) } آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن ، فمالكم عليهن من عدة تعتدوهنا 

دة فهي بائن مبجرد الطالق ، وتصري كاملدخول هبا بعد انقضاء عدهتا ، وأما كون الثالث أي بكلمة واحدة عليها ع
من احلر حترمها فلما تقدم ، وإمنا خص غري املدخول هبا بالتحرمي بالثالث ، لشهرة اخلالف فيها ، خبالف ما بعد 

و ما إذا فرقها ، لآلية الكرمية ، وكذا إذا مجعها على الدخول ، فإن الثالث حترمها يف صورة باإلمجاع بال ريب ، وه
قول العامة كما تقدم ، وباجلملة مىت حكم بوقوع الثالث على الزوجة حرمت بذلك بال ريب ، ويرتفع التحرمي 

 بأن تنكح زوجاً آخر بشروطه ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف كالم اخلرقي ما يشري إىل ذلك ، وفرق اخلرقي رمحه اهللا
  . بني احلر والعبد ، بناء على ما تقدم له قبل ، من أن احلر ميلك ثالثاً ، والعبد اثنتني ، واهللا أعلم 

  . وإذا طلق احلر زوجته بعد الدخول هبا أقل من ثالث ، فله عليها الرجعة ما دامت يف العدة : قال 
أنت طالق طلقة : يكون بعوض أو يقول هلا أمجع أهل العلم على هذا بشرط أن ال يكون الطالق بائناً ، بأن : ش 

بائناً ؛ ونصححه على رواية أو خيالعها بغري عوض ، ونقول بصحته ، وأنه طالق ، وأمجعوا أيضاً على أنه ال رجعة له 
 ١٩: إىل ) } املطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء { (  ١٩: إذا انقضت العدة ، وسند اإلمجاعني قول اهللا تعاىل 

أي يف مدة القروء فاآلية الكرمية دالة مبنطوقها على منطوق كالم الشيخ ، ) } عولتهن أحق بردهن يف ذلك وب{ ( 
  . ومبفهومها على مفهومه 

وقد دل كالم اخلرقي رمحه اهللا على أنه ال يعترب رضى املرأة يف الرجعة ، وال ريب يف ذلك ، لآلية الكرمية ، ولقوله 
وبعولتهن { (  ١٩: قوله سبحانه : فخاطب األزواج بذلك ، فإن قيل ) } عروف فأمسكوهن مب{ (  ١٩: سبحانه 

األحقية واحلقية كالمها بالنسبة إىل الزوج ، فإذا : يقتضي بظاهره أن لغريهن حقاً ، قيل ) } أحق بردهن يف ذلك 
ح منه الرجعة مع النهي عن أراد إصالحاً كما نطقت به اآلية الكرمية فهو أحق ، وإن مل يرد إصالحاً فله حق ، فتص

  . ذلك 
  . وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثالث : قال 
قد تقدم أن العبد ال ميلك إال اثنتني ، فهو ليس له الرجعة إال بعد الواحدة ، أما بعد االثنتني فقد استوىف عدد : ش 

  . طالقه ، وبانت منه زوجته 
  . كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاين  ولو كانت حاملًا باثنني فوضعت واحداً: قال 
فجعل سبحانه األجل وضع احلمل ، ) } وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { (  ١٩: لقوله تعاىل : ش 

واحلمل يتناول الولدين وأكثر ، وإذا كان األجل وهو العدة باقياً فله الرجعة ، لبقاء العدة ، وبطريق األوىل لو 
  . كان له اإلرجتاع قبل وضع بقيته وضعت بعض الولد ، 

بال ويل حيضره ، وال صداق يزيده ، . اشهدا أين قد راجعت امرأيت : واملراجعة أن يقول لرجلني من املسلمني : قال 
  . وقد روي عن أمحد رواية أخرى تدل على أن الرجعة جتوز بال شهادة 

ابن شاقلًا يف تعاليقه ، ونص عليها أمحد يف رواية مهنا ،  الرواية األوىل عزيت إىل اختيار اخلرقي ، وأيب إسحاق: ش 
أمر ) } فأمسكوهن مبعروف ، أو فارقوهن مبعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم { (  ١٩: لقول اهللا سبحانه 

نص عليها يف ) والثانية ( وظاهر األمر الوجوب ، وألنه استباحة بضع مقصود ، فوجبت الشهادة فيه كالنكاح 
منصور ، واختارها أبو بكر ، والقاضي وأصحابه ، الشريف وأبو اخلطاب ، وابن عقيل والشريازي  رواية ابن

وإذاً حيمل األمر يف اآلية الكرمية على االستحباب ) } وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك { (  ١٩: وغريهم ، إلطالق 



فيه ما يقتضي املقارنة للرجعة ، فلو أشهد وليس ) } وأشهدوا { (  ١٩: ، مجعا بينهما ، وأيضاً فاهللا سبحانه قال 
بعد الرجعة وفّى مقتضى اآلية ، واإلشهاد بعد الرجعة مستحب باإلمجاع ، فكذلك عند الرجعة ، حذاراً من اجلمع 

بني احلقيقة واجملاز يف اللفظ الواحد ، وألهنا ال يشترط هلا الويل ، فلم تشترط هلا الشهادة كالبيع ، وما قيل يف قياس 
  . ألوىل أهنا استباحة بضع فغري مسلم ، إذ الرجعية مباحة على الصحيحة كما سيأيت ا

إذا تقرر هذا فجعل أبو الربكات هاتني الروايتني على قولنا بأن الرجعة ال حتصل إال بالقول ، وهو واضح ، أما إن 
عامة األصحاب يطلقون اخلالف ، إهنا حتصل بالوطء فكالمه يقتضي أنه ال يشترط اإلشهاد رواية واحدة ، و: قلنا 

ألن اهللا سبحانه أمر بالشهادة : ملا أورد عليه أن الوطء ال يكون رجعة : وهو ظاهر كالم القاضي يف التعليق ، قال 
ليس يف اآلية ما يقتضي املقارنة ، فيطأ مث يشهد ، فأورد عليه أن هذا : ، والشهادة ال تتأتى على الوطء ، فأجاب 

( اهللا سبحانه أمر باإلشهاد ، وأطلق ، : رار بالرجعة ، وليس بإشهاد على الرجعة ، فأجاب إشهاد على اإلق
فال حتصل بالوطء وال . واملراجعة أن يقول : كالم اخلرقي رمحه اهللا أن الرجعة حمصورة يف القول ، لقوله ) ومقتضى 

والظاهر ) } وأشهدوا ذوي عدل منكم { (  ١٩: عن أمحد ، لظاهر قوله تعاىل ) وهذا إحدى الروايات ( بغريه ، 
من اإلشهاد إمنا هو على القول ، وقد تقدم جواب القاضي عن هذا ، وأيضاً فالرجعة تراد إلصالح الثلم الداخل يف 

أن الرجعة حتصل بالوطء ) والرواية الثانية ( النكاح ، ونفس النكاح ال يقع بالفعل ، كذلك إزالة ما دخله من الثلم 
وبعولتهن أحق بردهن ف ذلك { (  ١٩: و ، اختارها ابن حامد ، والقاضي وأصحابه ، إلطالق قوله تعاىل وإن مل ين

فأمسكوهن مبعروف ، أو فارقوهن مبعروف { (  ٩: وأيضاً . رددت الوديعة : والرد حقيقة يف الفعل ، بدليل ) } 
 القول الذي يبطلها ، وبني تركها حىت متضي وحقيقة اإلمساك يف الفعل أيضاً ، وألهنا مدة معلومة ، خري بني) } 

املدة ، فقام الوطء فيها مقام القول ، كالبيع بشرط اخليار ، واملعىن فيهما أن كال منهما وطؤه دليل على رغبته يف 
إن نوى الرجعة بالوطء حصلت ، : وهي اختيار أيب العباس ) والرواية الثالثة ( املوطوءة ، واختيار رجوعها إليه 

  . علم برغبته فيها ، وإال مل حتصل لل
وعلى القول حبصول الرجعة بالوطء ال حتصل بالقبلة وال باللمس ، نص عليه أمحد يف رواية ابن القاسم ، وعليه 

األصحاب ، وإن كانا لشهوة ، وخرج القاضي وغريه رواية حبصول الرجعة بذلك ، بناء على ثبوت حترمي املصاهرة 
فاللمس ونظر : كات من نصه يف رواية ابن منصور على أن اخللوة حتصل هبا الرجعة ، قال هبما ، وخرجها أبو الرب

إن الرجعة حتصل باخللوة ، واختار هو أهنا ال حتصل : الفرج أوىل ، وقد حكى أبو اخلطاب عن األصحاب أهنم قالوا 
أن أمحد نص على أن اخللوة ال حتصل  ، وتبعه على ذلك أبو حممد يف املغين وغريه ، إال أن مقتضى كالمه يف املقنع

هبا الرجعة ، وليس كذلك فإن نص أمحد يف رواية ابن القاسم إمنا هو يف اللمس والقبلة ، إذ الرجعة ال حتصل هبما ، 
إن الرجعة ال : إن يف كالم األصحاب هتافت ، حيث قالوا : ونصه يف اخللوة أن الرجعة ال حتصل هبا ، وقد يقال 

إهنا حتصل باخللوة ، وجياب بأن اخللوة عندهم مبنزلة الوطء ، بدليل تقرر الصداق ، : وحنوها وقالوا حتصل بالقبلة 
  . ووجوب العدة هبا ، وحنو ذلك ، فكذلك يف حصول الرجعة 

واعلم أن األصحاب خمتلفون يف حصول الرجعة بالوطء ، هل هو مبين على القول حبل الرجعية أم مطلقاً ، على 
( وهي طريقة األكثرين ، منهم القاضي يف روايتيه ويف جامعه ومجاعة عدم البناء ) إحدامها ( صحاب طريقتني لأل

الرجعية مباحة : وهي مقتضى كالم أيب الربكات ، وحيتملها كالم القاضي يف التعليق البناء ، فإن قلنا ) والثانية 
لعل االختالف : ة أيب اخلطاب يف اهلداية ، قال مل حتصل ، وهذه طريق. حمرمة : حصلت الرجعة بالوطء ، وإن قلنا 

مبين على حل الوطء وعدمه ، وقد تضمن هذا أن يف حل الرجعية خالفاً ، وهو كذلك كما تقدمت اإلشارة إليه ، 



نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن { (  ٩: واملذهب املشهور املنصوص حلها ، وعليه عامة األصحاب ، إلطالق 
وبعولتهن { (  ٩: نساؤه طوالق ، فإهنا تطلق ، وأيضاً قوله تعاىل : عية من نسائه ، بدليل لو قال والرج) } شئتم 

فسماه اهللا تعاىل بعلًا ، والبعل تباح زوجته ، فكذلك هنا ، والرد إىل ما كانت عليه ، ) } أحق بردهن يف ذلك 
للعان ، وغري ذلك ، فكذلك يف احلل ، وأومأ لزوال الثلم احلاصل بالطالق ، وألهنا يف حكم الزوجة يف اإلرث وا

أكره أن يرى شعرها ، فأخذ من ذلك القاضي ومن تبعه رواية بالتحرمي : أمحد يف رواية أيب داود إىل التحرمي ، فقال 
، وهي ظاهر كالم اخلرقي حيث قال فيما تقدم ألنه متيقن للتحرمي ، شاك يف التحليل ، ألنه طالق ، فأثبت التحرمي 

انتهى ، وقد تقدم أنه مما يبىن على ذلك . أنت بائن : ذي بعوض ، أو معتدة فحرم وطؤها كاملعتدة اليت قال هلا كال
حصول الرجعة وعدمها ، ومما ينبين عليه املهر إذا وطئها ، إن قلنا مباحة فال مهر ، وكذلك إن قلنا حمرمة وطاوعته 

( مطلقاً ، وهو ظاهر ما جزم به أبو اخلطاب يف اهلداية ) وب الوج( ، أما إن أكرهها وقلنا حمرمة فثالثة أوجه 
) والثالث ( وبه قطع القاضي يف التعليق ، ويف اجلامع الصغري ، والشريف يف خالفه ، وإليه ميل أيب حممد ) وعدمه 

 ريب ، وإن قلنا التفرقة إن راجعها مل جيب ، وإال وجب ، وبه قطع أبو حممد يف املقنع ، أما احلد فال جيب بوطئها بال
كل من درأت عنه احلد أحلقت به : بالتحرمي ، وينبغي أن يلحق النسب به بال نزاع ، الندراء احلد ، قال أمحد 

. إنه يقتضي قولني ، بناء على احلل وعدمه ، وليس بالبني : الولد ، ووقع يف كالم أيب الربكات يف الطالق ما قيل 
  . انتهى 

أنه ال يشترط يف الرجعة ويل وال صداق ، وهو إمجاع واحلمد هللا ، وظاهر القرآن يشهد له وصرح اخلرقي رمحه اهللا ب
، وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان ، نص يف رواية أيب طالب على البطالن ، وخرج عدمه من نصه على عدم 

  . البطالن بذلك يف النكاح 
فالقول قوهلا مع ميينها ، إذا ادعت من ذلك . جعتك انقضت عديت قبل ر: فقالت . ارجتعتك : وإذا قال : قال 

  . ممكناً 
وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف { (  ١٩: قول املرأة مقبول يف عدهتا يف اجلملة ، لقول اهللا سبحانه : ش 

إذا اختلفت املراد احلمل واحليض ، ولوال أن قوهلا مقبول يف ذلك ملا حرم عليها كتمانه ، مث : قيل ) } أرحامهن 
هي والزوج هل راجعها يف العدة أم ال ؟ فال خيلو إما أن يكون يف وقت حكم بأنه من عدهتا ، أو يف وقت حكم 

بانقضاء عدهتا فيه ، أو يف وقت حمتمل هلما ، فاألول قول الزوج بال ريب ، ألنه ميلك اإلنشاء فملك اإلقرار ، فإذا 
القول قوهلا بال ريب أيضاً كذلك ، فإذا قال بعد : قبل قوله ، ويف الثاين . راجعتها أمس أو منذ كذا : قال يف العدة 
  . وأنكرته ، فالقول قوهلا ، ألنه ال ميلك اإلنشاء ، فال ميلك اإلقرار . كنت راجعتها : انقضاء عدهتا 

بالدعوى كأن قالت يف  ويف الثالث ال خيلو إما أن تسبقه بالدعوى أو يسبقها بالدعوى ، أو يتداعيا معاً ، فإن سبقته
فالقول قوهلا بال خالف نعلمه ، ألن . كنت راجعتك : فيقول هو . قد انقضت عديت : زمن ميكن فيه انقضاء عدهتا 

حكم بانقضاء عدهتا ، فدعواه بعد ذلك غري . انقضت عديت : خربها واحلال هذه بانقضاء عدهتا مقبول ، فبقوهلا 
  . ينتفي إخباره أيضاً مقبولة ، النتفاء إنشائه ، وإذاً 

) أحدمها ( ففيه قوالن . انقضت عديت قبل رجعتك : فتقول هي . راجعتك : وإن سبقها بأن قال واحلال ما تقدم 
وال حيل هلن أن { (  ١٩: القول قوهلا ، لظاهر قول اهللا سبحانه : وهو الذي قاله اخلرقي ، وتبعه عليه الشريازي 

وبه قطع أبو اخلطاب يف ) والثاين ( وإطالقها يقتضي أن قوهلا مقبول مطلقاً ) } يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن 
اهلداية ، واختاره القاضي وغريه القول قول الزوج ، ملا تقدم فيما إذا سبقته هي ، وعلى هذا القول إذا تداعيا معاً 



  ) . جهان و( فهل القول قوهلا ، لترجح جانبها ، أو قول من تقع له القرعة لتساويهما ؟ 
) فإن كانت ( يلتفت إىل قاعدة ، وهو ما املمكن يف انقضاء العدة ؟ . ما إذا ادعت من ذلك ممكناً : وقول اخلرقي 

القرء احليض ، وأقل الطهر ثالثة : العدة باألقراء فأقل ما ميكن انقضاء العدة تسعة وعشرون يوماً وحلظة ، إن قيل 
القرء الطهر ، وأقل الطهر ثالثة عشر : ثة وثالثون يوماً وحلظة ، وإن قيل مخسة عشر فثال: عشر يوماً ، وإن قيل 

الطهر مخسة عشر ، فاثنان وثالثون يوماً وحلظتان ، إال أن : يوماً ، فثمانية وعشرون يوماً وحلظتان ، وإن قيل 
ببينة ، وظاهر قول اخلرقي  املنصوص عن أمحد أن املرأة إذا ادعت انقضاء عدهتا باألقراء يف شهر ال يقبل قوهلا إال

العدة بوضع احلمل ، وادعت وضع ولد تام فاملمكن ستة ) وإن كانت ( القبول مطلقاً ، ألنه أناط ذلك باإلمكان ، 
باألشهر فهو أمر ) وإن كانت ( أشهر فأزيد منذ إمكان الوطء بعد العقد ، وإن ادعت سقطاً فاملمكن مثانون يوماً ، 

طلقتك : فيه إمنا ينبين على أول وقت الطالق ، والقول قول الزوج يف ذلك ، فإذا قال  حمدود معروف ، والنزاع
فالقول قوله ، إذ األصل بقاء النكاح ، . بل طلقتين يف شوال ، فال رجعة لك : وقالت . يف ذي احلجة فلي رجعتك 

حلجة ، فالقول قوهلا ، نظراً بل يف ذي ا: وعكس هذا لو ادعى أنه طلقها يف شوال ، لتسقط النفقة ، وقالت هي 
إىل األصل أيضاً ، إذ األصل بقاء وجوب النفقة ، فكذلك إذا مل يكن هلا نفقة ، ألهنا تقر على نفسها مبا هو أغلظ ، 

( القول قوهلا ، فأنكرها الزوج ، فهل جتب عليها اليمني ، وهو اختيار اخلرقي ، وأيب حممد لعموم : وحيث قيل 
إنه قياس املذهب ، إذ الرجعة ال يصح بذهلا ، فأشبهت احلدود : أو ال جتب وقال القاضي ) عليه اليمني على املدعى 

، وعن أمحد ما يدل على روايتني ، وعلى األول إن نكلت مل يقض بالنكول ، قاله القاضي ، وأليب حممد احتمال أن 
  . انتهى . يه يستحلف الزوج ، وله الرجعة بناء على القول برد اليمني على املدعى عل

  . ولو طلقها واحدة ، فلم تنقض عدهتا حىت طلقها ثانية ، بنت على ما مضى من العدة : قال 
ألهنما طالقان مل يتخللهما إصابة وال خلوة ، فلم جيب هبما أكثر من واحدة ، كما لو واىل بينهما ، وكذلك : ش 

  . انتهى احلكم لو طلقها مث فسخ نكاحها لعيب يف أحدمها ، وحنو ذلك 
ولو طلقها مث أشهد على املراجعة من حيث ال تعلم ، فاعتدت مث نكحت غريه ، وأصاهبا ردت إليه ، وال : قال 

  . هي زوجة الثاين : يطأها حىت تنقضي عدهتا يف إحدى الروايتني ، والرواية األخرى 
اً ، فردت إليه ، كما لو غصبها الرواية األوىل هي املذهب بال ريب ، ألهنا زوجته ، نكحها نكاحاً صحيح: ش 

  . غاصب 
  . ويروى ذلك عن علي رضي اهللا عنه  ٢٧٤١
  . تروى عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ) والثانية ( ٢٧٤

اإلشهاد شرط لصحة الرجعة : ألنه إذا مل يشهد فإن قلنا . مث أشهد على املراجعة من حيث ال تعلم : وقول اخلرقي 
إنه ليس بشرط ، فالنكاح صحيح : ل الرجعة ، وتكون زوجة الثاين بال ريب ، وإن قيل ؛ فقد فات الشرط ، فتبط

يف الباطن ، لكن ال يقبل قوله يف ذلك ، ال على الزوج ، وال على املرأة ، ألنه ال ميلك اإلنشاء فال ميلك اإلقرار ، 
قه الزوج وحده فقد اعترف بفساد مث ينظر يف الزوج واملرأة فإن صدقاه كان كما لو قامت به البينة ، وإن صد

نكاحه ، فتبني منه ، وعليه للمرأة مهرها ، إن كان بعد الدخول ، ونصفه إن كان قبله ، ألنه ال يصدق على املرأة 
يف إسقاطه حقها ، وال تسلم املرأة للمدعي ملا تقدم ، ويكون القول قوهلا ، وهل هو مع ميينها ؟ على وجهني ، وإن 

دها مل يقبل قوهلا على الزوج الثاين ، يف فسخ نكاحه ، لكن مىت زال نكاحه ردت إىل األول ، ألن صدقته املرأة وح
املنع من الرد كان حلق الثاين وقد زال ، وال يلزم املرأة مهر األول ، على ما أورده الشيخان مذهباً ، الستقراره هلا 



ارها ، حبيلولتها بينه وبني بضعها ، وهذا قياس املنصوص ، أشبه ما لو قتلت نفسها ، وألزمها القاضي له باملهر إلقر
يف الرضاع ، وهو اختيار القاضي أيضاً مث ، واختيار الشيخني مث أيضاً عدمه ، جريا على قاعدهتم ، فإن مات األول 

، وإن ماتت ينبغي أن ترثه ، إلقراره بزوجيتها ، وتصديقها له : واحلال هذه ، وهي يف نكاح الثاين ، فقال أبو حممد 
  . مل يرثها ، لتعلق حق الثاين باإلرث ، وإن مات الثاين مل ترثه إلنكارها صحة نكاحه 

ألهنا إذا . من حيث ال تعلم : وال ميكن من تزويج أختها ، وال تزويج أربع سواها انتهى ؛ وقول اخلرقي : قلت 
مل تعتد فال ريب يف بطالن نكاح الثاين ، وقوله فاعتدت ، ألهنا إذا : علمت مل يصح نكاح الثاين بال خالف ، وقوله 

ألنه إذا مل يدخل هبا فال خالف أهنا زوجة األول ، ألن بالدخول حصل للثاين مزية ، . مث نكحت غريه وأصاهبا : 
يعين إذا ردت إىل األول بعد إصابة الثاين هلا . ومل يصبها حىت تنقضي عدهتا : فلذلك قدم يف رواية مرجوحة ، وقوله 

  . ، مل يصبها حىت تنقضي عدهتا من الثاين ، لتعلم براءة رمحها 
وإذا طلقها وانقضت عدهتا منه ، مث أتته فذكرت أهنا نكحت من أصاهبا ، مث طلقها أو مات عنها ، : رمحه اهللا : قال 

مل تكن عنده وانقضت عدهتا منه ، وكان ذلك ممكناً ، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصالح ، وإن 
  يف هذه احلال مل ينكحها حىت يصح عنده قوهلا 

ملخص األمر أن األحكام تناط بغلبة الظن كثرياً ، واملرأة مؤمتنة على نفسها ، وعلى ما أخربت به عنها ، وال : ش 
قتضى سبيل إىل ذلك على احلقيقة إال من جهتها ، فوجب الرجوع إىل قوهلا ، كما لو أخربت بانقضاء عدهتا ، وم

قوله أنه إذا مل يعرف منها الصدق والصالح ال يقبل قوهلا ، وهو كذلك ، ألنه مل يوجد ما يغلب على ظنه صدقها ، 
واألصل التحرمي ، فيبقى عليه ، ومقتضى كالمه أنه يرجع إىل قول املرأة ، إذا كانت بالصفة املتقدمة ، وإن أنكر 

مل حتل له ، إذ ال غلبة ظن مع . أنا أعلم أن الثاين ما أصاهبا : األول  الزوج الذي ادعت إصابته هلا ، ولو قال الزوج
  . العلم بالتحرمي ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  كتاب اإليالء

  
اإليالء باملد احللف ، مصدر آىل يؤيل إيالء وتأىل وأتلى ، واأللية بوزن فعلية اليمني ، وكذلك األلوة بسكون : ش 

اإليالء شرعاً حلف الزوج القادر على الوطء باهللا تعاىل أو بصفة من صفاته ، على ترك وطء الالم وتثليث اهلمزة و
{ (  ١٩: زوجته يف قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر ، ويف بعض هذه القيود خالف ، واألصل فيه قوله تعاىل 

  . اآلية ) } للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 
  . آىل من نسائه أو من بعض نسائه شهراً  وثبت أن رسول اهللا ٢٧٤٣

  . واملويل هو الذي حيلف باهللا عز وجل أن ال يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر : قال رمحه اهللا 
أن حيلف باهللا أو بصفة من صفاته سبحانه ، وال ) إحداها ( ذكر اخلرقي رمحه اهللا أن للمويل ثالث صفات : ش 

اً ، إلرادته من اآلية الكرمية ، إما خبصوصه وإما مع غريه ، واختلف فيمن نزاع أن من حلف بذلك يكون مولي
حلف بغري ذلك ، كمن حلف بطالق وحنوه هل يكون مولياً أم ال ؟ فعنه وهو املشهور واملنصوص ، واملختار لعامة 

  . األصحاب ال يكون مولياً ، ألن اإليالء إذا أطلق ينصرف إىل القسم باهللا تعاىل 
  ) . } يقسمون { (  ١٩: قرأ ابن عباس وأيب  وقد ٢٧٤٤
  . وفسره ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس بأنه احللف باهللا تعاىل ذكره اإلمام أمحد عنه  ٢٧٤٥



وعن الشعيب عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها قالت آىل رسول اهللا من نسائه وحرم ، فجعل احلرام  ٢٧٤٦
رواه ابن ماجه والترمذي ، وذكر أنه روي عن الشعيب مرسلًا وأنه أصح ، فدل . ة حاللًا ، وجعل يف اليمني الكفار

على أن حلفه كان باهللا ، وفعله خرج بياناً لإليالء املشروع ، مث يف اآلية قرينة تدل على أن املراد اليمني به سبحانه 
من انتهاك حرمة القسم ، وال انتهاك فاملغفرة ملا حصل ) } فإن فاءوا فإن اهللا غفور رحيم { (  ١٩: ، وهو قوله 

أي حيلفون ، واحلالف بالطالق وحنوه ) } للذين يؤلون { (  ١٩: يكون مولياً ، إلطالق ) وعنه ( للطالق وحنوه 
واختاره أبو بكر يف ) وعنه ( إن وطئتك فأنت طالق : مث قال . إن حلفت بطالقك فأنت طالق : حالف ، بدليل 

مكفرة ، قال أبو بكر أصل اإليالء عند أيب عبد اهللا اليمني باهللا تعاىل ، وكل ميني من حرام  حيصل بكل ميني: الشايف 
انتهى ، وهذا القول متوسط ، وعليه فيخص األيالء باليمني باهللا تعاىل ، . وغريه إذا وجبت يف اليمني كفارة 
  . والظهار ، والنذر ، وحترمي املباح 

وعلى الثانية ال بد أن حيلف مبا يلزمه به حق ، ) وكفارته كفارة ميني  النذر حلف ،: ( ويف احلديث  ٢٧٤٧
كالطالق والعتاق ، وحترمي املباح ، والنذر ، وإن كان مباحاً أو حمرماً ، على مقتضى إطالق كالم أيب اخلطاب وأيب 

إن وطئتك فأنت : لو قال إنه قياس املذهب ، بناء على انعقاد النذر هبما ، و: الربكات وغريمها ، وقال أبو حممد 
  . مل يكن مولياً ، ألنه ال يلزمه بالوطء شيء ، ألنه إذا وطئ ال يصري قاذفاً النتفاء تعلق القذف بالشرط . زانية 

إذا ترك : هذه املسألة إمنا تصح على أصلنا على الرواية اليت تقول : قال أبو اخلطاب يف خالفه الصغري ) تنبيه ( 
  . ميني ال يكون مولياً  وطأها مضاراً من غري

كأنه حبلفه علم منه اإلضرار ، فحكم عليه باإليالء على املذهب ، وإذاً تنتفي هذه املسألة كما قال أبو : قلت 
اخلطاب ، ومقتضى كالم القاضي يف التعليق أنه ال يكون مولياً مث حىت ميتنع من فعل ما حلف عليه ، على وجه يعلم 

ف بالطالق ألفعلن كذا ، مث يتركه وال عذر له ، أو يظاهر منها وال يكفر ، وحنو ذلك ، به قصد اإلضرار ، كأن حيل
أن حيلف على أكثر من أربعة أشهر أو مطلقاً ، وهذا هو املذهب املنصوص ) الصفة الثانية ( كذا مثل القاضي انتهى 

ص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فإن اهللا للذين يؤلون من نسائهم ترب{ (  ١٩: ، واملختار لألصحاب ، ألن قوله تعاىل 
فظاهر اآلية الكرمية يقتضي أن الفيئة بعد مدة التربص ، والفيئة هي الرجوع عما حلف عليه ، ) } غفور رحيم 

رواية أخرى ) وعن أمحد ( وذلك إمنا يكون مع بقاء اليمني ، والزم ذلك أن تكون اليمني على أكثر من أربعة أشهر 
، وال يصح فيما دون ذلك ، وهو مبين على أصل ، وهو أن الفيئة تكون يف مدة التربص ،  يصح على أربعة أشهر

  . والتربص إمنا هو أربعة أشهر 
أي يف األربعة أشهر ، وألصحابنا ) } فإن فاءوا فيهن { (  ١٩: واستدل على ذلك بأن ابن مسعود قرأ  ٢٧٤٨

  . ية الكرمية أن الفيئة والطالق يكونان بعد مدة التربص ظاهر اآلية الكرمية ، فإن الفاء للتعقيب ، فظاهر اآل
: قال عمر وعثمان وعلي ، وابن عمر رضي اهللا عنهم : يرشح هذا ما قاله أمحد يف رواية أيب طالب قال  ٢٧٤٩

  . يوقف املويل بعد األربعة األشهر ، فإما أن يفيء ، وإماأن يطلق 
سألت اثين عشر رجلًا من أصحاب النيب عن الرجل يويل ، : قال وعن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه أنه  ٢٧٥٠

رواه الدارقطين ، وما يروى عن ابن . ليس بشيء حىت متضي أربعة أشهر ، فيوقف فإن فاء وإال طلق : قالوا 
 أن حيلف على ترك وطء زوجته ، ووطء الزوجة إمنا ينصرف غالباً لوطئها) الصفة الثالثة ( مسعود فال يعلم صحته 

أو ال وطئتك ويطلق ، فلو حلف أن ال يطأها يف . يف الفرج ختتص ميينه بذلك بأن يقول واهللا ال وطأتك يف قبلك 
الدبر ، أو دون الفرج ، مل يكن مولياً ، ألنه إمنا يصري مولياً من امتناعه مما وجب عليه ، وهذا ليس بواجب عليه ، 



إن تزوجها ، مل يكن مولياً على املذهب بال ريب ، ألن اإليالء الذي  ولو حلف أن ال يطأ أمته أو أجنبية مطلقاً ، أو
  ) . } للذين يؤلون من نسائهم { (  ١٩: ذكره اهللا تعاىل ذكره يف النساء ، قال سبحانه 

يصح قبل النكاح ، ألنه ميني : وخرج الشريف أبو جعفر وغريه صحته من األجنبية مطلقاً ، من قول أمحد يف الظهار 
تضى تعليله صحة األيالء ، ألنه ميني ، وخرج أبو الربكات صحته بشرط إضافته إىل النكاح كالطالق يف ، فمق
  . رواية 

يف كالم الشيخ الرجعية ، ألهنا زوجة فيصح األيالء منها ، وهذا هو املشهور من الروايتني ، واملذهب ) ويدخل ( 
ال يصح األيالء منها ، وعلله بأن الطالق منعه من ) وعنه  (بال ريب عند األصحاب ، بناء على دخوهلا يف نسائه ، 

اجلماع ، فبناه على حترميها ، واخلرقي يقول بالتحرمي فترد عليه ، ويدخل يف كالمه أيضاً كل زوجة وإن كانت ذمية 
مل ميكن  أو أمة أو صغرية أو جمنونة ، لآلية الكرمية وتطالب الصغرية واجملنونة عند تكليفهما ، وكذلك يدخل من

وطؤها لرتق وحنوه ، وقد أومأ إليه أمحد يف رواية مهنا ، وجزم به القاضي يف تعليقه وجامعه ، ومجاعة من أصحابه ، 
للذين { (  ١٩: كالشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي وابن البنا ، لآلية الكرمية ، وهي قوله تعاىل 

قد آىل منها ، فدخل حتت العموم ، والعجز عن الوطء ال مينع صحة وزوج الرتقاء وحنوها ) } يؤلون نسائهم 
قول آخر أنه ال يصح اإليالء من ) ويف املذهب ( اإليالء ، كما لو آىل منها وبينهما مسافة ال يصل إليها فيها 

اليمني ، الرتقاء وحنوها ، وأورده أبو اخلطاب وأبو حممد مذهباً ، وصححه صاحب البلغة ، ألن املنع هنا ليس ب
  . واملويل هو املتنع بيمينه من وطء زوجته ، وعلى األول يفيء فيئة املعذور ، صرح به القاضي وغريه 

ويدخل يف كالم اخلرقي كل زوج حلف على وطء زوجته وإن كان عبداً ، لآلية الكرمية ، وكذلك إن كان ذمياً 
يؤخذ بالكفارة ، كذا قال القاضي يف تعليقه ، وقال أبو لآلية الكرمية أيضاً ، وفائدته يف أنه يوقف بعد إسالمه ، و

يلزمه ما يلزم املسلم إذا تقاضوا إلينا ؛ وظاهر هذا أنه يوقف يف كفره ، وكذلك إن كان خصياً أو مريضاً : حممد 
يرجى برؤه ، لآلية أيضاً ، وكذلك إن مل يتصور منه الوطء جلب أو شلل ، على عموم كالم اخلرقي ، وصرح به 

  . ن تقدم يف املرأة إذا كانت رتقاء ، واخلالف هنا كاخلالف مث سواء م
نعم يستثىن من عموم كالم الشيخ إذا كان الزوج غري مكلف كالصيب واجملنون ، فإنه ال يصح إيالؤه ، النتفاء 

ه يصح اإليالء من الشرط يف حقهما ، وهو اليمني باهللا تعاىل ، نعم ينبغي على القول بصحة اإليالء بالطالق وحنوه أن
الصيب ، حيث صح طالقه ، لوجود شرط اإليالء يف حقه إذاً ، وأطلق أبو اخلطاب يف اهلداية يف السكران واملميز 

  . واهللا أعلم . بناء على طالقهما : وجهني ، وقال 
  . وإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة : قال 
ة ، وال فرق بني احلر والعبد ، على املشهور من الروايتني ، واملختار مدة اإليالء أربعة أشهر ، لآلية الكرمي: ش 

واختارها أبو بكر أهنا يف العبد على النصف من احلر ، وذلك ) والرواية الثانية ( لعامة األصحاب ، متسكاً بالعموم 
على املذهب فإذا آىل  شهران ، ألنه على النصف يف الطالق والنكاح ، فكذلك يف هذا ، وال تفريع على هذه ، أما

الرجل من زوجته ضرب له مدة أربعة أشهر ، ال تطالب فيهن بوطء ، فإذا مضت املدة ورافعته الزوجة إىل احلاكم 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤا فإن { (  ١٩: ، أمره احلاكم بالفيئة ، لظاهر قول اهللا تعاىل 

ن الفيئة بعد مدة التربص ، ألنه عقبها للمدة ، وهو مقتضى ما تقدم عن الصحابة وظاهره أ) } اهللا غفور رحيم 
  . رضوان اهللا عليهم 

ومقتضى كالم اخلرقي أن ابتداء األربعة أشهر من حني اليمني ، وأنه ال حيتاج يف املدة إىل ضرب من احلاكم ، وهو 



احلاكم ، وال بد من ذلك ، ألن احلق هلا ، فوقف على  كذلك ، وأنه ال بد يف أمره بالفيئة من أن ترفعه بعد ذلك إىل
طلبها ، ويؤخذ من هذا أن الصغرية واجملنونة ال تطالب إال بعد زوال الصغر واجلنون ، ليصح طلبهما ، وأهنا ال 

اهللا تطلق مبضي املدة ، وال نزاع يف ذلك عندنا ، لظاهر اآلية الكرمية وقد تقدم أيضاً عن مجاعة من الصحابة رضوان 
وإن عزموا الطالق فإن اهللا { (  ١٩: عليهم ما يقتضي ذلك ، مث يف اآلية أيضاً إمنا أخر لذلك ، وهو قوله تعاىل 

  . فمقتضاه أن مث عزم وطالق مسموع ، ومن طلقت هبذه املدة فال عزم وال شيء يسمع ) } مسيع عليم 
أشهر يوقف حىت يطلق ، فال يقع عليه الطالق إذا مضت أربعة : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال  ٢٧٥١

ويذكر ذلك عن عثمان وعلي ، وأيب الدرداء ، وعائشة ، واثين : أخرجه البخاري ، قال . حىت يطلق ، يعين املويل 
  . عشر رجلًا من أصحاب النيب 

أو ال يوجد ، وال نزاع  ومقتضى إطالق اخلرقي أنه ال فرق بني أن يوجد يف املدة مانع للوطء من قبلها أو من قبله ،
وهو الذي قطع ) أحدمها ( يف ذلك إذا كان املانع من قبله ، لوجود التمكني ، وفيما إذا كان املانع من قبلها قوالن 

به القاضي يف تعليقه ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي وابن البنا أنه حيتسب عليه مبدته ، كما إذا 
وهو الذي جزم به أبو حممد يف كتبه الثالثة ، ) والثاين ( ه ، وهو ظاهر إطالق اآلية الكرمية كان املانع من جهت

وقدمه أبو اخلطاب يف اهلداية ال حيتسب عليه ، ألن املنع من قبلها ال من قبله ، ولعل هذا يلتفت إىل أصل تقدم ، 
س قوهلم هنا االحتساب ، وأبو حممد يقول مث ال وهو أنه يصح اإليالء ممن يتعذر وطؤها ، والعامة على الصحة ، فقيا

يصح ، وهنا جرى على ذلك ، وعلى هذا القول إن طرأ العذر استأنفت املدة عند زواله ، ألن ظاهر اآلية يقتضي 
توايل األربعة أشهر ، وخرج أن يسقط أوقات املنع ، وتبين ويستثىن على هذا القول احليض ، فإنه حيتسب من مدته 

لئال يودي إىل إسقاط حكم األيالء ، ألن الغالب أنه ال خيلو منه شهر ، ويف االحتساب مبدة النفاس  بال ريب ،
وجهان ، واعلم أن من شرط مضي األربعة أشهر والطلب عقبهن أن ال تنحل اليمني فيهن حبنث وال تكفري وال 

  . ت ، ألن املقتضي للطلب اإليالء وقد زال غريه ، كما إذا أباهنا يف أثناء املدة ، ومل يعدها إىل نكاحه حىت انقض
  . والفيئة اجلماع : قال 
الفيئة هي الرجوع عن الشيء الذي قد البسه اإلنسان ، والزوج قد البس االمتناع من الوطء ، فريجع عنه : ش 

  . وجيامع ، وهذا يف حق القادر على الوطء كما سيأيت 
فيكون . مىت قدرت جامعتها : شيء ال ميكن معه اجلماع ، فيقول أو يكون له عذر من مرض أو إحرام ، أو : قال 

  . ذلك من قوله فيئة 
يعين أن القادر على الوطء فيئته اجلماع بال ريب ، أما العاجز عن الوطء ملرض وحنوه ففيئته باللسان ، ألنه ملا : ش 

) ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إ( عجز عن الوطء ، قام اللسان مقامه ، ألنه الذي يقدر عليه ، فيدخل حتت 
وعلى هذا لو كان جمبوباً . مىت قدرت جامعتك : يعدها فيقول : مث اختلف األصحاب يف صفة ذلك ، فقال اخلرقي 

وتبعه على ذلك القاضي يف اجملرد ، وحسنه أبو حممد ، وزاد القاضي يف تعليقه أن يقول . لو قدرت جامعتك : قال 
وهو مقتضى قول عامة . فئت إليك : إن صفة الفيئة أن يقول : ت على مافعلت ، وقال هو قد ندم: مع ذلك 

أصحابه ، ووقع يف كالم القاضي أن املسألة على روايتني ، وانبىن على ذلك إذا قدر على الوطء هل يلزمه ؟ 
وهو الزم قوله يف اجملرد ، قال فاخلرقي وأبو حممد يقوالن يلزمه ، وفاء بالوعد ، وإليه ميل القاضي يف الروايتني ، 

: ومعىن قوله : وقد أومأ إليه أمحد يف رواية حنبل ، إذا فاء بلسانه ، وأشهد على ذلك كان فايئاً ، قال : القاضي 
أي أشهد على ما به من العذر أنه لو كان قادراً أو قدر على ذلك فأنا أفعل ؛ واختار القاضي يف . أشهد على ذلك 



أصحابه ، كالشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، وقبلهما أبو بكر أنه ال يلزمه ، التعليق ومجهور 
حلصول الواجب عليه وهو الفيئة ، إذ ال وعد ، قال القاضي يف التعليق ويف اجلامع ، متابعة أليب بكر إنه ظاهر كالم 

نه وبينها مسرية أربعة أشهر ، أو تكون صغرية أو أمحد يف رواية مهنا ، وسئل إذا آىل من امرأته وهو غائب عنها ، بي
رتقاء أو حائضاً ، جيزيه أن يفيء بلسانه وقلبه ، إذا كان ال يقدر عليها ، وقد سقط عنه اإليالء ، واعترض ذلك 

رقي سقط عنه اإليالء ، يعين يف احلال ، ال أنه سقط مطلقاً ، وقد ذكر اخل: معىن قوله : القاضي يف الروايتني ، فقال 
وكذلك على قياسه : ممن يفيء بلسانه احملرم ، ومل يفرق بني أن تطول مدة إحرامه أو تقصر ، قال أبو حممد 
إن الزوج إذا كان به عذر : اإلعتكاف املنذور ، وقال أبو الربكات ميهل احملرم حىت حيل ، وأطلق مث قال بعد ذلك 

فاء فيئة املعذور ، مع أنه قدم أن املظاهر ال ميهل لصيام  من مرض أو إحرام ، أو صوم فرض وحنوه ، وطالت مدته ،
إنه ال ميهل لصوم الشهرين ، وخرج من احملرم فيه قولًا أنه : الشهرين ، بل يؤمر بالطالق ، وكذلك قال أبو حممد 

  . ميهل ، وقولًا أنه يفيء فيئة املعذور ، انتهى 
  . وهذا من أيب الربكات ظاهره التناقض : قلت 
  . فمىت قدر فلم يفعل أمر بالطالق  :قال 
إذا مل يفعل الفيئة الواجبة وهي اجلماع مع القدرة ، أو القول مع عدمها ، ق أمر بالطالق ، لظاهر قول اهللا : ش 

فظاهرها أنه إذا مل يفء ) } فإن فاؤا فإن اهللا غفور رحيم ، وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليم { (  ١٩: تعاىل 
فإمساك { (  ١٩: ذا فهمت الصحابة رضوان اهللا عليهم ، وقد تقدم ، وأيضاً فإن اهللا سبحانه قال يطلق ، وك
  . واهللا أعلم . وإذا مل يفء فلم ميسك مبعروف ، فتسريح بإحسان ) } أو تسريح بإحسان (  ٩)مبعروف ، 

  . فإن مل يطلق طلق احلاكم عليه : قال 
تيار القاضي يف تعليقه ، والشريف وأيب اخلطاب والشريازي ، وأيب حممد هذا إحدى الروايتني عن أمحد ، واخ: ش 

وغريهم ، ألنه حق تدخله النيابة ، مستحقه متعني ، فإذا امتنع من هو عليه من اإليفاء ، كان للسلطان االستيفاء 
( ألن احلق غري متعني  كالدين ، وخرج إذا أسلم وحتته أكثر من أربع نسوة ، ومل خيتر ، مل ميلك احلاكم االختيار ،

ليس للحاكم أن يطلق عليه ، بل حيبسه ويضيق عليه حىت يطلق ، ألن اهللا تعاىل أضاف الطالق إليه ) والرواية الثانية 
  ) . } وإن عزموا الطالق { (  ١٩: بقوله 
ملويل إذا طلق وُحِمال على حال االختيار ، وظاهر كالم اخلرقي أن ا) الطالق ملن أخذ بالساق ( ولعموم  ٢٧٥٢

واحدة اكتفي هبا ، وال ريب يف ذلك ، وظاهر كالمه أهنا تكون رجعية ، كالطالق من غريه ، وسيصرح بذلك ، 
وذلك ألنه طالق صادف مدخولًا هبا ، من غري عوض وال استيفاء عدد ، فوجب أن يكون رجعياً ، كما لو مل يكن 

، والقاضي وأصحابه ، كالشريف وأيب اخلطاب ، والشريازي ،  مولياً ، وهذا إحدى الروايتني ، واختيار أيب بكر
يكون بائناً ، ألن الطالق إمنا ثبت دفعا للضرر عنها ، بامتناعه من وطئها ) والرواية الثانية ( وابن عقيل ، وأيب حممد 

الرجعة إن ، ومع كونه رجعياً ال يزول الضرر ، إلمكان مراجعتها ، وأجيب بأن الضرر يزول بضرب املدة بعد 
  . بقيت مدة اإليالء 

  . فإن طلق عليه ثالثاً فهي ثالث : قال 
احلاكم خمري بني أن يفسخ النكاح وبني أن يطلق ، فإن فسخ فهل يقع بذلك طالق ؟ على روايتني ، حكامها : ش 

فرقة اللعان ، الشريازي ومجهور األصحاب ، واملشهور املعروف أنه ال يقع ، وعليه فهل حترم عليه على التأبيد ك
وهو اختيار أيب بكر أو حتل له وهو املذهب ؟ على قولني ، حكامها أبو بكر ، وامتنع ابن حامد ومجهور األصحاب 



من ذلك ، وجعلوا حملهما يف فرقة اللعان ، وهكذا الطريقتان يف كل فرقة من احلاكم ، وإن طلق فله أن يطلق 
واية أيب طالب ، ألنه قام مقامه ، فملك ما ميلكه ، كما لو وكله يف ذلك واحدة واثنتني وثالثاً ، نص عليه أمحد يف ر

رواية ثالثة وهي املنصوصة أن ) وعنه ( ، وإذا طلق دون الثالث فهل ذلك رجعي أو بائن ؟ مبين على طالق املويل 
  . طالق احلاكم بائن ، ألنه موضوع لرفع النزاع ، وطالق املويل رجعي ملا تقدم 

لق واحدة ، وراجع وقد بقي من مدة اإليالء أكثر من أربعة أشهر ، كان احلكم كما حكمنا يف األول وإن ط: قال 
 .  

هذا تصريح من اخلرقي بأن طالق املويل يكون رجعياً ، فإذا طلق وراجع نظرت يف املدة ، فإن بقي منها قدر : ش 
و حلف ابتداء ، يف أنه تضرب له املدة ، مث مدة اإليالء وهو أكثر من أربعة أشهر على املذهب كان احلكم كما ل

يؤمر بعدها بالفيئة ، فإن فاء وإال أمر بالطالق ، فإن طلق وإال طلق احلاكم عليه ، ومجيع ما تقدم جيري هنا ، وذلك 
ل ألهنا زوجة ممنوع من وطئها بيمينه ، أشبه ما لو مل يطلقها ، وفقهه أن احلكمة يف ضرب املدة يف النكاح األول زوا

  . الضرر عنها ، وهذا موجود يف النكاح الثاين 
ومقتضى كالم اخلرقي أنه إذا وقف فطلق أنه ال يبدأ باملدة من حني طلق ، بل من حني راجع ، وهو مقتضى قول 

ومقتضى قول ابن حامد أنه إذا طلق استؤنفت مدة أخرى من حني : القاضي وغريه من األصحاب ، قال أبو حممد 
إنه إذا : قبل انقضاء العدة وقف ثانياً ، فإن فاء وإال أمر بالطالق ، وهذا أخذه من قول ابن حامد طلق ، فإن متت 

وهو : صح اإليالء من الرجعية على املذهب تكون املدة من حني اليمني ، وهو قول أيب بكر أيضاً ، قال القاضي 
أن على قول اخلرقي ال حيتسب باملدة إال من  قياس املذهب ، بناء على أن الرجعية مباحة ، وهذا من القاضي يقتضي
جييء على قول اخلرقي أنه ال حيتسب باملدة : حني الرجعة ، إذ الرجعية عنده حمرمة ، وصرح بذلك أبو حممد فقال 

إال من حني الرجعة ، وملخصه أن هنا شيئني أحدمها إذا آىل من الرجعية وصححناه ، فاملدة على املعروف من حني 
وأبو حممد يأخذ من قول اخلرقي بتحرمي الرجعية ، أن املدة ال تكون إال من حني الرجعة ، وهذا جييء على اليمني ، 

قول أيب حممد ، من أنه إذا كان مانع من جهتها مل حيتسب عليه مبدته ، أما على قول غريه باالحتساب فال يتمشى ، 
ليس جبيد ، بل هو قياس املذهب ، وإن . رجعية مباحة إن هذا قياس املذهب ، بناء على أن ال: وإذاً قول القاضي 

إذا وقف فطلق طالقاً رجعياً ، فكل ) الشيء الثاين ( إن املدة من حني اليمني : قلنا بتحرميها ، وهلذا قال هو وغريه 
ال تبتدئ املدة من حني الطالق ، وأبو حممد خرج من قول ابن حامد : من وقفت على كالمه من األصحاب يقول 

  . أن املدة تبتدىء من حني الطالق ، وهو غري مسلم له واهللا أعلم 
  . فإن كانت ثيباً كان القول قوله مع ميينه . قد أصبتها : ولو أوقفناه بعد األربعة أشهر فقال : قال 
األصل نظرا لألصل ، إذ األصل بقاء النكاح ، واملرأة تدعي ما يلزم منه رفعه ، وال ريب أن القول قول مدعي : ش 

، ألن الظاهر معه ، مث هل ذلك مع ميينه ؟ اختلفت نسخ اخلرقي ، وأبو بكر خيتار أن ال ميني ، واملسألة فيها روايتان 
، ومفهوم كالم اخلرقي أهنا إذا كانت بكرا كان القول قوهلا ، وهذا مشروط مبا إذا شهدت البينة ببقاء عذرهتا ، 

  . أعلم  وإال فالقول قول الزوج ملا تقدم واهللا
ولو آىل منها فلم يصبها حىت طلقها ، وانقضت عدهتا منه ، مث نكحها وقد بقي من مدة اإليالء أكثر من أربع : قال 

  . أشهر ، وقف هلا كما وصفت 
ملا تقدم فيما إذا طلقها مث راجعها إذاً واحلال هذه هو ممتنع من وطء زوجته بيمينه ، أكثر من أربعة أشهر ، : ش 

بناء على املذهب ، وعلى هذا لو بقي أقل من ذلك مل تضرب . أكثر من أربعة أشهر : لو مل يطلق ، وقوله فأشبه ما 



من أنه يؤمر بعد مضي املدة بالفيئة ، فإن مل يفء أمر بالطالق ، فإن طلق وإال طلق . كما وصفت : له مدة ، وقوله 
  . احلاكم عليه ملا تقدم 

  . ضي األربعة أشهر ، كان القول قوله ، يف أهنا مل متض مع ميينه ولو آىل منها واختلفا يف م: قال 
ألن االختالف يف ذلك يرجع إىل االختالف يف وقت اليمني ، ولو اختلفا يف وقت اليمني كان القول قوله بال : ش 

على املدعى  ولكن اليمني: ( ريب ، إذ األصل عدم اإليالء يف ما تقدم ، ويكون ذلك مع ميينه ، لعموم قول النيب 
واختار أبو بكر والقاضي أنه ال ميني ، ألنه اختالف يف حكم من أحكام النكاح ، أشبه االختالف يف أصل ) عليه 

  . النكاح ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  كتاب الظهار

  
فأنت الظهار مشتق من الظهر ، وخص الظهر دون غريه ألنه موضع الركوب ، واملرأة مركوبة إذا جومعت ، : ش 

وهو عبارة عن قول : أي ركوبك للنكاح حرام علي ، كركوب أمي للنكاح ، قال ابن أيب الفتح . علي كظهر أمي 
وكأنه يريد يف األصل ، وإال فالظهار يف اإلصطالح أعم من هذا ، واألصل . أنت علي كظهر أمي : الرجل المرأته 

وما بعدها ، ومن السنة ما ) } نسائهم ما هن أمهاهتم الذين يظاهرون منكم من { (  ١٩: فيه قول اهللا سبحانه 
وأكد ) } وإهنم ليقولون منكراً من القول وزورا { (  ١٩: سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، وهو حمرم ، قال اهللا سبحانه 

  . وهذا اتفاق واحلمد هللا واهللا أعلم ) } ما هن أمهاهتم { (  ١٩: ذلك بقوله تعاىل بعد 
أو أنت علي حرام ، أو حرم عضواً من . أو كظهر امرأة أجنبية . أنت علي كظهر أمي : زوجته وإذا قال ل: قال 

  . أعضائها فال يطأها حىت يأيت بالكفارة 
أنه يكون . أنت علي كظهر أمي : إذا قال لزوجته ) إحداها ( قد اشتمل كالم اخلرقي رمحه اهللا ، على مسائل : ش 

 ، ولذلك قدمه اخلرقي ، ويف معىن هذه املسألة إذا شبه زوجته بغري أمه ممن حترم مظاهراً ، وهذا إمجاع واحلمد هللا
: إذا قال ) املسألة الثانية ( عليه على التأبيد ، كأخته وإن كانت من الرضاع وحنو ذلك ، إناطة بالتحرمي املؤبد ، 

 بكر يف التنبيه ، ومجاعة من وهي اختيار اخلرقي ، وأيب) إحدامها ( وفيه روايتان . أنت علي كظهر أجنبية 
األصحاب على ما حكى القاضي ، واختاره القاضي أيضاً يف موضع يكون مظاهراً ، ألنه أتى باملنكر من القول ، 

وهي ) والرواية الثانية ( أشبه ما لو شبهها مبن حترم عليه على التأبيد ، أو شبهها مبحرمة ، أشبه ما لو شبهها باألم 
، والقاضي يف التعليق ، والشريف ، والشريازي ، وأيب بكر ، على ما حكاه عنه أبو حممد ال يكون اختيار ابن حامد 

مظاهراً ، ألنه شبهها مبن حتل له يف حال ، أشبه ما لو شبهها بزوجة له أخرى حمرمة ، أو حائض أو نفساء ، وحنو 
املسألة ( ن حترميها حترمي موقت ؟ على روايتني ذلك ، ويف معىن هذه املسألة إذا شبه امرأته بأخت زوجته وحنوها ، أل

أنت علي حرام ؛ فعن أمحد وهي اختيار اخلرقي أنه ظهار وإن نوى غريه ، فيكون صرحياً ، ألن : إذا قال ) الثالثة 
وألنه أتى باملنكر من . معناه أنت علي حرام كتحرمي ظهر أمي . أنت علي كظهر أمي : معناه معىن الظهار ، ألن 

  . أنت علي كظهر أمي : ول والزور يف زوجته ، أشبه ما لو قال الق
أنه ظاهر يف ) والرواية الثانية ( وقد ذكر ذلك إبراهيم احلريب عن عثمان وابن عباس رضي اهللا عنهم  ٢٧٥٣

أنه ) لثالثة وا( الظهار ، فعند اإلطالق ينصرف إليه ملا تقدم ، وإن نوى مييناً أو طالقاً انصرف إليه ، الحتماله لذلك 
: ظاهر يف اليمني ، فعند اإلطالق ينصرف إليها ، وإن نوى الطالق أو الظهار انصرف إىل ذلك لعموم قوله تعاىل 



وهذا قد ) } قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم { (  ١٩: اآلية إىل ) } يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك { (  ١٩
  . ة حرم ما أحل اهللا له ، فدخل يف اآلي

{ (  ١٩: إذا حرم الرجل فهي ميني يكفرها ؛ وقال : وكذا فهم احلرب ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال  ٢٧٥٤
إين جعلت امرأيت على : متفق عليه ، ويف لفظ أنه أتاه رجل فقال ) } لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة 

) } يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك { (  ١٩: ة كذبت ليست عليك حبرام ، مث تال هذه اآلي: فقال . حراماً 
يدك علي حرام : إذا حرم عضوا من أعضائها ، كأن قال ) املسألة الرابعة ( أغلظ الكفارة عتق رقبة ؛ رواه النسائي 

مي أو كظهرها ، وحنو ذلك ، فاملذهب املنصوص املشهور أنه يكون مظاهراً ، ألن التحر. أو يدك علي كيد أمي . 
إذا ثبت يف العضو سرى يف اجلميع ، المتناع حترمي البعض وحل البعض ، وصار ذلك كما لو طلق يدها وحنو ذلك 

ال يكون مظاهراً حىت يشبه مجلة امرأته ، اتباعاً للنص ، وكما لو حلف ال ميس ) ؛ ويف املذهب رواية أخرى . 
أنه يف مجيع ) املسألة اخلامسة . ( به مطلقاً ، وماال فال  عضواً منها ، والعضو الذي يكون به مظاهراً هو الذي يكون

هذه الصور ال يطأ حىت يكفر ، وكذلك يف كل موضع حكم بظهاره فيه ، وهو إمجاع إذا كان التكفري بالعتق أو 
ر والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا ، فتحري{ (  ١٩: الصيام ، وقد شهد به النص وهو قوله تعاىل 

واختلف عن أمحد رمحه اهللا ) } فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا . . . رقبة من قبل أن يتماسا 
وهو اختيار أيب بكر ، وأيب إسحاق ابن شاقال ، جيوز الوطء قبل التكفري ، ) فعنه ( فيما إذا كان التكفري باإلطعام ، 

كر عدم التماس يف العتق والصيام ، ومل يذكره يف اإلطعام ، فاقتصرنا على متسكاً بظاهر الكتاب ، فإن اهللا تعاىل ذ
وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار القاضي يف خالفه ويف روايتيه ، والشريف وأيب حممد ) وعنه ( مورد النص ، 

ل مدته ، كان ذلك وعريهم ال جيوز ، ألن اهللا سبحانه ملا ذكر عدم املسيس يف العتق والصيام ، مع أن الصيام تطو
  . تنبيهاً على انتفاء املسيس يف اإلطعام 

: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن رجلًا أتى النيب قد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال  ٢٧٥٥
: قال  )ما محلك على ذلك يرمحك اهللا ؟ : ( يا رسول اهللا إين ظاهرت من امرأيت فوقعت عليها قبل أن أكفر ؟ فقال 

رواه اخلمسة إال أمحد ، وصححه ) فال تقرهبا حىت تفعل ما أمرك هللا : ( قال . رأيت خلخاهلا يف ضوء القمر 
الظهار خيتص بالزوجة على ظاهر كالم اخلرقي ، ) املسألة السادسة ( الترمذي ، ومن مجلة ما أمره اهللا به اإلطعام 

فعلى هذا ال ظهار . رواية واحدة : ىت قال القاضي يف روايتيه ونص عليه أمحد ، وجزم به مجاعة من األصحاب ، ح
فخص سبحانه الظهار ) } والذين يظاهرون من نسائهم { (  ١٩: من أمته ، وال أم ولده ، لقول اهللا سبحانه 

  . بالنساء ، وألن الظهار كان طالقاف يف اجلاهلية ، فنقل حكمه وبقي حمله 
والطالق قطعاً ال يؤثر يف األمة . إن الظهار كان طالقاً يف اجلاهلية : قتادة قال أبو قالبة و: قال أمحد  ٢٧٥٦

تلزمه كفارة ميني ، ألنه حترمي ملباح : وهو املشهور واملختار ) فعنه ( كذلك الظهار ، واختلف عن أمحد فيما يلزمه ، 
ليس يف األمة ظهار ، ولكن حرام : ب أبو طال) ونقل عنه ( من ماله ، فكان عليه كفارة ميني ، كتحرمي سائر ماله ، 

كل من روى عنه ليس عليه فيها كفارة : قال أبو بكر . نعم : كفارة الظهار ؟ قال : ، فعليه الكفارة ، قيل له 
انتهى ، وخرج أبو اخلطاب . وال يتوجه على مذهبه : الظهار ، إمنا هو كفارة ميني ، إال ما رواه أبو طالب ، قال 

إنه ال شيء عليها : من قوله فيما إذا ظاهرت املرأة من زوجها : أنه ال شيء فيه ، قال أبو اخلطاب والشيخان قولًا 
حيث حرم الوطء ) املسألة السابعة ( ؛ إذ هذا ليس بظهار ، فتجب فيه كفارته ، وليس بيمني فتجب فيه كفارهتا 

ي ظاهر كالم اخلرقي جيوز ، ألن التماسس يف وه) إحدامها ( قبل التكفري هل حيرم االستمتاع قبله ؟ على روايتني 



وهي اختيار أيب بكر ، ) والثانية ( اآلية الكرمية كناية عن الوطء ، وإذا كانت الكناية مراده فاحلقيقة غري مراده 
  . والقاضي يف خالفه ، وأصحابه كالشريف وأيب اخلطاب ، والشريازي ، وابن البنا وغريهم ال جيوز 

رواه النسائي عن ) ال تقرهبا حىت تفعل ما أمر اهللا به : ( ابن عباس رضي اهللا عنهما السابق ألن يف حديث  ٢٧٥٧
وقد ادعى القاضي أن املراد باملسيس يف اآلية الكرمية ) فاعتزهلا حىت تقضي ما عليك : ( عكرمة مرسلًا ، وقال فيه 

  . حقيقته ، وأن الوطء إمنا ثبت بالسنة ، وفيه بعد 
أو ماتت أو طلقها مل تلزمه الكفارة ، فإن تزوجها مل يطأها حىت يكفر ، ألن احلنث بالعود وهو  فإن مات: قال 

  . الوطء ، ألن اهللا عز وجل أوجب الكفارة على املظاهر قبل احلنث 
وهذا إحدى . إنه الوطء : إعلم أن اخلرقي رمحه اهللا قد بىن ما بدأ به على أصل ، وهو العود ما هو ؟ وقال : ش 
الغشيان ، إذا أراد أن : قال ) } مث يعودون ملا قالوا { (  ١٩: روايتني ، نص عليه أمحد ، فقال يف قوله تعاىل ال

إذا أمجع لزمته الكفارة ؛ فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما جيمع كان عليه : مالك يقول : وقال أيضاً . يغشى 
  . الكفارة 
لم بالظهار لزمه مثل الطالق ؛ ومل يعجب أمحد رمحه اهللا قول إذا تك: إال أن يذهب إىل قول طاووس  ٢٧٥٨

والفعل ) ما ( أي لقوهلم ، ف ) } مث يعودون ملا قالوا { (  ١٩: طاووس ، وهو اختيار الشيخني ، ألن قوله تعاىل 
و الوطء ، يف تأويل املصدر ، أي لقوهلم ، واملصدر فيتأويل املفعول ، أي مفعوهلم ومقوهلم الذي امتنعوا منه وه

وقرينة هذا العود ، إذ هو فعل ضد قوله ، ومنه الراجع يف هبته ، هو الراجع يف املوهوب ، والعائد فيما هني عنه 
فاعل املنهي ، واملظاهر مانع لنفسه من الوطء ، فالعود فعله ، وألن الظهار ميني مكفرة ، فال جتب الكفارة إال 

وهبا ) والثانية ( كسائر األميان ، وجتب الكفارة بذلك كسائر األميان  باحلنث فيها ، وهو فعل ما حلف على تركه
ونص عليه أمحد يف رواية اجلماعة ، منهم األثرم ، : أنه العزم على الوطء ، قال القاضي : قطع القاضي وأصحابه 

الكفارة إذا أمجع  تلزمه: العود أن يريد أن يغشى ، فيكفر قبل أن ميسها ، وكذلك نقل أمحد بن أيب عبدة : فقال 
على الغشيان ، فذكر له قول الشافعي أنه اإلمساك ، فلم يعجبه ، وذلك ألن التكفري بنص الكتاب والسنة جيب 

قبل الوطء ، وهو مسبب عن الوطء على القول األول ، ألن به جيب ، واملسبب ال يتقدم على السبب ، فإذاً قوله 
أي فالواجب حترير ، وهذا كما يف قوله تعاىل ) فتحرير ( أي يريدون العود  )} مث يعودون ملا قالوا { (  ١٩: تعاىل 

باألول أجاب ) ومن قال ( وهو كثري ، ) } فإذا قرأت القرآن فاستعذ { (  ٩)} إذا قمتم إىل الصالة { (  ١٩: 
ووجوب ،  بأن التكفري شرط احلل ، كما أن الطهارة شرط لصحة الصالة من مريدها ، وملخصه أن لنا إخراج

فإخراج الكفارة جيب عند إرادة الوطء ، فهو مسبب عن اإلرادة ، ووجوب الكفارة مبعىن استقرارها يف ذمته جيب 
  . بالوطء 

إذا تقرر هذا انبىن عليه ما تقدم ، وهو ما إذا ماتت أو مات ، أو طلقها قبل الوطء ، فعلى القول األول ال جتب 
يوجد ، وعلى القول الثاين إن وجد ذلك بعد العزم وجبت لوجود العود ، وإال مل الكفارة ، ألن وجوهبا بالوطء ومل 

جتب ، كذا فرعه أبو الربكات على قول القاضي وأصحابه ، وزعم أبو حممد عن القاضي وأصحابه أهنم على قوهلم 
القول بأن الكفارة ال يوجبون الكفارة على من عزم مث مات أو طلق إال أبا اخلطاب ، فإنه قال بالوجوب ، فعلى 

على املطلق قبل الوطء وإن عزم ، إذا عاد فتزوجها فحكم الظهار باق ، فال يطأ حىت يكفر ، إلطالق اآلية الكرمية 
وألن ) } والذين يظاهرون من نسائهم { (  ١٩: ، فإن هذا قد ظاهر من زوجته مث أراد العود إليها ، فدخل حتت 

ها بالطالق كاإليالء ، وبىن ذلك القاضي على أصلنا من أن النكاح الثاين ينبين الظهار ميني مكفرة ، فلم يبطل حكم



  . على األول ، وأن الصفة ال تزول بالبينونة 
وقد دل كالم اخلرقي على أن الكفارة ال جتب مبجرد الظهار ، وال باإلمساك بعده ، وال بإعادة القول ثانياً ، وقوله 

ألن اهللا : تعليل ألن الكفارة ال تلزم باملوت ، وال بالطالق قبل الوطء ، وقوله . ألن احلنث بالعود وهو الوطء : 
هذا الذي يظهر يل واهللا . فلم يطأها حىت يكفر : عز وجل أوجب الكفارة على املظاهر قبل احلنث ؛ تعليل لقوله 

  . أعلم 
  .  يأيت بكفارة الظهار أنت علي كظهر أمي ؛ مل يطأها إن تزوجها حىت: ولو قال المرأة أجنبية : قال 
  . ليس هو مبنزلة الطالق : هذا منصوص أمحد ، وعليه أصحابه ، وقال : ش 

إن تزوجت : وذلك ملا روى اإلمام أمحد بإسناده عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال يف رجل قال  ٢٧٥٩
ميني مكفرة ، فصح انعقادها قبل النكاح  وألهنا. عليه كفارة الظهار : فتزوجها ، قال . فالنة فهي علي كظهر أمي 

والذين يظاهرون من نسائهم { (  ١٩: ، كاليمني باهللا تعاىل ، وأليب حممد احتمال بأنه ال يصح ، لقول اهللا سبحانه 
وأجيب عن اآلية بأهنا خرجت . واألجنبية ليست من نسائه ، وألنه نوع حترمي ، فلم يتقدم النكاح كالطالق ) } 

أن الطالق حل قيد النكاح ، وال حل قبل العقد ، ) أحدمها ( ق ، وعن القياس بالفرق من وجهني خمرج الطال
أن الطالق يزيل املقصود من النكاح فلم ) والثاين ( والظهار حترمي للوطء ، وذلك قد يتقدم على العقد كاحليض 

كل النساء على : م إذا عمم فقال انتهى ، وكذلك احلك. يصح ، وهذا ال يزيله وإمنا يعلق اإلباحة على شرط 
  . واهللا أعلم . كظهر أمي 

أنت علي حرام ، وأراد يف تلك احلال مل يكن عليه شيء ، وإن تزوجها ، ألنه صادق ، وإن أراد : وإذا قال : قال 
  . يف كل حال مل يطأها إن تزوج حىت يأيت بالكفارة 

ن حرمتها يف احلال ، فال شيء عليه ، ملا علل به من أنه صادق اإلخبار ع. أنت علي حرام : أما إذا أراد بقوله : ش 
، إذ قد وصفها بصفتها ، ومل يقل املنكر من القول والزور ، وأما إذا أراد حترميها يف كل حال فهو مظاهر ، ألن من 

 األجنبية ، ولو مجلة األحوال إذا تزوجها ، ولفظة احلرام إذا أريد هبا الظهار ظهار يف الزوجة بال ريب ، فكذلك يف
  . واهللا أعلم . أطلق فال شيء عليه ، الحتماله لإلنشاء ولإلخبار ، فال يتعني أحدمها بغري تعيني 

  . ولو ظاهر من زوجته وهي أمة ، فلم يكفر حىت ملكها ، انفسخ النكاح ، ومل يطأها حىت يكفر : قال 
مني وملك النكاح ، وإذاً يغلب األقوى وهو امللك ، أما انفساخ النكاح فال ريب فيه ، لعدم اجتماع ملك الي: ش 

ال يطأها حىت يكفر ؛ واختاره ابن حامد والقاضي وغريهم ، لشمول : ويبطل النكاح ، وأما الوطء فقال اخلرقي 
والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا ، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا { (  ١٩: اآلية الكرمية له ، وهي 

يبطل حكم الظهار ، وحتل له ، وعليه : وهذا قد ظاهر من امرأته ، فدخل يف اآلية وقال أبو بكر يف اخلالف ) } 
كفارة ميني ، كما لو تظاهر منها وهي أمته ، ألهنا خرجت عن الزوجات ، وصارت ملك ميينه ، فأعطيت حكم 

ارة ، مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت مث تزوجها ، ذلك ، وخرج أبو الربكات قولًا أهنا حتل له مبلك اليمني بال كف
ولعله خمرج مما إذا ظاهر من أمته ال شيء عليه ، وأن الصفة تعود ، وبيانه أنه إذا ظاهر منها وهي زوجته ، مث ملكها 

 ، فقد زالت الزوجية ، وملك اليمني ال يؤثر الظهار فيه شيئاً ، فيصري كما لو علق طالق زوجته على شيء ، مث
أباهنا وفعل احمللوف عليه ، فإنه ال شيء عليه ، كذلك هنا ، حتل له مبلك اليمني ، وال شيء عليه ، مث بعد ذلك إذا 

  . أعتقها أو باعها مث تزوجها عاد الظهار ، كما تعود الصفة 
  . ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة ، مل يكن عليه أكثر من كفارة واحدة : قال 



  . املذهب بال ريب ، حىت أن أبا حممد نفى اخلالف يف املذهب  هذا هو: ش 
اتباعاً لقول عمر وعلي رضي اهللا عنهما فإهنما قاال كذلك ، رواه عنهما األثرم ، وال نعرف هلما خمالفاً ،  ٢٧٦٠

قد وجد ألنه . وكما لو حلف باهللا تعاىل على ذلك ، وحكى أبو الربكات رواية أخرى أن عليه لكل واحدة كفارة 
  . الظهار والعود فيها ، فأشبه ما لو أفردها 

ومفهوم كالم اخلرقي أنه لو تظاهر منهن بكلمات كان عليه لكل واحدة كفارة ، وهو إحدى الروايات ، واختيار 
ابن حامد ، والقاضي وأيب حممد وغريهم ، ألهنا أميان ال حينث يف أحدها باحلنث يف األخرى ، فال تكفرها كفارة 

  . وهي اختيار أيب بكر عليه كفارة واحدة ) والرواية الثانية ( ة ، كما لو كفر مث ظاهر ، واحد
اتباعاً لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، ألن كفارة الظهار حق هللا تعاىل ، فلم تتكرر بتكرر : قال أبو بكر  ٢٧٦١

يف جملس واحد فكفارة واحدة ، نقلها  إن كان يف جمالس فكفارات ، وإن كان) والرواية الثالثة ( سببها كاحلد 
  . الفضل بن زياد ، واهللا أعلم 

  . والكفارة عتق رقبة : قال 
والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون { (  ١٩: ال نزاع يف هذا ، وقد شهد له الكتاب العزيز قال سبحانه : ش 

  . ر رقبة ، واهللا أعلم أي فالواجب حترير رقبة ، أو فعليه حتري) } ملا قالوا فتحرير رقبة 
  . مؤمنة : قال 
هذا إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار مجهور أصحابه ، اخلرقي ، والقاضي ، والشريف ، وأيب اخلطاب ، : ش 

  . والشريازي وأيب حممد وغريهم ، محال للمطلق يف آية الظهار ، على املقيد يف كفارة القتل ، الّتحاد احلكم 
علي رقبة أفأعتقها ؟ : كانت يل جارية فأتيت النيب فقلت : وية بن احلكم رضي اهللا عنه قال وملا روى معا ٢٧٦٢

: ( فقال النيب . أنت رسول اهللا : فقالت ) من أنا : ( فقال . يف السماء : قالت ) أين اهللا ؟ : ( فقال هلا رسول اهللا 
ال يشترط إمياهنا ، ) والرواية الثانية ( يه بأهنا مؤمنة رواه مسلم والنسائي ، فعلل عتقها عما عل) أعتقها فإهنا مؤمنة 

بل جتزيء وإن كانت كافرة ، نص عليها يف اليهودي والنصراين ، واختارها أبو بكر ، أخذا بإطالق الكتاب ، 
بال وهاتان الروايتان جيريان يف كل رقبة واجبة ، من نذر أو كفارة ، ما عدا كفارة القتل ، فإن اإلميان شرط فيها 

  . نزاع للنص ، واهللا أعلم 
  . ساملة من العيوب املضرة بالعمل : قال 
ألنه حلظ فيه متليك منافعه ، وخروجه من حيز العدم ، إىل حيز الوجود ، ومع الضرر بالعمل مل حيصل ذلك ، : ش 

اليد ، أو سبابتها أو  فعلى هذا ال جيزئ األعمى ، وال املقعد ، وال مقطوع اليد أو الرجل ، أو أشلهما ، أو إهبام
الوسطى ، أو اخلنصر والبنصر من يد واحدة ، وقطع أمنلة اإلهبام كقطع مجيعها ، خبالف قطع غريها من األنامل ، 
ولو كان اجلميع ، وال جيزئ اجملنون ، وال املريض غري مرجو الربء ، كالسل ، خبالف املرجو الربء ، وال النحيف 

عرج ، واجملدع األنف واألذن ، واجملبوب واخلصي ، واألعور على أصح الروايتني ، العاجز عن العمل ، وجيزئ األ
وهل جيزئ األخرس مطلقاً ، وهو الذي حكاه القاضي يف التعليق ، وأبو اخلطاب عن أمحد ، أو ال جيزئ مطلقاً ، 

يار القاضي ، ومجاعة من وهو الذي حكاه أبو حممد منصوصاً له ، أو إن كان به صمم مل جيزئ وإال أجزأ ، وهو اخت
أصحابه ، وعليه محل نص أمحد باإلجزاء ، أو إن فهمت إشارته أجزأ وإال فال ، وهو خمتار أيب حممد ، أو إن انتفى 
عنه الصمم ، وفهمت إشارته أجزأ وإن وجد أحدمها منع ، وهو اختيار أيب الربكات ، على مخسة أقوال ، وهذا 

د حكى ابن الصرييف يف نوادره رواية بإجزاء الزمن واملقعد ، فيخرج يف عامة كله على املعروف من املذهب ، وق



  . هذه الصور قول باإلجزاء ، ومتام الكالم على ذلك له حمل آخر ، واهللا أعلم 
  . فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني : قال 
ا يشتريها به لكن بزيادة كثرية ، أو إذا مل جيد رقبة يشتريها ، أو وجدها ومل جيد ما يشتريها به ، أو وجد م: ش 

(  ١٩: جمحفة مباله ، أو وجدها ولكن احتاجها خلدمة وحنو ذلك ، فالكفارة صيام شهرين متتابعني ، لقوله سبحانه 
  . واهللا أعلم ) } فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا { 

  .  عذر ابتدأ فإن أفطر فيهما من عذر بىن ، وإن أفطر من غري: قال 
  . اإلمجاع على وجوب التتابع يف الشهرين ، لشهادة الكتاب ، وقد تقدم ذلك ، وكذلك السنة : ش 

ظاهر مين أوس بن الصامت ، فجئت رسول اهللا : فعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي اهللا عنهم قالت  ٢٧٦٣
قد { (  ١٩: فما برح حىت نزل القرآن ) ابن عمك  اتقي اهللا فإنه: ( أشكو إليه ، ورسول اهللا جيادلين فيه ويقول 

فيصوم : ( قال . ال جيد : فقالت ) يعتق رقبة : ( إىل الفرض ، فقال ) } مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها 
ما : قالت ) فليطعم ستني مسكيناً ؟ : ( يا رسول اهللا إنه شيخ كبري ما به من صيام ، قال : قالت ) شهرين متتابعني 

. يا رسول اهللا فإين سأعينه بعرق متر آخر : قلت ) فإين سأعينه بعرق من متر : ( عنده من شيء يتصدق به ؟ قال 
والعرق ستون صاعاً ؛ رواه ) قد أحسنت اذهيب فأطعمي هبما عنه ستني مسكيناً ، وارجعي إىل ابن عمك : ( قال 

  . أبو داود 
يام أيامهما ، وال يفطر فيهما ، وال يصوم عن غري الكفارة ، وال يشترط إذا تقرر هذا فمعىن التتابع أن يوايل بني ص

نية التتابع ، وإمنا يشترط فعله ، ومىت أفطر فيهما من غري عذر ابتدأ ، إلخالله بالشرط وهو التتابع ، وكذلك إن 
ض ، أو يوم اخلميس صام عن نذر أو قضاء ، أو كفارة أخرى لذلك ، فلو كان النذر أياماً من كل شهر كأيام البي

هذا الزمن املنذور متعني للصوم : قدم الكفارة عليه ، وقضى ذلك بعدها ، إذ لو وىف بنذره النقطع التتابع ، ال يقال 
الزمان ال يتعني ، بدليل صحة صوم آخر فيه ، خبالف زمن رمضان : ، فال يقطع التتابع كصوم رمضان ، ألنا نقول 

ا أن يكون موجباً أو مبيحاً ، فإن كان موجباً كالفطر للحيض واملرض املخوف ، أو ، وإن أفطر لعذر فال خيلو إم
فطر احلامل واملرضع خلوفهما على أنفسهما ، أو لكونه يوم عيد ، وحنو ذلك مل ينقطع التتابع ، ألنه مضطر إىل ذلك 

ن العذر مبيحاً كالسفر ، ، وال صنع له فيه ، أشبه إذا كان الفطر للحيض ، ودليل األصل اإلمجاع ، وإن كا
وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وإليه ميل أيب حممد ال يقطع ، ألنه عذر أباح ) أحدها ( واملرض غري املخوف فثالثة أوجه 

وهو ) والثالث ( يقطع ، ألن له مندوحة عنه ، أشبه ما لو أفطر بغري عذر ) والثاين ( له الفطر ، أشبه ما لو أوجبه 
اعة من أصحابه يقطع السفر ألن إنشاءه باختياره وال يقطع املرض ، ألن حصوله بغري اختياره اختيار القاضي ، ومج

  . ، وهو ظاهر كالم أمحد ، بل زعم القاضي أنه منصوصه 
وقد دخل يف كالم اخلرقي إذا أفطرت احلامل واملرضع خلوفهما على ولديهما ، وهو أحد الوجهني ، واختيار أيب 

، ودخل أيضاً من أفطر جلنون أو إغماء ، وال نزاع يف ذلك ، وكذلك من أفطر إلكراه أو اخلطاب ، وأيب حممد 
نسيان ، كمن وطيء كذلك ، أو خطأ كمن أكل يظنه ليلًا فبان هناراً ، وهو أحد الوجهني أيضاً ، وقطع به أبو 

أو ظناً منه أنه قد أمت الشهرين ،  الربكات ، نعم قد يستثىن منه كالمه من أكل ناسياً لوجوب التتابع أو جاهلًا به ،
  . فإن تتابعه قد ينقطع ، قاله أبو حممد 

  . فإن أصاهبا يف ليايل الصوم أفسد ما مضى من صومه ، وابتدأ الشهرين : قال 
هذا إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار أصحابه ، اخلرقي ، والقاضي ، وأصحابه كالشريف ، وأيب اخلطاب ، : ش 



فصيام شهرين متتابعني من { (  ١٩: ، وابن البنا ، وابن عقيل وغريهم ، والشيخني ، لقول اهللا تعاىل والشريازي 
) والثاين ( تقدمي الشهرين على املسيس ) أحدمها ( أوجب سبحانه صوم الشهرين بشرطني ) } قبل أن يتماسا 

تقدميهما عليه ، وبقي الشرط األخر  إخالؤمها عن املسيس ، فإذا وطىء يف خالهلما فقد فات أحد الشرطني وهو
ميكنه أن يأيت به فيستأنف الصوم ، فيخلو الشهران عن املسيس فوجب ذلك ، كمن أمر بشيئني فعجز عن أحدمها 

ال ينقطع التتابع بذلك ، ألنه وطء ) والرواية الثانية ( وقدر على اآلخر ، يسقط ما عجز عنه ، ويلزمه ما قدر عليه 
وم ، أشبه ما لو وطئ غري اليت ظاهر منها ، وألن التتابع يف الصيام عبارة عن اتباع صوم يوم مل يصادف حمل الص

بالذي قلبه ، وهذا متحقق وإن وطئ ليلًا ، وكذلك الروايتان إذا وطئها هناراً ناسياً ، قاله غري واحد ، وخرجهما 
  . أبو حممد فيما إذا وطئها وقد أبيح له الفطر ملرض وحنوه 

ن ظاهر كالم أيب حممد يف املقنع أن شرط عدم انقطاع التتابع فيما إذا وطئ ليلًا أن يطأ ناسياً ، وهو غفلة واعلم أ
  . منه ، فال يعترب بذلك 

إذا تظاهر فأخذ يف الصوم فجامع يستقبل ؛ : أخذت الرواية األوىل من قول أمحد يف رواية ابن منصور ) تنبيه ( 
ة األثرم وسئل عن املظاهر إذا صام بعض صيامه ، مث جامع قبل أن يتمه ، كيف وأخذت الثانية من قوله يف رواي

  . والروايتان مطلقتان كما ترى ، ولكن األصحاب محلومها على ما تقدم واهللا أعلم . يتم صومه : يصنع ؟ قال 
  . فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً : قال 
جبة فكفارته إطعام ستني مسكيناً باإلمجاع ، وقد شهد لذلك ما إذا مل يستطع صوم الشهرين على الصفة الوا: ش 

  ) . أو شبق ( كما تقدم يف قصة أوس بن الصامت ، ) لكرب ( تقدم من الكتاب والسنة ، وسواء عدم االستطاعة 
كنت امرءاً قد أوتيت من مجاع النساء ما مل يؤت غريي ، : ملا روى سلمة بن صخر رضي اهللا عنهما قال  ٢٧٦٤

لما دخل رمضان ظاهرت من امرأيت حىت ينسلخ رمضان ، فرقا من أن أصيب يف ليليت شيئاً فأتتابع يف ذلك إىل أن ف
يدركين النهار وأنا ال أقدر على أن أنزع ؛ فبينما هي ختدمين من الليل إذا انكشف يل منها شيء فوثبت عليها ، 

انطلقوا معي إىل رسول اهللا فأخربه بأمري ؛ فقالوا : فلما أصبحت غدوت على قومي ، فأخربهتم خربي ، وقلت هلم 
واهللا ال نفعل ، نتخوف أن ينزل فينا قرآن ، أو يقول فينا رسول اهللا مقالة يبقى علينا عارها ، ولكن اذهب أنت : 

 .أنا بذاك : فقلت ) أنت بذاك ؟ : ( واصنع ما بدا لك ؛ فخرجت حىت أتيت رسول اهللا فأخربته خربي ، فقال يل 
فضربت ) أعتق رقبة : ( قال . نعم ، ها أنا ذا فأمض يف حكم اهللا ، فأنا صابر له : فقلت ) أنت بذاك ؟ : ( فقال 

قلت ) فصم شهرين متتابعني : ( ال والذي بعثك باحلق ما أصبحت أملك غريها ، قال : صفحة رقبيت بيدي وقلت 
والذي بعثك باحلق لقد بتنا ليلتنا : قلت ) فتصدق : ( ال يا رسول اهللا وهل أصابين ما أصابين إال يف الصوم ؟ ق: 

اذهب إىل صاحب صدقة بين زريق ، فقل له فليدفعها إليك ، فأطعم عنك منها وسقا : ( قال . وحشا مالنا عشاء 
وجدت عندكم : فرجعت إىل قومي فقلت هلم ) من متر ستني مسكيناً ، مث استعن بسائرها عليك وعلى عيالك 

: ء الرأي ، ووجدت عند رسول اهللا السعة والربكة ، وقد أمر يل بصدقتكم فادفعوها إيل ؛ قال الضيق وسو
وإن رجي زواله ، لدخوله ) أو مرض ( رواه اإلمام أمحد وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، انتهى ، . فدفعوها إيل 

ملساكني ، وتأيت هذه املسألة إن شاء اهللا حتت اآلية الكرمية ، ال لسفر ، ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال بد من تعدد ا
  . تعاىل يف كتاب الكفارات 

  . أي خوفا ، واهللا أعلم . فرقا ) : تنبيه ( 
  . مسلماً : قال 



من شرط املسكني املدفوع إليه يف الكفارة أن يكون مسلماً ، على املنصوص واملختار لألصحاب ، فال جيوز : ش 
ز الدفع إليه كاحلريب واملستأمن ، إذ هو مال جيب دفعه إىل الفقري بالشرع ، فال الدفع لذمي ، ألنه كافر ، فلم جي

ولعله بىن ذلك على جواز : يدفع إىل أهل الذمة كالزكاة ، وحكى اخلالل يف جامعه رواية باجلواز ، قال القاضي 
  ) . } فإطعام ستني مسكينا { (  ١٩: عتق الذمي يف الكفارة ، وذلك ألنه مسكني ، فدخل حتت 

حبث األصحاب وكالمهم يقتضي أن اخلالف يف الذمي ، وأنه ال نزاع أن احلريب ال يدفع إليه ، وكذلك ) تنبيه ( 
  . نص أمحد يف جواز عتق الكافر إمنا هو يف اليهودي والنصراين 

  . حرا : قال 
، لعدم حاجتهم ، لوجوب أي ومن شرط املسكني أن يكون حراً ، فال جيوز دفعها لعبد وال أم ولد وحنوها : ش 

نفقتهما على سيدمها ، وظاهر كالمه أنه ال جيوز دفعها إىل مكاتب ، ويأيت ذلك يف الكفارات إن شاء اهللا تعاىل ، 
. ويدخل يف كالم اخلرقي يف املسكني الفقري ، ألنه مسكني وزيادة ، وكذلك الغارم إلصالح نفسه ، ألنه حمتاج 

  . واهللا أعلم 
  .  مد من حنطة ، أو نصف صاع من متر أو شعري لكل مسكني: قال 

حدثنا إمساعيل ، حدثنا أيوب ، عن أيب يزيد : أما كونه مدا من حنطة فلما روى اإلمام أمحد قال : ش  ٢٧٦٥
أطعم هذا ، فإن مدي شعري : ( جاءت امرأة من بين بياضة بنصف وسق شعري ، فقال النيب للمظاهر : املدين ، قال 
  . ) مكان مدبر 

وعلى هذا حيمل ما روي عن أيب سلمة ، عن سلمة بن صخر ، أن النيب أعطاه مكتلًا فيه مخسة عشر صاعاً  ٢٧٦٦
  . رواه الدارقطين ، وللترمذي معناه ) أطعمه ستني مسكيناً وذلك لكل مسكني مد : ( ، فقال 
ما كونه نصف صاع متر أو شعري مث هذا قول زيد وابن عباس ، وابن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهم ، وأ ٢٧٦٧

  . فلما تقدم من أن مدي شعري مكان مد بر 
وذكر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال يعين العرق زنبيلًا يأخذ مخسة عشر صاعاً ؛ : ويف أيب داود قال  ٢٧٦٨

على الرب وإذاً العرقان ثالثون صاعاً ، فيكون لكل مسكني نصف صاع متر ، انتهى واخلرقي رمحه اهللا اقتصر 
والشعري والتمر ، وقال غريه جيزيء هنا ما جيزيء يف الفطرة فإن كان قوت بلده غري ذلك كاألرز والذرة ، فهل 

جيزئه ، وهو اختيار أيب اخلطاب ، وأيب حممد ، أو ال جيزئه ، وهو اختيار القاضي ؟ فيه قوالن ، وكذلك القوالن يف 
  . وافقوا على اإلجزاء  إجزاء اخلبز ، إال أن القاضي وأصحابه هنا

املكتل الزنبيل ، وقيل القفة ، ومها مبعىن واحد ، وقيل القفة العظيمة ، والعرق قد فسره أبو سلمة بن عبد ) تنبيه ( 
العرق مكتل : ويف رواية . والعرق ستون صاعاً : الرمحن ، بأنه يسع مخسة عشر صاعاً ، ويف حديث خويلة قالت 

واالختالف يف قدره : يعين من كونه ستني صاعاً ، قال بعضهم . وهذا أصح : أبو داود يسع ثالثني صاعاً ؛ قال 
يدل على أنه خيتلف ، فيكون بعضه أكرب من بعض ، وهو بفتح العني والراء ، وسكن بعضهم الراء ، والزنبيل بفتح 

، مسي زنبيلًا ألنه ينقل  الزاي وكسر الباء املوحدة خمفف ، فإن كسرت الزاي شددت فقلت زبيل ، أو قلت زنبيل
  . فيه الزبل للسماد 

ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبىن ، وكذلك إن ابتدأ من أول ذي احلجة أفطر يوم : قال 
  . األضحى وأيام التشريق ، وبىن على ما مضى من صيامه 

، فإذا صام من أول شعبان ففي رمضان يترك  قد تقدم أنه إذا ترك صوم الكفارة لعذر أنه ال يضره ويبين: ش 



الصوم للكفارة ، ألن هذا الزمن متعني لرمضان ، مث يفطر يوم العيد ، فبعد ذلك يكمل ، وكذلك إن ابتدأ من أول 
ذي احلجة فإنه يفطر يوم األضحى وأيام التشريق ، مث يبين ، وإذا قلنا جيوز صوم أيام التشريق عن الفرض مطلقاً 

  . فطر أيام التشريق فإنه ال ي
  . وإن كان املظاهر عبداً مل يكفر إال بالصوم : قال 
هذا يدل على صحة ظهار العبد ، وال ريب يف ذلك ، لشمول اآلية الكرمية له ، وإذا صح ظهاره فكفارته : ش 

) } فصيام شهرين  فمن مل جيد{ (  ١٩: الصيام ، ألنه ال جيد الرقبة ، ألنه معسر ، وأسوأ حالًا منه ، فيدخل حتت 
وظاهر كالم اخلرقي أن كفارته الصيام وإن أذن له سيده وهو واهللا أعلم بناء على قاعدته ، من أنه ال ميلك وإن 

جيوز أن يكفر باملال بإذن السيد ، وإن مل : ملك ، ومن ال ملك له ال مال له يكفر به ، ومن األصحاب من يقول 
( كر ، وطائفة من متقدمي األصحاب ، وإليها ميل أيب حممد ، وهلم مدركان نقل إنه ميلك ، وهو ظاهر كالم أيب ب

أن الكفارة ال يلزم أن تدخل يف ملك املكفر ، أما إن ) : والثاين ( أنه ميلك القدر املكفر به ملكاً خاصاً ) : أحدمها 
مث هل له ذلك على سبيل الوجوب أو قلنا ميلك ، أو أذن له سيده يف التكفري باملال ، فال نزاع أنه له أن يكفر به ، 

( اجلواز ؟ فيه تردد لألصحاب ، وأميا كان فله على هذا التكفري باِإلطعام ، وهل له التفكري بالعتق ؟ فيه روايتان 
ال ، ألنه يقتضي الوالء ، ) : والثانية ( نعم ، اختارها ، أبو بكر ، ومال إليها أبو حممد كاِإلطعام ) : إحدامها 
يقتضي والية اِإلرث ، وليس العبد من أهل ذلك ، ومن أصحابنا من بنامها على الروايتني يف املعتق يف والوالء 

ال والء عليه ، صح تكفريه بالعتق ، وإذا جوزنا له : عليه الوالء مل يكن له العتق ، وإن قلنا : الكفارة ، إن قلنا 
جاز ذلك ، على مقتضى قول أيب بكر ، فإنه حكى فيما  التكفري بالعتق ، فأذن له سيده يف إعتاق نفسه عن كفارته

إذا أذن له يف العتق وأطلق ، هل له أن يعتق نفسه ، ألن رقبته تدخل يف اإلِطالق ، أو ليس له ذلك ، ألن خطابه 
  . باِإلعتاق قرينة على إرادة غريه 

ال بد أن تكون رقبته أقل رقبة جتزئ يف إذا أذن له سيده يف اإلعتاق وأطلق ، وجوزنا له عتق نفسه ، ف) : تنبيه ( 
  . الكفارة ، ألنه إذا أعتق غريه ال بد أن يكون كذلك ، ألنه وكيل ، فيجب عليه التصرف باألحظ 

  . وإذا صام فال جيزيه إال شهران متتابعان : قال 
تتابعني ، لدخوله يف قد تقدم أن كفارة العبد الصيام ، وإذاً فحكمه يف ذلك حكم احلر يف أنه يصوم شهرين م: ش 

  . اآلية الكرمية ، من غري قيام ما يقتضي التخصيص 
  . ومن وطئ قبل أن يأيت بالكفارة كان عاصياً : قال 
وهذا قد مس ، ) } من قبل أن يتماسا { (  ١٩: ملخالفة أمر ربه سبحانه ، وأمر رسول اهللا ، قال اهللا تعاىل : ش 

  . وقد تقدم ) ا أمرك اهللا ال تقرهبا حىت تفعل م: ( وقال النيب 
  . وعليه الكفارة املذكورة : قال 
والذين يظاهرون { (  ١٩إذا خالف ووطىء استقرت عليه الكفارة املتقدمة ، ألنه ظاهر وعاد ، فيدخل حتت : ش 

  . اآلية ) } من نسائهم ، مث يعودون ملا قالوا 
يا رسول اهللا إين : ر من امرأته فوقع عليها ، فقال وروى النسائي عن عكرمة ، أن رجلًا أتى النيب قد ظاه ٢٧٦٩

رأيت خلخاهلا : قال ) ما محلك على ذلك يرمحك اهللا ؟ : ( ظاهرت من امرأيت ، فوقعت عليها قبل أن أكفر ؛ فقال 
 ليس له الوطء ثانياً حىت يأيت: وهلذا أيضاً قال األصحاب ) فاعتزهلا حىت تقضي ما عليك : ( قال . يف ضوء القمر 

  . بالكفارة ، وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يلزمه أكثر من كفارة واحدة ، وهو كذلك ملا تقدم 



: ويف الترمذي وابن ماجه عن سلمة بن صخر رضي اهللا عنه عن النيب يف املظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال  ٢٧٧٠
  . وهو إن صح نص ) كفارة واحدة ( 

مل تكن مظاهرة ، ولزمها كفارة الظهار . أو أنت علي حرام . علي كظهر أيب أنت : وإذا قالت املرأة لزوجها : قال 
  . ، ألهنا قد أتت باملنكر من القول والزور 

أما كون املرأة ال تكون مظاهرة بذلك فهذا هو املعروف واملشهور ، واجملزوم به عند كثري من األصحاب ، : ش 
{ (  ١٩: ؛ لتخصيص اهللا سبحانه الظهار بالرجال قال تعاىل رواية واحدة : حىت أن القاضي قال يف الروايتني 

نه قول يوجب حترمياً يف الزوجة ، ميلك الزوج رفعه ، فاختص اآلية ، وأل) } والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودن 
: به الرجال كالطالق ، وحكى ابن شهاب ، وأبو يعلى ابن أيب حازم رواية أخرى أهنا تكون مظاهرة ، وقاال 

 والقاضي ، والشريف ؛ ألن الصحابة رضي اهللا عنهم قضوا يف ذلك بكفارة: اختارها أبو بكر ، وزاد ابن أيب حازم 
الظهار ، وسببها الظهار ، فدل على أهنا تكون مظاهرة ، وقياساً ألحد الزوجني على اآلخر ، وعلى هذا جتب كفارة 

وهو املشهور ، واختيار اخلرقي والقاضي ، ومجاعة من أصحابه ) فعنه ( الظهار بال ريب ، أما على املذهب 
  . مها كفارة ظهار كالشريف ، وأيب اخلطاب والشريازي ، وابنه أيب احلسني يلز

قال أمحد مثل حديث عائشة بنت طلحة ، وهو ما روى األثرم بإسناده عن إبراهيم ، أن عائشة بنت طلحة  ٢٧٧١
  . فسألت أهل املدينة ، فرأوا عليها الكفارة . إن تزوجت مصعب بن الزبري فهو علي كظهر أيب : قالت 
جالساً يف املسجد أنا وعبد اهللا بن معقل املزين ، فجاء كنت : وروى علي بن مسلم ، عن الشيباين ، قال  ٢٧٧٢

موىل لعائشة بنت طلحة اليت أعتقتين عن ظهارها ، خطبها مصعب : رجل حىت جلس إلينا ، فسألته من أنت ؟ فقال 
مث رغبت فيه بعد ، فاستفتت أصحاب رسول اهللا وهو يومئذ . هو علي كظهر أيب إن تزوجته : بن الزبري ، فقالت 

  .  ، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه ، فأعتقتين وتزوجته ؛ روامها سعيد خمتصرين كثري
عليها كفارة ميني ، ألنه ليس بظهار ، فال يوجب كفارته كسائر املنكر من القول ، : وهو اختيار أيب حممد ) وعنه ( 

يء عليها ، ألنه ليس بظهار فتجب فيه ال ش) وعنه ( وجتب كفارة ميني ، ألنه حترمي مباح ، أشبه حترمي سائر احلالل 
كفارته ، وال ميني فتجب كفارهتا ، وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فإمنا جتب باحلنث ، وهو الوطء إن قلنا جتب 
كفارة ميني ، وكذلك إن قلنا كفارة ظهار فال تكون مظاهرة ، صرح بذلك القاضي وغريه ، بشرط أن ال تكون 

: بالعزم على التمكني ، حكاه ابن أيب حازم فيما أظن ، قال ابن عقيل : مظاهرة ، فقيل  مكرهة ، وإن قلنا تكون
  . العود التمكني : رأيت خبط أيب بكر 

: عليها التمكني قبل التكفري ، قاله الشيخان ، ألن ذلك حق عليها ، فال يسقط بيمينها ، قال أبو حممد ) تنبيه ( 
ألن ظهار الرجل صحيح ، وظهارها . وليس جبيد : ل التكفري كالرجل ، قال وحكي عن أيب بكر أهنا ال متكنه قب

إهنا ليس هلا ابتداء : قول أيب بكر جار على قوله من أهنا تكون مظاهرة ، وقال أبو الربكات : غري صحيح ، قلت 
وهي قد منعت نفسها منه  إهنا متكنه ، وإهنا غري مظاهرة ، وذلك ألنه الذي يف يدها ،: القبلة واالستمتاع ، مع قوله 

 .  
  . وإذا ظاهر من نسائه مراراً فلم يكفر فكفارة واحدة : قال 
هذا هو املشهور من الروايتني ، واملختار لعامة األصحاب ، القاضي ، والشريف وأيب اخلطاب ، والشريازي ، : ش 

ة كاليمني باهللا تعاىل ، وألن الكفارات وابن البنا وغريهم ، ألنه لفظ تتعلق به كفارة ، فإذا كرره كفاه كفارة واحد
جتب كفارات ما مل ينو التأكيد أو ) وعنه ( زواجر مبنزلة احلدود ، فإذا وجدت قبل التكفري تداخلت كاحلدود 



اإلفهام ، ألن الظهار مع العود قد وجداً ، فتجب الكفارة كما بأول مرة ، وأبو حممد يف الكايف حيكي هذه الرواية 
ئناف تكررت ، وإال مل تتكرر ، وهو ظاهر كالم القاضي يف روايتيه وليس جبيد ، فإن مأخذ هذه إن نوى االست

الرواية يف الرجل حيلف على شيء واحد أمياناً كثرية ، فإن أراد تأكيد اليمني فكفارة واحدة ، وحكى أبو حممد يف 
  .  أعلم املقنع الرواية إن كرره يف جمالس فكفارات ، وال أظنه إال ومها ، واهللا

  كتاب اللعان

  
مشتق من : إذا فعل ما ذكر ، أو لعن كل واحد من االثنني اآلخر ، قال أبو حممد . العن لعاناً : اللعان مصدر : ش 

ألن الزوجني ال ينفكان : اللعن ، ألن كل واحد من الزوجني يلعن نفسه يف اخلامسة إن كان كاذباً ، وقال القاضي 
: وأصل اللعن الطرد واإلبعاد ، يقال : انتهى ، قال األزهري . اً ، فتحصل اللعنة عليه من أن يكون أحدمها كاذب

  . لعنه اهللا أي باعده 
والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم ، فشهادة { (  ١٩: واألصل يف اللعان قول اهللا تعاىل 

  ) . } أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني { (  ١٩: إىل قوله تعاىل ) } أحدهم أربع شهادات باهللا 
وعن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه أن عومير ابن أشقر العجالين جاء إىل عاصم بن  ٢٧٧٣

يا عاصم أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل يل يا عاصم : عدي ، فقال له 
اصم رسول اهللا ، فكره رسول اهللا املسائل ، حىت كرب على عاصم ما مسع من رسول اهللا ، فلما رسول اهللا ، فسأل ع

مل تأتين خبري ، قد كره : يا عاصم ماذا قال لك رسول اهللا ؟ فقال عاصم : رجع عاصم إىل أهله جاءه عومير ، فقال 
 أسأله عنها ؛ فأقبل عومير حىت أتى رسول اهللا واهللا ال أنتهي حىت: رسول اهللا املسألة اليت سألته عنها ، فقال عومير 

يا رسول اهللا أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال : وهو وسط الناس ، فقال 
فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول : قال سهل ) قد أنزل فيك ويف صاحبتك قرآن ، فاذهب فأت هبا : ( رسول اهللا 

كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها ؛ فطلقها عومير ثالثاً قبل أن يأمره النيب ؛ قال : ، فلما فرغا قال عومير اهللا 
  . روامها الشيخان ، وأبو داود وهذا لفظه . فكانت تلك سنة املتالعنني : ابن شهاب 

ومل يأت . يا زانية ، أو رأيتك تزنني زنيت ، أو : وإذا قذف الرجل زوجته البالغة احلرة املسلمة ، فقال هلا : قال 
  . بالبينة ، لزمه احلد إن مل يلتعن ، مسلماً كان أو كافراً ، حراً كان أو عبداً 

  . الكالم على هذه املسألة أولًا من جهة اإلمجال ، وثانياً من جهة التفصيل : ش 
ومل يأت بالبينة لزمه احلد ، فإن التعن فأما من جهة اإلمجال فإذا قذف الرجل زوجته اليت هذه صفتها مبا ذكر ، 

اآلية ، أوجب سبحانه احلد على رامي ) } والذين يرمون احملصنات { (  ١٩: سقط عنه احلد ، لقول اهللا تعاىل 
احملصنات إن مل يأت بالبينة ، وهو شامل لألزواج وغريهم ، مث خص األزواج بعد ذلك باللعان ، تنبيهاً على أن 

  . البينة يف إسقاط احلد  اللعان قائم مقام
ويشهد هلذا ما يف السنن عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن هالل بن أمية قذف امرأته  ٢٧٧٤

يا رسول اهللا إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته : فقال ) البينة وإال حد يف ظهرك : ( بشريك بن سحماء ، فقال النيب 
خمتصر ، رواه البخاري وأبو داود ، والترمذي ) البينة وإال حد يف ظهرك : (  يقول يلتمس البينة ؟ فجعل رسول اهللا

  . وابن ماجه 



إذا قدف الرجل زوجته ، إىل آخره يقتضي أن اللعان إمنا يشرع بني الزوجني : وأما من جهة التفصيل فقول اخلرقي 
د إن كانت املرأة حمصنة ، أو التعزيز إن مل تكن ، وهو اتفاق يف اجلملة ، أما قذف غري الزوجني فالواجب فيه إما احل

والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني { (  ١٩: حمصنة ، ملا تقدم من قول اهللا تعاىل 
دل على أن كل رام يلزمه احلد ، وأن الزوج له مع عدم ) } والذين يرمون أزواجهم { (  ١٩: إىل ) } جلدة 
ة شيء آخر وهو اللعان ، وكذلك ال لعان بقذف األمة ، وإن كان بينهما ولد ، ألن اللعان ، إمنا ورد يف البين

الزوجات ، ويدخل يف الزوجة الرجعية ، ألهنا زوجة ، وكذلك من قذفها مث أباهنا ، ألن القذف ورد على زوجته ، 
صل قبل بينونتها ، ويستثىن من األجنبية إذا قذفها يف أنت طالق يا زانية ثالثاً ؛ ألن قذفها ح: وكذلك إذا قال هلا 

أنت طالق ثالثاً يا زانية ، فإن يف هذه : نكاح فاسد ، أو أباهنا مث قذفها بزنا يف النكاح ، أو يف العدة أو قال هلا 
ة ، وإال الصورة إن كان بينهما ولد العن لنفيه ، للحاجة إىل ذلك ، وإن مل تكن زوجة ، إلضافة ذلك إىل الزوجي

حد ومل يالعن ، ويستثىن من الزوجة إذا قذف زوجته بزنا قبل النكاح ، فإنه حيد وال يالعن على املذهب مطلقاً ، 
إن ) وعنه ( يالعن مطلقاً ، نظراً إىل أهنا زوجته ، فيدخل يف اآلية الكرمية ) وعنه ( إلضافة القذف إىل حالة البينونة 
إىل آخره ، بيان لصفة . البالغة احلرة املسلمة : ه ، وإال مل يالعن ، انتهى ، وقوله كان مث ولد العن حلاجته إىل نفي

الزوجني الذين يصح لعاهنما ، وقد اختلفت الرواية عن أمحد رمحه اهللا يف ذلك ، فروي عنه أن من شرطهما أن 
والذين يرمون { (  ١٩: عموم يكونا مكلفني ، وإن كانا ذميني ، أو رقيقني أو فاسقني ، أو كان أحدمها كذلك ، ل

وهذا شامل لكل زوج وزوجة ، خرج منه غري املكلفني ، ألن هذا ال خيلو من حد أو تعزير ، وذلك ) } أزواجهم 
ال يتعلق إال مبكلف ، وبىن القاضي وغريه ذلك على أن اللعان ميني ، واليمني ال يشترط هلا إسالم وال حرية ، وال 

  . اللعان إىل اسم اهللا تعاىل  عدالة ، ودليل ذلك افتقار
وهذه الرواية هي اختيار القاضي يف تعليقه ، ) لوال األميان لكان يل وهلا شأن : ( وقول النيب يف امرأة هالل  ٢٧٧٥

ومجاعة من أصحابه ، كالشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي وابن البنا ، واختيار أيب حممد إيضاً وغريه 
ط التكليف اإلسالم واحلرية والعدالة ، فال لعان إال من مسلمني حرين عدلني ، وعلله أمحد بأنه يشتر) وعنه ( 

) } ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم { (  ١٩: شهادة ، وذلك لوجود لفظ الشهادة فيه ، وألن اهللا سبحانه قال 
وجها املكلف ، وال لعان يف قذف يوجب ال يصح اللعان إال من احملصنة وز: رواية ثالثة ) وعنه ( فجعلهم شهداء 

} والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم مثانني جلدة { (  ١٩: التعزير ، ألن اهللا تعاىل قال 
ال لعان بقذف غري احملصنة ، إال ) وعنه ( اآلية ، وظاهره احملصنات ) } والذين يرمون أزواجهم { (  ١٩: مث قال ) 

يريد نفيه ، وهذا اختيار القاضي يف اجملرد ، نظراً للحاجة لنفي الولد ، وظاهر كالم اخلرقي الثالثة ، ألنه اعترب  لولد
إن : يف الزوجة البلوغ واحلرية واإلسالم ، ومل يعترب ذلك يف الزوج ، والقاضي والشريف وأبو اخلطاب قالوا 

  . اختياره الثانية 
واحلد إمنا جيب . لزمه احلد إن مل يلتعن ، مسلماً كان أو كافراً : لًا ، ألنه قال واعلم أن يف كالم اخلرقي تساه

بقذف املسلمة ، والكافر ال يكون زوجاً ملسلمة ، وقد حيمل على ما إذا أسلمت فقذفها يف عدهتا ، فإن هنا يلزمه 
زنيت أو يا : فقال هلا : نتهى ، وقوله ا. احلد وإن كان كافراً ، وله أن يلتعن إلسقاطه إن كان بينهما ولد كما تقدم 

زانية أو رأيتك تزنني ، بيان لأللفاظ اليت يصري هبا قاذفاً ، ويترتب عليها اللعان ، وال يشترط أن يضيف ذلك إىل 
وال أن يقذفها بزنا يف القبل ، بل ال فرق بني القبل والدبر ، ) } والذين يرمون أزواجهم { (  ١٩: الرؤية ، لعموم 

مل تزن : قذفها بغري الزنا ، أو بزنا لكن يف غري الفرج فال حد وال لعان ، ولو مل يقذفها بالزنا أصلًا ، بأن قال ولو 



ومل يأت بالبينة لزمه احلد إن مل يلتعن ، : وحنو ذلك ، فيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، وقوله . ولكن ليس هذا الولد مين 
نه إذا قدر على البينة له أن يلتعن وهو كذلك ، ألهنما بينتان ، فكان له تقدم الكالم عليه أولًا ، وظاهر كالمه أ

  . اخلربة يف أيهما شاء واهللا أعلم 
  . وال يعرض له حىت تطالبه زوجته : قال 
يعين ال يعرض له يف طلب حد وال لعان حىت تطالبه زوجته ، ألن ذلك حق هلا ، فال يقام إال بطلبها ، كبقية : ش 

ميلك وليها املطالبة ، وإن كانت صغرية أو جمنونة ، أو أمة ، ألنه حق ملحوظ فيه التشفي ، فليس  حقوقها ، وال
لغري من هو له طلبه كالقصاص ، فإن أراد الزوج اللعان من غري طلبها ، وال ولد مل يكن له ذلك بال نزاع عندنا ، 

يب القذف ، فال يشرع مع عدم املطالبة وكذلك مع وجود الولد على أكثر نصوص اإلمام أمحد ، ألنه أحد موج
كاحلد ، واختار القاضي أن له اللعان وحده ، ألجل نفي الولد ، حلاجته إىل ذلك ، وجعله أبو الربكات قياس رواية 

وحنو ذلك ، كما سيأيت ، وهكذا . مل تزن والولد ليس ولدي : أنه يالعن إذا نفى الولد ، ومل يرمها بالزنا ، بأن قال 
يف كل موضع تعذر فيه اللعان من جهتها ، كما إذا أعفته عن املطالبة أو صدقته أو أقام بينة بزناها ، أو  اخلالف

قذفها وهي حمصنة فجنت ، أو وهي جمنونة بزنا قبل اجلنون ، أو وهي خرساء أو ناطقة مث خرست ومل تفهم إشارهتا 
 .  

  .  فمىت تالعنا وفرق احلاكم بينهما مل جيتمعا أبداً: قال 
إذا تالعنا وفرق احلاكم بينهما ، حرمت املالعنة على املالعن على التأبيد ، فال جيتمعان أبداً على املذهب بال : ش 

  . ريب 
حسابكما على اهللا تعاىل ، : ( قال رسول اهللا للمتالعنني : ملا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٢٧٧٦

ال مال لك ، إن كنت صدقت عليها : ( يا رسول اهللا مايل ؟ قال : ل قا) . أحدكما كاذب ، ال سبيل لك عليها 
  . متفق عليه ) فهو مبا استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها 

  ) . ال جيتمعان أبداً : ( ففرق رسول اهللا بينهما ، وقال : وعن سهل بن سعد يف قصة املتالعنني  ٢٧٧٧
  ) . املتالعنان إذا تفرقا ال جيتمعان أبداً : ( ي اهللا عنهما أن النيب قال وعن ابن عباس رض ٢٧٧٨
  . رواهن الدارقطين . مضت السنة أن ال جيتمع املتالعنان : وعن علي ، وابن مسعود رضي اهللا عنهما قاال  ٢٧٧٩

ذي وجد كأن مل يكن وشذ حنبل عن أصحابه فنقل عن أمحد أنه إذا أكذب نفسه حلت له ، نظراً إىل أن اللعان ال
إن أكذب نفسه : نقل حنبل : بالتكذيب ، وقد اختلف نقل األصحاب يف هذه الرواية ، فقال القاضي يف الروايتني 

إن أكذب نفسه جلد احلد : زال حترمي الفراش ، وعادت مباحة كما كانت بالعقد األول ؛ وقال يف اجلامع والتعليق 
: نقل حنبل : جتديد عقد ، وهو ظاهر كالم أيب حممد ، قال يف الكايف واملغين  ، وردت إليه ، وظاهر هذا أنه من غري

وينبغي أن حتمل هذه الرواية على ما إذا مل يفرق احلاكم ، : إن أكذب نفسه عاد فراشه كما كان ؛ زاد يف املغين 
: إذا مل يفرق احلاكم فإن قيل فأما مع تفريق احلاكم بينهما فال وجه لبقاء النكاح حباله ؛ وفيما قاله نظر ، فإنه 

ال حتصل إال بتفريق احلاكم ، فال حترمي حىت يقال حلت : الفرقة حصلت باللعان ، فهو كتفريق احلاكم ، وإن قيل 
له ، والذي يقال يف توجيه ظاهر هذا النقل أن الفرقة إمنا استندت للعان ، وإذا أكذب نفسه كأن اللعان مل يوجد ، 

  . عليه ، وهو الفرقة وما نشأ عنها وهو التحرمي  وإذاً يزول ما ترتب
إن أكذب نفسه حلت له ) وعنه ( إن الفرقة تقع فسخاً متأبد التحرمي : وأعرض أبو الربكات عن هذا كله فقال 

. بنكاح جديد ، أو ملك ميني إن كانت أمة ، وقد سبقه إىل ذلك الشريازي ، فحكى الرواية أهنا تباح بعقد جديد 



  . انتهى 
فعلى املذهب مىت وقع اللعان بعد البينونة أو يف نكاح فاسد ، فهل يفيد احلرمة املؤبدة ، ألنه لعان صحيح ، أو ال 

  . يفيدها ، ألن الفرقة مل حتصل به ؟ على وجهني 
،  ومقتضى كالم اخلرقي رمحه اهللا ، أن الفرقة بينهما ال حتصل إال بتفريق احلاكم ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد

واختيار القاضي ، والشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفاهتم ، وابن البنا وأيب حممد ، وأيب بكر فيما حكاه القاضي يف 
  . التعليق 
ملا روى نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجلًا العن امرأته يف زمن رسول اهللا ، وانتفى من ولدها ،  ٢٧٨٠

  . رواه اجلماعة . باملرأة  ففرق رسول اهللا بينهما ، وأحلق الولد
فرق رسول اهللا بني : قال . رجل قذف امرأته : قلت البن عمر رضي اهللا عنهما : وعن سعيد بن جبري قال  ٢٧٨١

يرددها ثالث مرات ، فأبيا ففرق ) اهللا يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب : ( أخوي بين عجالن ، وقال 
  . الفرقة مبجرد اللعان ملا احتيج إىل فرقة متفق عليه ، ولو حصلت . بينهما 
فطلقها ثالثاً . كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها : وقد تقدم يف حديث سهل بن سعد أن عوميرا قال  ٢٧٨٢

ذاكم التفريق بني : ( فكانت تلك سنة املتالعنني ، ويف رواية يف الصحيح : قبل أن يأمره رسول اهللا ، قال الزهري 
فكان فراقه إياها سنة املتالعنني ؛ وظاهره يقتضي أن طالقه وقع ، ولو : ويف لفظ ألمحد ومسلم ) نني كل متالع

فكانت تلك سنة املتالعنني يعين التفريق بينهما ، وأمحد رمحه اهللا استدل حبديث : وقعت الفرقة ملا وقع ، وقوله 
: مىت تنقضي الفرقة بينهما ؟ فقال : قاسم وقد سئل سهل على أن الفرقة تقع مبجرد اللعان ، فقال يف رواية ابن ال

فرق رسول : وأما حديث ابن عمر فإنه يقول . كذبت عليها إن أمسكتها ، هي طالق : أما يف حديث سهل فقال 
اهللا بينهما ؛ وابن عمر أعرف باحلديث ، ألن سهال كان له مخس عشرة سنة ، وابن عمر كان رجلًا ؛ ووجه الدليل 

أي احلكم بالفرقة باللعان ، مث يرشح هذا القول أن اللعان معىن . فكانت تلك سنة املتالعنني : قوله من هذا أن 
يقتضي التحرمي املؤبد ، فلم يقف على حكم احلاكم كالرضاع ، وهذه الرواية عزاها أبو حممد إىل اختيار أيب بكر ، 

اج احلاكم إىل استئذاهنا ، ولو مل يفرق كان النكاح وظواهر األحاديث تدل على األوىل وهي املذهب ، وعليها ال حيت
حباله ، قاله أبو حممد ، وعلى كلتيهما ال حيصل التفريق قبل متام اللعان بينهما ، ألن النصوص إمنا وردت بالتفريق 

  . بعد لعاهنما 
  . فرقة اللعان فسخ ال طالق ، نص عليه ، واهللا أعلم ) تنبيه ( 

  . عليه احلد  وإن أكذب نفسه فلها: قال 
إذا أكذب نفسه لزمه ما عليه من وجوب احلد ، وحلوق النسب ، ومل يثبت ما عليه من عود حلها له ، على : ش 

  . املذهب كما تقدم ، ألن بإكذاب نفسه تبني أن لعانه كذب ، وإذاً جيب احلد 
ل أنكر ولد امرأته وهو يف قضى عمر رضي اهللا عنه يف رج: وقد روى الدارقطين بإسناده عن قبيصة قال  ٢٧٨٣

بطنها ، مث اعترف وهو يف بطنها ، حىت إذا ولد أنكره ، فأمر به عمر رضي اهللا عنه فجلد مثانني جلدة ، لفريته عليها 
، مث أحلق به ولدها ، وإمنا مل يثبت احلل حذاراً من أن يثبت له مبجرد قوله حل ، وملا كان من مذهب اخلرقي أن 

يف قذف احملصنة اقتصر على احلد ، أما على قول غريه من أنه يشرع وإن مل تكن حمصنة ،  اللعان ال يشرع إال
  . واهللا أعلم . أو التعزير إن مل تكن حمصنة : فيقول 

  . وإن قذفها وانتفى من ولدها ، ومت اللعان بينهما بتفريق احلاكم ، انتفى عنه إذا ذكره يف اللعان : قال 



  . حلق زوجها  إذا ولدت املرأة ولداً: ش 
وال ينتفي عنه إال اللعان على الصفة اليت ذكرها اخلرقي رمحه اهللا ، كما ) الولد للفراش : ( لقول النيب  ٢٧٨٤

  . سيأيت بيانه 
أن رجلًا العن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ففرق رسول اهللا : وذلك ملا تقدم يف حديث ابن عمر الصحيح  ٢٧٨٥

  . املرأة بينهما ، وأحلق الولد ب
ففرق رسول اهللا : ويف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا ملا العن بني هالل وامرأته قال  ٢٧٨٦

بينهما ، وقضى أن ال يدعى ولدها ألب ، وال يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه احلد ، رواه أمحد وأبو 
بنفي احلاكم مع ذلك ، وهذا اخلالف كاخلالف يف ) وعنه ( اهنما بتمام لع) فعنه ( داود ، واختلف مباذا ينتفي 

ثالثة تقف الفرقة على حكم احلاكم ، فإذا فرق انتفى الولد ، ألن قول ابن عمر رضي ) وعنه ( الفرقة ، مباذا حتصل 
ق ، وخرج أبو ظاهره أن نفي الولد مرتب على التفري. ففرق رسول اهللا بينهما ، وأحلق الولد باألم : اهللا عنهما 

إن تعذر اللعان من جهة املرأة ، : الربكات قولًا آخر ، أن الولد ينتفي بلعان الزوج وحده ، وكأنه خرجه من القول 
  . يالعن الزوج وحده لنفي الولد 

ومت : ألن عنده كما سيأيت أن من شرط اللعان القذف ، وقوله . وإن قذفها وانتفى من ولدها : وقول اخلرقي 
ومت اللعان : حيترز عن مذهب الغري أن الولد ينتفي مبجرد لعان الزوج ، كالتخريج املتقدم ، وقوله . بينهما اللعان 

بينهما بتفريق احلاكم ؛ الظاهر أن الباء فيه للمعية ، أي مع تفريق احلاكم ، ال للسببية ، إذ تفريق احلاكم ليس سبباً 
انتفى عنه إذا ذكره يف اللعان ؛ يعين أنه يشترط لنفي : ا سيأيت ، وقوله لتمام اللعان ، بل متامه بألفاظه املشترطة كم

الولد أن يذكره يف اللعان ، فلو مل يذكره مل ينتف ، وهذا خمتار القاضي وأيب حممد وغريمها ، ملا تقدم من حديث ابن 
لك ال يوجب نفي الولد ، كما عمر أن رجلًا العن امرأته وانتفى من ولدها ؛ وألن غاية اللعان أن يثبت زناها ، وذ

وعلى هذا يشترط أن يذكره يف األلفاظ اخلمسة ، وحكى أبو حممد تبعاً للقاضي يف روايتيه عن أيب . لو أقرت به 
بكر يف اخلالف أنه ال يشترط ذكره ، حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما املتقدم يف لعان هالل وامرأته ، وقضى 

ألب ، وليس يف القصة أنه ذكر الولد يف اللعان ، ومل يعرج أبو الربكات على هذا رسول اهللا أن ال يدعى ولدها 
وإما ضمنا ، . وما هذا الولد ولدي : اخلالف ، بل جزم أنه ال بد أن يتناوله اللعان ؛ إما صرحياً بأن يقول يف لعانه 

باهللا أين لصادق فيما ادعيت به ، وحنو  أشهد: بأن يقول من قذفها بزنا يف طهر مل يصبها فيه وأنه اعتزهلا حىت ولدت 
  . ذلك ، يدل عليه واهللا أعلم 

  . فإن أكذب نفسه بعد ذلك حلقه الولد : قال 
قد تقدم أنه إذا أكذب نفسه ثبت ما عليه من احلد ، وحلوق الولد ، ألن نفقته جتب عليه ، وكالم اخلرقي : ش 

  .  أعلم يشمل وإن كان الولد ميتاً وله مال ، وهو كذلك واهللا
  . وإن نفى احلمل يف التعانه مل ينتف حىت ينفيه عند وضعها له ويالعن : قال 
رمبا مل يكن شيئاً ، لعله يكون رحياً ، وعلى : منصوص أمحد يف رواية اجلماعة أنه ال يصح نفي احلمل ، وقال : ش 

فيه مشروطاً بوجوده ، وألن األحكام هذا عامة األصحاب ، معتمدين بأنه يكون رحياً ، وقد يكون غريه ، فيصري ن
اليت ينفرد هبا احلمل تقف على والدته ، بدليل املرياث والوصية ، وغري ذلك ، وهذا حكم ينفرد به احلمل ، فدخل 

يف القاعدة ، وفارق وجوب النفقة على احلامل ، وكوهنا ال توطأ حىت تضع وغري ذلك ، ألن هذه أحكام تتعلق 
رد باحلمل ، فعلى هذا ال بد أن ينفيه عند وضعها له ويالعن ، ونقل عنه ابن منصور ما يدل حبيوان حامل ، ال ينف



وقضى أن ال يدعى ولدها ألب ، ولعان هالل : على أنه يصح نفيه ، وهو اختيار أيب حممد ، ألن يف حديث سهل 
  . وامرأته كان قبل الوضع ، كما جاء يف غري حديث 

  . ل وكانت حاملًا وجاء مصرحاً يف حديث سه ٢٧٨٧
وينبين على هذا اخلالف يف . وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا العن على احلمل ، رواه أمحد  ٢٧٨٨

  . واهللا تعاىل أعلم . استلحاقه ، فعلى األول ال يصح ، وقد نص عليه أمحد يف رواية ابن القاسم ، وعلى الثاين يصح 
مل تزن ، ولكن ليس هذا الولد مين ؛ فهو ولده يف احلكم ، وال حد عليه هلا : قال ولو جاءت امرأته بولد ، ف: قال 

 .  
وأما كونه ال حد ) الولد للفراش : ( أما كون الولد واحلال ما تقدم ولده ، فألنه ولد على فراشه ، وقد قال : ش 

لعان لنفي الولد ، وهذا اختيار عليه فألن شرط وجوب احلد القذف ومل يوجد ، وظاهر كالم اخلرقي أنه ليس له ال
القاضي يف الروايتني ، وأيب حممد ، ألن اللعان الذي ورد يف الكتاب والسنة ورد بعد القذف ، وال قذف هنا ، 

وهي اختيار أيب بكر ، وابن ) والرواية الثانية ( فينتفي اللعان ، إذ األصل االنتفاء مطلقاً ، إال فيما ورد به الشرع 
له : ي يف تعليقه ويف روايتيه ، والشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، وأيب الربكات حامد ، والقاض

ذلك ، ألن مشروعية اللعان لشيئني ، نفي احلد والولد ، وال يلزم من عدم أحدمها عدم اآلخر ، ولو سلم أن أصل 
ولد يتأكد ، ويلزم منه مفاسد عظيمة ، ال مشروعيته لنفي احلد ، فليشرع ألجل الولد من باب األوىل ، إذ ضرر ال

  . يوجد بعضها يف احلد ، فكيف مبجموعها 
ومل جيعله قاذفاً . ومل تزن : أحدمها ذكر أبو الربكات من صور الروايتني إذ قال صورة اخلرقي ، ومل يقل ) تنبيهان ( 

كى اختيار اخلرقي يف اجلميع ، وأبو وطئت بشبهة ، أو مقهورة بنوم أو إغماء أو جنون أو إكراه ؛ وح: ، أو قال 
. وحكى اخلالف فيما إذا قال أكرهت على الزنا . وطئت بشبهة أنه ال لعان : حممد يف املغين قطع فيما إذا قال 

وهذا ظاهر كالم القاضي ، ألنه استدل الختيار اخلرقي بأن من رمى أحد الواطئني مل يكن له أن يالعن ، كما لو 
وأجاب عن ذلك يف التعليق بأنه . وطئك فالن بشبهة ، وكنت عاملة أنه أجنيب : اطىء ، فقال قذف الزوجة دون الو

إمنا مل يكن له اللعان جلواز نفي الولد عنه ، بعرضه على القافة ، وأبو حممد يقول يف هذه الصورة اليت جعلها القاضي 
ه مىت قذف بالزنا ، بأن تضمن قذفه رميها له اللعان ، وينصب اخلالف مع القاضي ، وضابط الباب أن: حمل وفاق 

ورمي واطئها ، شرع اللعان بال ريب ، وعكسه إن مل يقذفها ، وال قذف واطئها ، فهنا ال لعان عند أيب حممد يف 
املغين ، والقاضي ، وال خالف ، وعند أيب حممد يف املقنع وأيب الربكات فيه الروايتان ، والصحيح عند أيب الربكات 

أي يف مجيع الصور ، وإن قذف . وهو أصح عندي : اللعان ، وهذا الذي اقتضى أليب الربكات أن يقول مشروعية 
وحنو ذلك ، فهنا جيري اخلالف بال ريب ، واملصحح عند القاضي . أكرهت على الزنا : واطئها دوهنا ، بأن قال 

وطئك فالن : ن الواطئ ، كما إذا قال ومن تقدم مشروعية اللعان ، خالفاً للخرقي ، وأيب حممد ، وإن قذفها دو
وكنت عاملة ، فعند القاضي هنا ال خالف أنه ال يالعن ، وخمتار أيب حممد أنه يالعن ، وكالم أيب الربكات . بشبهة 

حمتمل جلريان اخلالف ، وأن الصحيح عنده مشروعية اللعان ، ومناط املسألة عند القاضي أن ال يكون له طريق إىل 
 اللعان ، واملناط عند أيب حممد واخلرقي أن يقذف زوجته بالزنا ، واملناط عند أيب الربكات أنه حيتاج نفي الولد إال

إىل نفي الولد ، وإن أمكن نفيه بالعرض على القافة ، وحنو ذلك ، ألن القافة قد تتعذر ، وقد يشتبه األمر عليها ، 
  . وحنو ذلك 

الصور فإن الولد ينتفي مبجرد لعان الزوج وحده ، ذكره أبو الربكات  حيث شرع اللعان يف هذه) التنبيه الثاين ( 



  . واهللا أعلم 
ويشري إليها ، وإن . أشهد باهللا لقد زنت : واللعان الذي يربأ به من احلد أن يقول الزوج مبحضر من احلاكم : قال 

اتق اهللا ، فإهنا : ويقال له  مل تكن حاضرة مساها ونسبها ، حىت يكمل ذلك أربع مرات ، مث يوقف عند اخلامسة
ولعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني ، : املوجبة ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة ، فإن أىب إال أن يتم فليقل 

أربع مرات ، مث توقف عند اخلامسة ، وختوف كما . أشهد باهللا لقد كذب : فيما رماها به من الزنا ، وتقول هي 
وأن غضب اهللا عليها إن كان من الصاذقني ، فيما رماين به الزنا ، مث : أبت إال أن تتم فلتقل خيوف الرجل ، فإن 

  . قد فرقت بينكما : يقول احلاكم 
  . هذا بيان لصفة اللعان ، واألصل فيه يف اجلملة اآلية الكرمية ، وقد تقدمت : ش 

يا أبا عبد الرمحن املتالعنان أيفرق بينهما ؟ : ما وعن سعيد بن جبري أنه قال لعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه ٢٧٨٩
يا رسول اهللا أرأيت لو وجد أحدنا امرأته : سبحان اهللا ، نعم أول من سأل عن ذلك فالن ابن فالن ، قال : قال 

فسكت النيب فلم : على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك ؛ قال 
: إن الذي سألتك عنه ابتليت به ، فأنزل اهللا هؤالء اآليات يف سورة النور : كان بعد ذلك أتاه فقال جيبه ، فلما 

فتالهن عليه ، ووعظه وذكره ، وأخربه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب ) } والذين يرمون أزواجهم { (  ١٩
وعظها ، وأخربها أن عذاب الدنيا أهون من ال والذي بعثك باحلق ما كذبت عليها ؛ مث دعا باملرأة ف: اآلخر ، فقال 

أربع شهادات باهللا إنه { (  ١٩: ال والذي بعثك باحلق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد : عذاب اآلخرة ، قالت 
أربع شهادات باهللا { (  ١٩: مث ثىن باملرأة فشهدت ) } ملن الصادقني ، واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان الكاذبني 

  . مث فرق بينهما متفق عليه ) } ن الكاذبني ، واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني إنه مل
وظاهر كالم اخلرقي أن مجيع ما ذكره تتوقف صحة اللعان عليه ، فيكون شرطاً فيه ، وحنن نتكلم عليه مفصلًا ، 

  . فأما كون ذلك مبحضر احلاكم فال بد منه 
أرسلوا إليها ، فتال عليهما رسول اهللا ، وذكرمها ، وأخربمها أن عذاب : لنيب قال ألن يف قصة هالل أن ا ٢٧٩٠

: ( فقال رسول اهللا . كذب : واهللا لقد صدقت عليهما ، فقالت : الدنيا أهون من عذاب اآلخرة ، فقال هالل 
و كانت املرأة خفرة ، وظاهره أنه كان حبضوره ، وكذلك بقية األحاديث ، تدل على ذلك ، نعم ل) العنوا بينهما 

أشهد باهللا أربع : بعث احلاكم من يالعن بينهما ، إذ هو نائب عنه ، ونائبه قائم مقامه ، وأما كون الزوج يقول 
فألن الذي يشهد به هو زناها ، وأما كونه يشري . لقد زنت : فلآلية الكرمية واحلديث ، وأما كونه يقول . مرات 

ا إذا كانت حاضرة ، فإن كانت غائبة أمساها ونسبها ، حىت تنتفي املشاركة بينها وبني إليها فلتتميز عن غريها ، وهذ
أشهد : على ما يف كتاب اهللا ، يقول أربع مرات : كيف يالعن ؟ قال : غريها ، وهذا كله شرط ، وقيل ألمحد 

ه اهللا تعاىل استغىن عن ذلك بقوله وهو ظاهر النصوص ، واخلرقي رمح. باهللا إين فيما رميتها به من الزنا ملن الصادقني 
  . واتباع لفظ النص أوىل وأحسن : ألن معنامها واحد ، قال أبو حممد . لقد زنت : 

العنوا : ( وأما كون الزوج يوقف بعد الرابعة ، ويقال له ما ذكر ، فألن يف حديث هالل ملا قال النيب  ٢٧٩١
: فلما كانت اخلامسة قيل ) } شهادات باهللا إنه ملن الصادقني  أربع{ (  ١٩: فشهد . اشهد : فقيل هلالل ) بينهما 

واهللا ال : فقال . يا هالل اتق اهللا ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخر ، وإن هذه املوجبة اليت توجب العذاب 
مث ) } ن الكاذبني اخلامسة أن لعنة اهللا عليه أن كان م{ (  ١٩: يعذبين اهللا عليها ، كما مل جيلدين عليها ، فشهد 

اتقي : فلما كانت اخلامسة قيل هلا ) } أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني { (  ١٩: فشهدت . اشهدي : قيل هلا 



اهللا ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة ، وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب ، فتلكأت ساعة مث 
احلديث ) } اخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني { (  ١٩:  واهللا ال أفضح قومي ؛ فشهدت: قالت 

رواه أبو داود وأمحد ، وهو ظاهر النصوص ، وهذا اإليقاف واملوعظة مستحبان عند األصحاب ، ألهنما ليسا يف 
: أن يتم فليقل  حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما الصحيح ، وإمنا فيه املوعظة أوال ، وأما كونه إن مل يرجع وأىب إال

ولعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني فيما رماها به من الزنا ، لآلية الكرمية واحلديث ، وهذا أيضاً شرط ، إال أنه لو 
اِإلجتزاء بالغضب ال باِإلبعاد ، ويف إبدال ) ثالثها ( أبدل لفظة اللعنة باإلبعاد أو بالغضب ففي اإلجزاء ثالثة أوجه 

من اشترط من : وقال الوزير ابن هبرية من أصحابنا : ال جيزئ : أو أحلف وجهان ، أصحهما لفظه أشهد بأقسم 
فيما : اشترط يف نفيها عن نفسها . فيما رميتها به من الزنا ) : } من الصادقني { (  ١٩: الفقهاء أنه يزاد بعد قوله 

ذلك وبينه ، ومل يذكر هذا اِإلشتراط ، وأما كون  وال أراه حيتاج إىل ذلك ، ألن اهللا تعاىل أنزل. رماين به من الزنا 
على ما قال اخلرقي إىل آخره ، فلما تقدم ، . أشهد باهللا إنه ملن الكاذبني ، أو لقد كذب : املرأة تقول بعد ذلك 

،  وهو كله أيضاً شرط إال املوعظة واِإليقاف كما يف الرجل ، وإذا أبدلت الغضب باللعنة مل جيز ، ألن الغضب أبلغ
وإن أبدلت الغضب بالسخط فوجهان ، وقد تضمن كالم اخلرقي أن لعان الزوج مقدم ، وهو كذلك ، فلو ابتدأت 

املرأة مل يعتد بذلك ، وكذلك الترتيب يف األلفاظ شرط ، واعلم أن من شرط اللعان أيضاً اِإللقاء من احلاكم أو 
لو حلف من غري أن يأذن له احلاكم ، أو شهد من غري سؤال  نائبه ، فلو ابتدأ الرجل من غري إلقاء مل يعتد به ، كما

  . ، واهللا أعلم 
. ما هذا الولد ولدي : أشهد باهللا لقد زنت ، يقول : فإن كان بينهما يف اللعان ولد ذكر الولد فإذا قال : قال 

  . أشهد باهللا لقد كذب ، وهذا الولد ولده : وتقول هي 
د ذكره يف اللعان ، وأنه ال ينتفي إال بذلك ، على خمتار اخلرقي ، مث إن اخلرقي قد تقدم أنه يشترط لنفي الول: ش 

هذا الولد : يشترط أن يقول : وتبعه على ذلك أنه حممد ، وقال القاضي . وما هذا الولد ولدي : اكتفى بأن يقول 
  . يعين خلقاً وخلقاً واهللا أعلم . من زنا ، وليس هو مين 

  . تلتعن هي فال حد عليها ، والزوجية حباهلا  فإن التعن هو ومل: قال 
أما انتفاء احلد عنها فال نعلم فيه خالفاً يف مذهبنا ألن احلدّ يدرأ بالشبهة ، ونكوهلا شبهة ، ألنه حيتمل أن : ش 

  . يكون لشدة حيائها ، أو لعقدة على لساهنا ، أو غري ذلك ، وهذا شبهة فدرأت احلد 
إن احلد على من زنا وقد أحصن ، إذا كانت بينة ، أو كان احلمل : ي اهللا عنه ويرشح هذا قول عمر رض ٢٧٩٢

حيتمل ) } ويدرأ عنها العذاب أن تشهد { (  ١٩: أو االعتراف ؛ وظاهره أنه ال حد بغري ذلك ، وقول اهللا سبحانه 
د باالحتمال ، وأما كون أن يراد بالعذاب احلد ، وحيتمل أن يراد احلبس ، وحيتمل أن يراد غريه ، فال يثبت احل

  . الزوجية حباهلا فألن الفرقة إمنا حتصل بالتعاهنما ، ومل يوجد ذلك 
وظاهر كالم اخلرقي أنه خيلى سبيلها ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار أيب بكر ، ألن هذا لعان مل يوجب حدا ، فلم 

القاضي ، وأيب علي ابن البنا ، والشريازي وغريهم وهي اختيار ) : والثانية ( يوجب حبساً ، كما لو مل تكمل البينة 
فإذا مل تشهد مل ) } ويدرأ عنها العذاب أن تشهد { (  ١٩: أهنا حتبس حىت تقر أو تالعن ، نظراً لقوله تعاىل 

 والاليت يأتني الفاحشة من{ (  ١٩: العذاب احلبس آلية النساء وهي قوله تعاىل : يندرىء العذاب عنها ، وإمنا قلنا 
أو جيعل اهللا هلن سبيال (  ٩)فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت ، { (  ١٩اآلية إىل ) } نسائكم 

وإمنا مل يقل إنه احلد حذاراً من ارتكاب األثقل باالحتمال ، ومقتضى كالم اخلرقي أن الولد الحق له ، وهو ) } 



  . كذلك واهللا أعلم 
  . ربع مرات وكذلك إن أقرت دون األ: قال 
يعين ال حد عليها ، ألنه مل يثبت بلعانه كما تقدم ، وال بإقرارها املذكور ، إذ شرط ثبوت احلد عليها باِإلقرار : ش 

أن تقر أربعاً ، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، والزوجية حباهلا كما تقدم ، وحكم هذه حكم من نكلت على ما تقدم 
أن الولد الحق بالزوج على املنصوص ، وقد تقدم فيه قول آخر أن للزوج أن يلتعن ، يف حبسها أو ختليتها ، ويف 

وحده لنفيه ، وحكى ابن محدان قولًا أهنا إذا أقرت بعد النكول ثالثاً أهنا حتد ، وكأن مدركه أن شهادة الرجل مبنزلة 
ا لو أقرت ثالث مرات ، وشهد شاهد ، فقد وجد بلعانه ربع النصاب ، وبإقرارها ثالثة أرباعه ، ويلزم على هذ

  . شاهد أهنا حتد ، وال أعرف النقل يف ذلك ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  كتاب العدد

  
  
العدة ما تعده املرأة من أيام أقرائها ، أو أيام محلها ، أو غري ذلك ، على ما يعرف إن شاء اهللا ، واألصل فيها : ش 

والالئي يئسن من { (  ١٩: وقوله تعاىل ) } صن بأنفسهن ثالثة قروء واملطلقات يترب{ (  ١٩: قول اهللا تعاىل 
أي فعدهتن كذلك ، أو فكذلك ، أو والالئي ) احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر ، والالئي مل حيضن 

قدير ، وعلى الثاين يئسن من احمليض ، والالئي مل حيضن فعدهتن ثالثة أشهر ، وملخصه هل يف اآلية تقدمي وتأخري أو ت
: اآلية ، وقوله ) } وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { (  ١٩: هل املقدر مفرد أو مجلة ؟ خالف ، وقوله 

وقول النيب لفاطمة بنت ) } والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا { (  ١٩
يف أحاديث غري ذلك ، مع أن مشروعية ذلك إمجاع واحلمد هللا واهللا أعلم ) اعتدي يف بيت ابن أم مكتوم : ( قيس 

 .  
  . وإذا طلق الرجل زوجته وقد خال هبا فعدهتا ثالث حيض : قال 
} واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء { (  ١٩قد انعقد اإلمجاع على وجوب العدة على املبتوتة ، لعموم : ش 
اآلية ، وقد اختلف يف ) } أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات ، مث طلقتموهن  يا{ (  ١٩: مع قوله تعاىل ) 

وجوب العدة على املخلو هبا بشرطه ، ومذهبنا وجوهبا ، لقضاء الصحابة بذلك ، وقد تقدم الكالم على ذلك مبيناً 
ن يولد ملثله ، وهل يعترب ، يف وجوب الصداق باخللوة ، ويشترط لوجوب العدة باخللوة مطاوعتها ، وكون الزوج مم

خلومها من املوانع كاجلب والعنة ، واإلحرام والصيام ، وحنو ذلك ؟ مل يعتربه أبو الربكات ، مع حكايته اخلالف يف 
  . الصداق ، وخرج أبو حممد اخلالف الذي مث هنا 

حتملت املرأة ماء الرجل ،  وظاهر كالم اخلرقي أن العدة ال جتب إذا مل يوجد مس أو خلوة ، ولو قبل أو ملس ، أو
  . وهو أحد الوجهني يف الصور الثالث ، والذي جزم به القاضي يف اجملرد وجوهبا بتحمل املرأة املاء انتهى 

وعدة ذات القروء احلرة ثالثة أقراء باإلمجاع ، لشهادة النص بذلك ، واختلف يف القروء هل هي احليض أو 
أهنا األطهار ، ويعزى هذا يف ) إحدامها ( ا قوالن للعلماء ، وألهل اللغة األطهار ؟ على روايتني مشهورتني ، مه

  . اجلملة إىل أهل احلجاز 
ونقله أمحد عن زيد وابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم ، وزعم ابن عبد الرب أن أمحد رجع أخرياً إىل هذا  ٢٧٩٣



ث عمن قال القروء احليض ختتلف ، واألحاديث رأيت األحادي: القول ، وعمدته يف ذلك قول أمحد يف رواية األثرم 
أي يف عدهتن ، كقوله تعاىل ) } فطلقوهن لعدهتن { (  ١٩: عمن قال الطهر وأنه أحق هبا ، والعمدة يف ذلك قوله 

أي يف يوم القيامة ، واملشروع السنة له كما تقدم ، وقال ) } ونضع املوازين القسط ليوم القيامة { (  ١٩: 
  : زوة األعشى يصف غ

  مورثة مالًا ويف األصل رفعة 
  

  ملا ضاع فيها من قروء نسائكا 
  

القرء احليض ، ويعزى هذا يف اجلملة إىل أهل العراق ، وحيكى عن األصمعي ) والثانية ( والذي ضاع هو األطهار 
وقال . مقرؤ فهي : قال األصمعي . إذا حاضت . أقرأت املرأة : والكسائي ، والفراء ، واألخفش ، قالوا كلهم 

  . فهي مقرىء : الكسائي والفراء 
ونقل ذلك اإلمام أمحد عن عمر ، وابن مسعود رضي اهللا عنهما ، وهو املشهور عن أمحد ، واختيار  ٢٧٩٤

كنت أقول بقول زيد وعائشة وابن : أصحابه ، وآخر قوليه صرحياً ، كما نص عليه يف رواية ابن القاسم ، فقال 
وأصرح من . كنت أقول األطهار ، مث وقفت لقول األكابر : بته ، وكذلك يف رواية األثرم عمر رضي اهللا عنهم فه

قد كنت أقول به ، إال أين أذهب اليوم إىل أن األقراء احليض ، وهذا تصريح : ذلك قوله يف رواية النيسابوري 
ليس فيه إال أن خمتاره كان إذ بالرجوع ، وعلى إحدى الطريقتني يرتفع اخلالف من مذهبه ، وما اعتمده أبو عمر ف

ذاك األطهار ، والعمدة يف ذلك ما اعتمده أمحد من أن ذلك قول األكابر ، وقد حكاه عن عمر وابن مسعود رضي 
  . اهللا عنهما 
وروي عن أيب بكر الصديق ، وعثمان بن عفان ، وابن عباس ، وأيب موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأيب  ٢٧٩٥

  . هم ، وأيضاً فقد وقع القرء يف لسان املبني لكتاب ربه ، واملراد به احليض الدرداء رضي اهللا عن
جتلس أيام : ( فقال : إهنا مستحاضة : فعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها أهنا قالت للنيب  ٢٧٩٦

  . أقرائها ، مث تغتسل ، خمتصر ، رواه النسائي 
بنت جحش اليت كانت حتت عبد الرمحن بن عوف شكت إىل  وعن عائشة رضي اهللا عنها أن أم حبيبة ٢٧٩٧

فلتنظر قرأها الذي كانت حتيض ، فلتترك الصالة ، مث لتنظر ما بعد ذلك ، فلتغتسل عند : ( رسول اهللا الدم ، قال 
  . رواه أمحد والنسائي ) كل صالة وتصلي 

  . رواه ابن ماجه . بثالث حيض  أمرت بريرة أن تعتد: وعن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٢٧٩٨
رواه الترمذي وأبو ) طالق األمة تطليقتان ، وعدهتا حيضتان : ( وعنها أيضاً رضي اهللا عنها أن النيب قال  ٢٧٩٩

ثالثة قروء { (  ١٩: فعلم من هذا أن عرف الشرع يف القرء أهنا حتيض ، وأيضاً موافقة لظاهر اآلية ، وهو . داود 
ثة قروء كوامل ، وإمنا يكون ذلك إذا قلنا إهنا احليض ، أما إن قلنا إهنا األطهار فإمنا هو قرآن فإن ظاهرها ثال) } 

والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن { (  ١٩: وبعض الثالث ، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، وأيضاً قوله تعاىل 
اإلعتداد باألشهر ، فظاهره أن األشهر بدل عن احليض  فنقلهن عند عدم احمليض إىل) } ارتبتم ، فعدهتن ثالثة أشهر 

  . ، وأيضاً فالعدة استرباء ، فكانت باحليض كاسترباء األمة 
وأما قوله تعاىل ) ال توطأ حامل حىت تضع ، وال غري حامل حىت تستربأ حبيضة : ( ودليل األصل قول النيب  ٢٨٠٠



لقيته لثالث بقني من الشهر ، أي مستقبلًا : دهتن ، كما تقول فاملراد مستقبالت لع) } فطلقوهن لعدهتن { (  ١٩: 
  . لثالث 
يؤيد هذا أن يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ملا طلق امرأته وهي حائض ، وأمره النيب مبراجعتها ،  ٢٨٠١

واه أبو داود ر) } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن { (  ١٩: قرأ النيب : فقال ابن عمر 
  . والنسائي 
عصيت ربك ، وبانت : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة ، قال  ٢٨٠٢

يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل { (  ١٩: منك امرأتك ، مل تتق اهللا فيجعل لك خمرجاً ، مث قرأ 
رواه أبو ) } يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن { (  ١٩: ال وإن اهللا ق: ويف لفظ ) } عدهتن 

أراد من أوقات نسائك ، ومل يرد ال حيضاً وال طهراً ، والقرء والقارىء جاء يف : داود ، وأما بيت األعشى فقيل 
إن القرء يصلح للحيض : لغة لوقت هبوهبا ، ومن هنا قال بعض أهل ال. هذا قارىء الرياح : معىن الوقت ، يقال 

قريت املاء : يصلح هلما ، بناء على أن القرء اجلمع ، ومنه قوهلم : والطهر ، بناء على أن القرء الوقت ، وقال آخر 
أي لفظت به جمموعاً ، وال ريب أن الدم جيتمع يف البدن يف الطهر ، وجيتمع يف الرحم . يف احلوض ، وقرأت القرآن 

لة من أهل اللغة من جيعل القرء للطهر ، ومنهم من جيعله للحيض ، ومنهم من جيعله مشتركاً يف احليض ، وباجلم
  . بينهما ، واهللا أعلم 

  . غري احليضة اليت طلقها فيها : قال 
هذا بناء على خمتاره من أن األقراء احليض ، فعلى هذا ال تعتد باحليضة اليت طلقها فيها من العدة ، بل إمنا : ش 

ا بعدها ، بال خالف نعلمه ، لظاهر الكتاب ، وألن املنع من الطالق يف احليض واهللا أعلم حذاراً من حتتسب مب
تطويل العدة عليها ، وإمنا يكون ذلك إذا مل حتتسب باحليضة اليت طلقها فيها ، وهبذا قلنا واجلمهور حتتسب بالطهر 

الطالق يف الطهر أضر هبا ، وأطول عليها من الطالق يف  الذي طلقها فيه قرءاً إن قلنا القروء األطهار ، وإال يكون
  . احليض ، واهللا أعلم 

  . فإذا اغتسلت من احليضة الثالثة ، أبيحت لألزواج : قال 
ظاهر هذا أن العدة ال حيكم بانقضائها بانقضاء احليضة الثالثة ، بل ال بد مع ذلك من االغتسال ، وهذا إحدى : ش 

أمحد ، واختيار أصحابه ، اخلرقي ، والقاضي ، والشريف والشريازي وغريهم ، اعتماداً  الروايتني ، وأنصهما عن
  . على أن هذا قول أكابر الصحابة 

إذا انقطع الدم يف احليضة الثالثة فقد بانت : روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان يقول : قال أمحد  ٢٨٠٣
  . تقول به ؟  فلم ال: وهو أصح يف النظر ، قيل له . منه 

ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود ، فأنا أهتيب أن أخالفهم ؛ يعين اعتبار الغسل ، ويرشح هذا : قال  ٢٨٠٤
القول أن ظاهر القرآن كما أشار إليه أمحد ، يقتضي انقضاء العدة بانقضاء الثالثة قروء ، فترك هؤالء األكابر 

  . البيان للظاهر ، الظاهر إمنا هو عن توقيف ممن له 
والرواية . ( وقد روي هذا أيضاً عن أيب بكر وعثمان ، وأيب موسى ، وعبادة وأيب الدرداء رضي اهللا عنهم  ٢٨٠٥
تنقضي العدة بانقطاع دمها من الثالثة وإن مل تغتسل ، اختاره أبو اخلطاب ، نظراً لظاهر القرآن ، وال تفريع ) الثانية 

فظاهر كالم اخلرقي ومجاعة أن العدة ال تنقضي ما مل تغتسل ، وإن فرطت يف  على هذه الرواية ، أما على األوىل
فإن أخرت الغسل تعمداً ، فينبغي إن كان الغسل من أقرائها أن ال : االغتسال مدة طويلة ، وقد قيل أليب عبد اهللا 



إذا : ي عن أيب عبد اهللا رو: فظاهر هذا أنه أخذ به ، وقال أبو بكر . هكذا يقول شريك : تبني وإن أخرته ؟ قال 
يعين بذلك أهنا ال تباح ما مل جتب عليها الصالة ، فإذا وجبت : قال القاضي . وجبت عليها الصالة ومل خيرج الوقت 

روي عن أيب عبد اهللا أهنا يف عدهتا إذا انقطع الدم لدون أكثر احليض ، وإن : أبيحت انتهى ، وقال أبو بكر أيضاً 
لعدة بانقطاعه انتهى ، وحمل اخلالف يف املسألة يف إباحتها لألزواج ، وحلها لزوجها األول انقطع ألكثره انقضت ا

بالرجعة ، أما ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها ، وعدم وقوع الطالق هبا ، وانتفاء املرياث ، وغري ذلك ، فيحصل 
  . واهللا أعلم . ابة قصراً على مورد حكم الصح: بانقطاع الدم رواية واحدة ، قال القاضي وغريه 

  . وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من احليضة الثانية : قال 
  . مذهبنا ومذهب اجلمهور أن عدة األمة بالقرء قرءان : ش 

رواه الدارقطين ، وعن ابن ) وقرء األمة حيضتان : ( ويف لفظ ) وعدهتا حيضتان : ( ملا تقدم من قول النيب  ٢٨٠٦
رواه ابن ماجه والدارقطين ، إال أن ) طالق األمة ثنتان ، وعدهتا حيضتان : (  قال عمر رضي اهللا عنهما عن النيب

  . كال احلديثني قد ضعف 
لكن يرشحهما أنه قول عمر وعلي ، وابن عمر رضي اهللا عنهم ، واجلمهور ، وكان القياس يقتضي أن  ٢٨٠٧

  . أن احليض ال يتبعض تكون حيضة ونصفاً ، كما يف كثري من أحكام األمة مع احلرة ، إال 
إذا تقرر هذا فاخلرقي . لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفاً لفعلت : وهلذا قال عمر رضي اهللا عنه  ٢٨٠٨

رمحه اهللا عنده أن القروء احليض ، فتكون عدة األمة حيضتني ، وعنده أن احلرة ال حتل لألزواج حىت تغتسل من 
  . تسل من الثانية واهللا أعلم الثالثة ، فكذلك األمة ال حتل حىت تغ

  . وإن كانت من اآليسات أو ممن مل حيضن فعدهتا ثالثة أشهر : قال 
والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم { (  ١٩: هذا إمجاع واحلمد هللا ، وقد شهد له قوله تعاىل : ش 

ك ، أو والالئي يئسن من احمليض والالئي مل أي فكذلك ، أو فعدهتن كذل) } فعدهتن ثالثة أشهر ، والالئي مل حيضن 
حيضن فعدهتن ثالثة أشهر ، وملخصه أن اآلية الكرمية هل فيها تقدمي وتأخري ، أو تقدير ، وعلى الثاين هل املقدر 

  . مفرد أو مجلة ؟ ثالثة أقوال 
ة على ظاهر الكتاب ، وقال وحيتسب بالساعة اليت فارقها ، على املشهور من الوجهني ، حذاراً من الزياد) تنبيه ( 

إمنا حيتسب بأول الليل أو النهار ، فإذا طلقها هناراً احتسب من أول الليل الذي يليه ، وليلًا حيتسب : ابن حامد 
  . بأول النهار الذي يليه ، دفعاً ملشقة اعتبار الساعات واهللا أعلم 

  . واألمة شهران : قال 
رة ، أما إن كانت أمة فعدهتا شهران ، وهذا هو املشهور من الروايات ، يعين أن ما تقدم إذا كانت الزوجة ح: ش 

واملختار لعامة األصحاب ، واملختار لعامة األصحاب ، اخلرقي والقاضي وأصحابه ، وأيب بكر فيما نقله القاضي يف 
  . الروايتني ، إذ األشهر بدل من القروء ، وعدة ذات القروء قرآن ، فبدهلما شهران 

( عدة أو الولد حيضتان ، ولو مل حتض كان عدهتا شهران : تمد أمحد على قول عمر رضي اهللا عنه واع ٢٨٠٩
  . عدهتا شهر ونصف ، اختارها أبو بكر فيما نقله أبو حممد ) والرواية الثانية 

، ويروى عن علي وابن عمر رضي اهللا عنهم ، ألن عدة األمة نصف عدة احلرة ، وعدة احلرة ثالثة أشهر  ٢٨١٠
ثالثة ) الرواية الثالثة ( فنصفها شهر ونصف ، وإمنا اعتدت األمة ذات القروء باحليضتني ، لتعذر تبعيض احليضة 

أشهر ، خمرجة على ما قال القاضي من نصه يف أن استرباءها بثالثة أشهر ، لظاهر إطالق الكتاب ، وألن اعتبار 



شهر يف احلرة واألمة ، إذ احلمل يكون نطفة أربعني يوماً ، الشهور للعلم برباءة رمحها ، وال حتصل بدون ثالثة أ
وعلقة أربعني يوماً ، مث يصري مضغة ، أربعني يوماً مث يتحرك ويعلو بطن املرأة ، ويظهر احلمل ، وهذا ظاهر ال خفاء 

اهر كالم اخلرقي أنه به ، إال أنه ضعف ، ألنه خمالف إلمجاع الصحابة ، ألهنم إمنا اختلفوا على القولني السابقني ، وظ
ال فرق بني من عادهتا أن ال حتيض ، وبني من عادهتا أن حتيض ، كمن بلغت مخسة عشر سنة وحنو ذلك ، وهذا 

إذا أتى ) والرواية الثانية ( إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار أيب بكر وأيب حممد ، واعتماداً على عموم الكتاب 
سنة ، اختارها القاضي يف خالفه ويف غريه ، وعامة أصحابه ، الشريف وأبو عليها زمان احليض ومل حتض تعتد ب

اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي وابن البنا ، ألهنا واحلال هذه مرتابة ، جلواز أن يكون هبا محل منع حيضها 
  . فوجب أن تعتد بسنة ، كاليت ارتفع حيضها بعد وجوده 

أو ستون ، أو يفرق بني نساء العرب ونساء العجم ، على خالف سبق يف  حد اإلياس هل هو مخسون سنة) تنبيه ( 
احليض ، وأبو حممد خيتار أهنا إذا بلغت مخسني ، وانقطع حيضها عن عادهتا مرات لغري سبب ، فقد صارت آيسة ، 

  . وإن رأت الدم بعد اخلمسني ، على العادة اليت كانت تراه فيها فهو حيض واهللا أعمل 
طلقها طالقاً ميلك فيه الرجعة ، وهي أمة ، فلم تنقض عدهتا حىت أعتقت ، بنت على عدة حرة ، وإن وإذا : قال 

  . طلقها طالقاً ال ميلك فيه الرجعة فعتقت ، اعتدت عدة أمة 
ألهنا إذا أعتقت وهي رجعية فقد وجدت احلرية وهي زوجة ، فوجب أن تعتد عدة احلرائر ، كما لو أعتقت : ش 

وإن عتقت وهي بائن فلم توجد احلرية يف الزوجية ، فلم جتب عليها عدة احلرائر ، كما لو أعتقت  قبل الطالق ،
  . بعد مضي القرئني واهللا أعلم 

  . وإذا طلقها وهي ممن قد حاضت ، فارتفع حيضها ال تدري ما رفعه اعتدت سنة : قال 
ة ، فوجب أن تقعد سنة ، تسعة أشهر للحمل هذا هو املذهب املعمول به بال ريب ، ألهنا إذاً حصلت مرتاب: ش 

اعتماداً على الغالب ، وثالثة لعدة اإلياس ، لتزول الريبة ، وأليب اخلطاب يف اهلداية احتمال أهنا تقعد للحمل أربع 
  . سنني ، نظراً إىل أن ذلك هو اليقني ، مث تعتد لإلياس 

ت إليه بال ريب ، ألنه األصل ، والبدل مل يتم ، وإن عاد ولو عاد احليض قبل احلكم بانقضاء عدهتا انتقل) تنبيه ( 
بعد العدة وبعد نكاحها مل تنتقل إليه بال ريب ، للحكم بصحة نكاحها ، وإن عاد بعد احلكم بانقضاء عدهتا ، وقبل 

  . نكاحها ففي االنتقال إليه وجهان ، أصحهما ال تنتقل إليه ، للحكم بانقضاء عدهتا ، واهللا أعلم 
  . وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهراً ، تسعة أشهر منها للحمل ، وشهران للعدة  :قال 
هذا مبين على ما تقدم له من أن عدة األمة اآليسة شهران ، وهو املذهب ، أما على رواية أن عدهتا شهر : ش 

  . ونصف ، فتجلس عشرة أشهر ونصف ، وعلى رواية ثالثة أشهر ، تساوي احلرة واهللا أعلم 
ال فإن عرفت ما رفع احليض كانت يف عدة حىت تعود احليض فتعتد به ، إال أن تصري من اآليسات ، فتعتد بثالثة ق

  . أشهر من وقت تصري يف عدة اآليسات 
إذا عرفت ما رفع احليض من مرض أو رضاع وحنوه مل تزل يف عدة حىت يعود احليض فتعتد به ، أو تصري آيسة : ش 

نص عليه أمحد يف رواية صاحل ، وأيب طالب وابن منصور واألثرم ، إذا حبسها مرض أو علة فتعتد عدة اآليسات ، 
  . أو رضاع فال بد أن تأيت باحليض وعليه أصحابه 

ملا روى الشافعي يف مسنده عن حبان بن منقذ ، أنه طلق امرأته طلقة واحدة ، وكان هلا منه بنية ترضعها ،  ٢٨١١
فمضى إىل عثمان وعنده علي وزيد بن ثابت . إنك إن مت ورثتك : فقيل له  فتباعد حيضها ، ومرض حبان ،



نرى أهنا إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته ، ألهنا ليست من القواعد الالئي : ما تريان ؟ فقاال : رضي اهللا عنهم 
لبنت منها ، فعاد إليها فرجع حبان إىل أهله فانتزع ا. يئسن من احمليض ، وال من األبكار الالئي مل يبلغن احمليض 

  . احليض ، فحاضت حيضتني ، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة ، فورثها عثمان رضي اهللا عنه ، واهللا أعلم 
وإن حاضت حيضة أو حيضتني ، مث ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه ، مل تنقض عدهتا إال بعد سنة من وقت : قال 

  . انقطاع احليض 
ابة ، فوجب أن تعتد بسنة ، كما لو ارتفع حيضها من حني طلقها ، والعدة ال تبىن على عدة ألهنا إذاً تصري مرت: ش 

أخرى ، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتني مث يئست ، انتقلت إىل ثالثة أشهر ، ولو اعتدت الصغرية شهراً أو 
  . شهرين ، مث حاضت ، انتقلت إىل القروء 

مر رضي اهللا عنه فإنه قال يف رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو واعتمد أمحد يف املسألة على قول ع ٢٨١٢
) جتلس تسعة أشهر ، فإن مل يستنب هبا محل ، تعتد بثالثة أشهر (  ١٦: حيضتني ، وارتفع حيضها ال تدري ما رفعه 

  . واهللا أعلم  قضى به عمر رضي اهللا عنه بني املهاجرين واألنصار رضي اهللا عنهم ، ال ينكره منكر: قال ابن املنذر . 
وإن طلقها وهي من الالئي مل حيضن ، فلم تنقض عدهتا بالشهور حىت حاضت ، استقبلت العدة بثالث حيض : قال 

  . إن كانت حرة أو حبيضتني إن كانت أمة 
ألن الشهور بدل عن احليض ، فإذا وجد املبدل بطل حكم البدل ، كالتيمم مع املاء ، وإمنا مل تنب على ما : ش 

، ملا تقدم من أن العدة ال تبىن على أخرى ، وإذاً تعتد بثالث حيض إن كانت حرة ، وحبيضتني إن كانت أمة مضى 
إهنا األطهار فهل تعتد مبا مضى من الطهر قبل احليض قرء ؟ فيه وجهان : ، بناء على أن القروء احليض ، وإن قيل 

  . واهللا أعلم 
لدخول أو بعده ، انقضت عدهتا بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت ولو مات عنها وهو حر أو عبد ، قبل ا: قال 

  . حرة ، وبتمام شهرين ومخسة أيام إن كانت أمة 
والذين يتوفون منكم { (  ١٩: أما كون احلرة تعتد بأربعة أشهر وعشر إذا مات زوجها لفقول اهللا تعاىل : ش 

  ) . } ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر ، أن حتد على ميت فوق ثالث ، إال على زوج أربعة : ( وقول النيب  ٢٨١٣

متفق عليه ، وال فرق بني قبل الدخول وبعده ، إعمالًا لعموم اآلية واخلرب ، مث املعىن يعضده ، وهو ) أشهر وعشرا 
ذا انتهى تقررت أحكامه ، كتقرر أحكام اإلجازة بانقضائها ، أن النكاح عقد عمر ، فإذا مات انتهى ، والشيء إ

وأما كون األمة تعتد بشهرين ومخسة أيام ، فقيل التفاق الصحابة على أن عدة األمة املطلقة على النصف من عدة 
، وال  احلرة ، فكذلك عدة الوفاة ، وظاهر كالم اخلرقي أنه ال فرق بني أن تكون صغرية أو كبرية ، مسلمة أو ذمية

  . بني أن يوجد يف مدة األربعة أشهر أو مل يوجد ، وهو كذلك 
  . والعشر املعتربة يف العدة هي عشر ليال بأيامها ، فتجب عشرة أيام مع الليايل ، واهللا أعلم ) تنبيه ( 

  . ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه ، مل تنقض عدهتا إال بوضع احلمل ، أمة كانت أو حرة : قال 
وهذا إمجاع واحلمد هللا يف الطالق ، ) } وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { (  ١٩: لقول اهللا تعاىل : ش 

  . ويف كل فرقة يف احلياة ، وكاإلمجاع فيما بعد املوت 
  . وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال يف احلامل املتوىف عنها زوجها إهنا تعتد بأطول األجلني  ٢٨١٤
{ (  ١٩: وهو إحدى الروايتني عن علىي رضي اهللا عنه ، وحيكى عن سحنون من املالكية ، لقول اهللا تعاىل  ٢٨١٥



وهذا عام يف كل متوىف عنها ، ) } والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 
  . العامة على وفقه وللجماعة اآلية السابقة ، فإن العموم فيها أصرح ، مث يرشحه عمل 

من شاء العنته ألنزلت سورة النساء القصرى ، بعد األربعة أشهر وعشراً : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه  ٢٨١٦
رواه النسائي وأبو داود ، وهذا لفظه ، يريد بسورة النساء سورة الطالق ، وهذا يدل على أهنا متأخرة عن اآلية . 

  . ا بالنسخ أو بالتخصيص اليت يف سورة البقرة ، فيقضي عليه
والذي يقطع النزاع ويبني املراد بال ريب ، ما روي عن سبيعة األسلمية رضي اهللا عنها ، أهنا كانت حتت  ٢٨١٧

سعد بن خولة ، وهو من بين عامر بن لؤي ، وهو ممن شهد بدراً ، فتويف عنها يف حجة الوداع وهي حامل ، فلم 
لما تعلت من نفاسها جتملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك تنشب أن وضعت محلها بعد وفاته ، ف

مايل أراك متجملة ، لعلك ترجني النكاح ، إنك واهللا ما أنت بناكح حىت متر : رجل من بين عبد الدار فقال هلا 
نيب فسألته عن فلما قال يل ذلك مجعت علي ثيايب حني أمسيت ، فأتيت ال: قالت سبيعة . عليك أربعة أشهر وعشراً 

وال أرى بأساً أن : قال ابن شهاب . ذلك ، فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محلي ، وأمرين بالتزويج إن بدا يل 
  . متفق عليه . تتزوج حني وضعت وإن كانت يف دمها غري أن ال يقرهبا زوجها حىت تطهر 

ديث رجع إىل قول اجلماعة ، وهذا الذي يظن وقد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه ملا بلغه هذا احل ٢٨١٨
  . به 

بوضع احلمل ، أي كله ، فلو كان ولدين أو أكثر فال بد النقضاء العدة من وضع اجلميع ، ولو : وقول اخلرقي 
  . كان واحداً فال بد من انفصال مجيعه 

وأصله عندهم : ال املنذري أي انقطع دمها وطهرت ، ق. أي مل متكث ، وتعلت من نفاسها . مل تنشب ) تنبيه ( 
  . السواد ، كأنه من العلو أي تتعلى عن حالتها من املرض واهللا أعلم 

  . واحلمل الذي تنقضي به العدة ما يتبني فيه شيء من خلق اإلنسان ، أمة كانت أو حرة : قال 
ذلك يعلم أهنا حامل ، أو يداً أو رجلًا أو حنو ذلك ، وقد حكي اإلمجاع على ذلك ، إذ ب. كأن تضع ولداً : ش 

وسواء كان ما تبني ظاهراً أو خفياً ) } وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { (  ١٩: فتدخل حتت قوله تعاىل 
  . شهدت به القوابل 

ومفهوم كالم اخلرقي أهنا إذا وضعت مالًا يتبني فيه شيء من خلق اإلنسان أهنا ال تنقضي عدهتا به ، وهو املشهور 
، وخمتار أيب بكر ، والقاضي والشريف وأيب اخلطاب يف خالفاهتم ، وابن عقيل والشريازي ، وأيب حممد عن أمحد 

وغريهم ، ألنه قد حصل الشك يف كونه ولداً ، فلم حيكم بانقضاء العدة املتيقنة به ، حذاراً من دفع اليقني بأمر 
فخرج القاضي ومجاعة من ذلك انقضاء العدة به ، أهنا تصري بذلك أم ولد ، ) ونقل حنبل عن أمحد ( مشكوك فيه ، 

بيس هذا برواية يف العدة ، إذ : ألن الظاهر أنه بدء خلق آدمي ، أشبه ما لو تصور ، وأىب ذلك أبو حممد ، وقال 
انتهى ، ويؤيد هذا أنه روي عن أمحد يف رواية أخرى ما يدل على أهنا تصري بذلك أم ولد ، وال . أمحد مل يتعرض هلا 

نقضي به العدة ، والفرق االحتياط يف الصورتني ، ففي االستيالد تغليباً للحرية ، ويف العدة تغليباً للكمال ، وحمل ت
اخلالف فيما إذا ألقت مضغة ، أما إن ألقت نطفة ، أو دماً أو علقة ، فإن العدة ال تنقضي به حبال عند الشيخني 

لعلقة واملضغة ، وحمل اخلالف أيضاً إذا شهدت القوابل أن املضغة وغريمها ، والقاضي يف تعليقه جعل اخلالف يف ا
مبدأ خلق آدمي ، قاله أبو حممد ، فلو مل تشهد بذلك مل حيكم بانقضاء العدة بال خالف ، ومل يشترط ذلك أبو 

  . الربكات واهللا أعلم 



بع سنني ، حلقه الولد وانقضت ولو طلقها أو مات عنها ، فلم تنكح حىت أتت بولد بعد طالقه أو موته بأر: قال 
  . عدهتا به 

هذا يعتمد أصلًا ، وهو أكثر مدة احلمل ، واملذهب املشهور أن أقصاها أربع سنني ، ألن هذا ال نص فيه ، : ش 
  . فريجع فيه إىل الوجود ، وقد وجد ذلك 

: شة رضي اهللا عنها حديث مجيلة بنت سعد ، عن عائ: قلت ملالك بن أنس : فروى الوليد بن مسلم قال  ٢٨١٩
من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن ! سبحان اهللا : قال مالك . ال تزيد املرأة على السنتني يف احلمل 

  . حتمل أربع سنني قبل أن تلد 
  . بقي حممد بن عجالن يف بطن أمه أربع سنني : وقال الشافعي  ٢٨٢٠
ربع سنني ، وامرأة عجالن محلت ثالث بطون ، كل دفعة أربع سنني نساء بين عجالن حيملن أ: وقال أمحد  ٢٨٢١

 .  
وحكى أبو اخلطاب أن حممد بن عبد اهللا بن حسن بن احلسن بن علي بقي يف بطن أمه أربع سنني ، وهكذا  ٢٨٢٢

  . إبراهيم ابن جنيح العقيلي 
والظاهر أنه إمنا فعل ذلك . سنني ويؤيد ذلك أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ضرب المرأة املفقود أربع  ٢٨٢٣

  . ألنه أقصى مدة احلمل 
. ال تزيد املرأة على السنتني يف احلمل : وعن أمحد أن أقصاه سنتان ، ألن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٢٨٢٤

ها وألن االتفاق حصل على ذلك ، خبالف غريه ، إذا تقرر هذا أتت املرأة بولد ألربع سنني فما دون ، من يوم طالق
أو موت زوجها ، ومل تكن تزوجت وال وطئت ، وال انقضت عدهتا بالقروء ، وال باألشهر على قول ، وال بوضع 

  . احلمل ، فإن الولد الحق للزوج ، والعدة منقضية به 
ومفهوم كالم اخلرقي أهنا إذا أتت بولد أكثر من ذلك مل يلحق بالزوج ، وال ريب يف ذلك ، ومفهومه أيضاً أن 

ال تنقضي به منه ، وهذا هو املذهب ، بال ريب ، ألن احلمل منفي عنه يقيناً ، فلم يعتد بوضعه منه ، كما لو  العدة
وأوالت األمحال { (  ١٩: رمحه اهللا أن العدة تنقضي به ، ألهنا ذات محل ، فتدخل يف ) وعن أمحد ( ظهر بعد موته 

يلحق الزوج ، كامرأة الطفل املتوىف عنها ، واملطلقة  وهكذا اخلالف يف كل ولد ال) } أجلهن أن يضعن محلهن 
تنقضي به من غري الطفل ، ألنه يلحقه بالتحاقه ، خبالف الطفل ، وأظن هذا ) وعن أمحد ( عقب العقد ، وحنو ذلك 

إن ظاهر إطالق اخلرقي أن من تقدم إذا أتت بولد ألربع سنني فما دون أنه يلحق : اختيار القاضي ، وقد يقال 
زوج ، وإن كانت قد أقرت بانقضاء عدهتا ، لكن منصوص أمحد ، وقول األصحاب على خالف هذا ، فإهنم ال

اتفقوا فيما علمت على أهنا إذا أقرت بانقضاء عدهتا باألقراء ، أن الولد ال يلحق به ، وظاهر كالم أمحد وأيب بكر 
الربكات ، وابن محدان ، وظاهر كالم أن احلكم كذلك ، وإن أقرت بانقضائها باألشهر ، وصرح بذلك أبو 

  . القاضي وعامة أصحابه إناطة ذلك باألقراء ، خبالف األشهر ، وتبعهم أبو حممد على ذلك مصرحاً به واهللا أعلم 
ولو طلقها أو مات عنها ، فلم تنقض عدهتا حىت تزوجت من أصاهبا ، فرق بينهما ، وبنت على عدهتا من : قال 

  . لعدة من الثاين األول ، مث استقبلت ا
أما كونه يفرق بينهما واحلال هذه ، فألنه نكاح باطل اتفاقاً ، فوجب التفريق فيه ، كما لو تزوجت وهي : ش 

زوجة ، وأما كوهنا تبين على عدهتا من األول فلسبق عدته ، وكوهنا عن وطء يف نكاح صحيح ، وليس يف كالم 
نقطع به العدة أم ال ؟ ويف املسألة وجهان ، والذي جزم به القاضي اخلرقي بيان ملدة مقامها عند الثاين ، هل ت



والشريف وأبو اخلطاب يف خالفاهتم ، أن العدة ال تنقطع به ، والذي جزم به أبو حممد يف كتبه االنقطاع ، وأما 
نني ، والعمدة أن كوهنا تستقبل عدهتا من الثاين ، فألهنما حقان مقصودان آلدميني ، فلم يتداخال ، كالدينني واليمي

  . عمر وعلياً رضي اهللا عنهما حكما بذلك كما سيأيت ، وال نعرف هلما خمالفاً 
  . وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتني : قال 
} وأحل لكم ما وراء ذلكم { (  ١٩: هذا هو املذهب املشهور ، واملختار لألصحاب من الروايتني ، لعموم : ش 

) والرواية الثانية ( وغري ذلك ، وألنه لو زنا هبا مل حترم عليه أبداً ، فهذا أوىل ) } نات واحملصنات من املؤم{ (  ٩)
  . حترم أبداً 
ملا روى مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن املسيب ، وسليمان بن يسار ، أن طليحة كانت حتت رشيد  ٢٨٢٥

رب زوجها ضربات مبخفقة ، وفرق بينهما ، الثقفي ، فطلقها ونكحت يف عدهتا ، فضرهبا عمر رضي اهللا عنه ، وض
أميا امرأة نكحت يف عدهتا فإن كان زوجها الذي تزوجها مل يدخل هبا فرق بينهما ، مث اعتدت بقية عدهتا : مث قال 

من زوجها األول ، وكان خاطباً من اخلطاب ، وإن كان دخل هبا فرق بينهما ، مث اعتدت بقية عدهتا من األول ، مث 
اآلخر ، فال ينكحها أبداً ، واملعىن يف ذلك واهللا أعلم أن اهللا تعاىل أوجب العدة لرباءة الرحم ، حفظاً اعتدت من 

لألنساب ، وشرع النكاح بعدها صيانة للفروج ، فلما انتهك احلرمة ، وأخل باحلكمة ، واستعجل السبب الذي 
  . قيض قصده املؤبد ، كالقاتل ملورثه رتب عليه الشرعاإلباحة يف غري حمله ، اقتضت احلكمة أن يعامل بن

إذا (  ١٦: وقد اعترض على قول عمر رضي اهللا عنه بقول علي رضي اهللا عنه ، فإنه روي عنه أنه قال  ٢٨٢٦
  ) . انقضت العدة فهو خاطب من اخلطاب 

  . وقد روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه رجع إىل قول علي رضي اهللا عنه  ٢٨٢٧
أهنا ال حتل قبل انقضاء العدتني ، وعلى هذا األصحاب كافة ، ما عدا أبا حممد ، فإنه مييل إىل ومفهوم كالم اخلرقي 

وهذا حسن موافق : أن له أن ينكحها يف عدهتا منه ، بعد فراغ عدة األول ، قال بعد أن حكى هذا عن الشافعي 
به ها هنا ، فأشبه ما لو خالعها مث  للنظر ، ألن العدة إمنا شرعت حفظاً للنسب ، وصيانة للماء ، والنسب الحق

  . نكحها يف عدهتا ، واألصحاب اعتمدوا على قضاء عمر رضي اهللا عنه وقد تقدم 
وعن علي رضي اهللا عنه أنه قضى يف املرأة تتزوج يف عدهتا ، أنه يفرق بينهما ، وهلا الصداق مبا استحل من  ٢٨٢٨

وال يعرف هلما خمالف يف الصحابة رضي اهللا عنهم . ن اآلخر فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة األول ، وتعتد م
وله أن : اآلية والضمري يف قول اخلرقي ) } وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله { (  ١٩: ، ولعموم 
، وإن كان أي الثاين ، أما األول فإن كان طالقه ثالثاً مل حتل له هبذا النكاح ، لبطالنه وعدم مشروعيته . ينكحها 

  . دون الثالث فله نكاحها بعد العدتني ، وإن كانت رجعية فله رجعتها يف عدهتا منه ، قاله أبو حممد واهللا أعلم 
مبن أحلقوه به منهما ، وانقضت عدهتا به منه ، . فإن أتت بولد ميكن أن يكون منهما ، أري القافة وأحلق : قال 

  . واعتدت لآلخر 
وحة يف العدة فعدهتا بوضع احلمل ، كغريها بال ريب ، مث ينظر يف الولد فإن أمكن كونه إذا محلت هذه املنك: ش 

من األول دون الثاين ، كأن تأيت بالولد لدون ستة أشهر من وطء الثاين ، وألربع سنني فما دون من فراق األول ، 
لثاين وحده ، كأن تأيت به لستة أشهر فهو ملحق به ، وتنقضي عدهتا منه به ، مث تعتد للثاين ، وإن أمكن كونه من ا

فأزيد إىل أربع سنني من وطء الثاين ، وألكثر من أربع سنني منذ بانت من األول ، فهو ملحق بالثاين ، فتنقضي 
عدهتا منه به ، مث تتم عدة األول ، وإمنا قدمت عدة الثاين واحلال هذه على عدة األول ، حذاراً من أن يكون احلمل 



العدة من غريه ، وإن أمكن كونه منهما ، كأن تأيت به لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاين ، وألربع من إنسان ، و
سنني فما دون من بينونتها من األول ، وهذه صورة اخلرقي ، فإنه يرى القافة ، فإن أحلقته بأحدمها حلق به ، 

، وانقضت عدهتا به منهما ، ولو مل ميكن  وأانقضت عدهتا به منه ، مث اعتدت لآلخر ، وإن أحلقته هبما حلق هبما
كونه من واحد منهما ، بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاين ، وألكثر من أربع سنني من فراق األول ، فإنه ال 

يلحق بواحد منهما ، وال تنقضي عدهتا منه ، على املذهب كما تقدم ، ولو أمكن كونه منهما ، ومل توجد قافة أو 
عليها ، فإهنا بعد وضعه تعتد بعدة أخرى ، ألن الولد إن كان من األول فعليها أن تعتد للثاين ، وإن أشكل أمره 

كان من الثاين فعليها أن تكمل عدة األول ، وال يتيقن ذلك إال بعدة كاملة ، وهل يضيع نسب الولد واحلال هذه ، 
  . واهللا أعلم أو يترك حىت يبلغ فينتسب إىل من شاء منهما ؟ فيه خالف مشهور 

  . وأم الولد إذا مات سيدها فال تنكح حىت حتيض حيضة : قال 
ألهنا قد زال امللك عنها ، فلزمها االسترباء حبيضة عند إرادة النكاح ، كاألمة القن إذا زال امللك عنها وأريد : ش 

ومقتضى كالم ) حبيضة ال توطأ حامل حىت تضع ، وال حائل حىت تستربأ : ( وطؤها ، ودليل األصل قول النيب 
اخلرقي أنه يكتفى يف استربائها حبيضة ، وهو املشهور من الروايتني أو الروايات ، واملختار لألصحاب ، ألنه استرباء 

) والرواية الثانية ( لزوال امللك عن الرقبة ، فكان حيضة يف حق من حتيض ، كسائر استرباء املعتقات واململوكات 
  . شهر وعشر تعتد بعد موته بأربعة أ

ال تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة املتوىف عنها أربعة أشهر : ملا روي عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال  ٢٨٢٩
ضعف أمحد وأبو عبيد حديث : يعين أم الولد ، رواه أبو داود وابن ماجه وقد ضعف ، قال ابن املنذر . وعشر 

أين سنة النيب يف هذا : عبد اهللا يعجب من حديث عمرو هذا ، ويقول رأيت أبا : عمرو بن العاص ، وقال امليموين 
وقال . أربعة أشهر وعشراً إمنا هي عدة احلرة من النكاح ، وإمنا أمة هذه أمة خرجت من الرق إىل احلرية : ؟ وقال 

  . ا هن بأزواج م) } والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً { (  ١٩: اهللا يقول ! سبحان اهللا : القاسم بن حممد 
وقد أول بعضهم احلديث على أنه إمنا جاء يف أم الولد بعينها ، كأن أعتقها صاحبها مث تزوجها ، وحكى أبو حممد 

ومل أجد هذه الرواية يف اجلامع ، وال : عن أيب اخلطاب أنه حكى رواية ثالثة أهنا تعتد بشهرين ومخسة أيام ، قال 
أرها أنا يف اهلداية ، ووجهها أهنا حني املوت أمة ، فكانت عدهتا عدة األمة ، ومل : أظنها صحيحة عن أمحد ، قلت 

  . وهذا كله ضعيف ، إذ ال عدة هنا ، إمنا هو استرباء واهللا أعلم 
  . وإن كانت مؤيسة فبثالثة أشهر : قال 
هم ، ألن املقصود من هذا هو املشهور من الروايتني ، وخمتار اخلرقي و أيب بكر ، و القاضي و أيب حممد وغري: ش 

كيف جعلت ثالثة : قلت أليب عبد اهللا : االسترباء العلم برباءة الرحم ، فال حيصل إال بذلك ، قال أمحد بن القاسم 
إمنا قلنا ثالثة أشهر ألجل احلمل ، : أشهر مكان حيضة ، وإمنا جعل اهللا يف القرآن مكان كل حيضة شهراً ؟ فقال 

  . ذلك فإنه ال يتبني يف أقل من 
وقد سأل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه عن ذلك ، ومجع أهل العلم والقوابل ، فأخربوا أن احلمل ال  ٢٨٣٠

  . يتبني يف أقل من ثالثة أشهر ، فأعجبه ذلك 
إن النطفة أربعني يوماً ، مث علقة أربعني يوماً ، مث : ( أال تسمع قول ابن مسعود رضي اهللا عنه : مث قال  ٢٨٣١

والرواية ( فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة ، وهي حلم ، فيتبني حينئذ : قال أبو عبد اهللا ) غة بعد ذلك مض
أهنا تستربأ بشهر ، ألن اهللا جعل ثالثة أشهر مكان ثالث حيض ، فكل شهر مكان حيضة ، وهذه استرباؤها ) الثانية 



رابعة بشهر ونصف ، كما لو كانت مطلقة ، وهذا ) وعنه  (ثالثة تستربأ بشهرين ) وعنه ( حبيضة ، فمكاهنا شهر 
  . احلكم ال خيتص بأم الولد ، بل جيري يف كل مستربأة آيسة واهللا أعلم 

  . وإن ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل ، وشهراً مكان احليضة : قال 
هر للحمل ، بال ريب ، مث تقعد شهراً لالسترباء عوض إذا ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه فإهنا تقعد تسعة أش: ش 

احليضة ، قاله اخلرقي ، وتبعه أبو حممد ، مع قوهلما إن اآليسة استرباؤها بثالثة أشهر ، وذلك ألن االسترباء يف 
ت اآليسة إمنا كان بثالثة أشهر لتعلم الرباءة ، فجعل الشهر مكان احليضة ، على وفق القياس ، وحكى أبو الربكا

  . وغريه فيها رواية أخرى أهنا تستربأ بثالثة أشهر كاآليسة 
وإن علمت ما رفع احليض مل تزل يف االسترباء حىت يعود احليض فتستربأ به ، أو تصري آيسة فتستربأ ) تنبيه ( 

  . باسترباء اآليسات واهللا أعلم 
  . وإن كانت حاملًا فحىت تضع : قال 
وقول ) } وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { (  ١٩: شهد له قوله تعاىل هذا إمجاع واحلمد هللا ، وقد : ش 

  . واهللا أعلم . احلديث ) ال توطأ حامل حىت تضع : ( النيب 
  . وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها مل تنكح حىت حتيض حيضة كاملة : قال 
وطوءة وطئاً له حرمة ، فلم جيز أن تتزوج قبل ال خيتلف املذهب أن االسترباء هنا حبيضة ، وذلك ألهنا م: ش 

  . االسترباء ، كاملوطوءة بشبهة ، واملعىن فيه اخلوف من اختالط املياه ، وامتزاج األنساب املطلوب عدمه شرعاً 
ومفهوم كالم اخلرقي أهنا إذا مل يكن سيدها يطأها ال يلزمها استرباء ، وهو كذلك ، لألمن من اختالط املياه 

. حيضة كاملة : األنساب ، ولو مل تكن من ذوات القروء فاسترباؤها مبا تقدم يف أم الولد ، وقول اخلرقي  وامتزاج
  . حيترز عن قول من يقول إهنا إذا طعنت يف احليضة فقد مت استرباؤها ، واحلديث نص يف رد ذلك واهللا أعلم 

  . زوجها  وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي يف ملكه استربأها حبيضة مث: قال 
  . ملا تقدم من اخلوف من اختالط املياه ، وامتزاج النسب : ش 
  . فإن مل تكن من ذوات القروء فاسترباؤها مبا تقدم يف أم الولد واهللا أعلم ) تنبيه ( 

وإذا ملك أمة مل يصبها ومل يقبلها حىت يستربئها حبيضة بعد متام ملكه هلا إن كانت ممن حتيض ، أو بوضع : قال 
  . مل إن كانت حاملًا ، أو مبضي ثالثة أشهر إن كانت من الالئي يئسن من احمليض ، أو من الالئي مل حيضن احل
  . إذا ملك مل حيل له وطؤها حىت يستربئها : ش 

ال توطأ حامل حىت تضع ، : ( ملا روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه النيب قال يف سيب أوطاس  ٢٨٣٢
  . رواه أمحد وأبو داود )  حتيض حيضة وال غري حامل حىت

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يسقي ماءه ولد : ( وعن رويفع بن ثابت رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٢٨٣٣
ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقع على امرأة من السيب : ( رواه أمحد والترمذي ، وأبو داود وزاد ) غريه 

واالسترباء حبيضة إن كانت ممن حتيض ، أو بوضع احلمل إن كانت حاملًا للحديث ، أو بثالثة أشهر ) ا حىت يستربئه
على املشهور من الروايات ، وخمتار اخلرقي ، وقد تقدم ذلك ، وال حتل له أيضاً قبلتها بال خالف أعلمه يف املذهب 

كون مستمتعاً بأم ولده غريه ، وألنه استرباء حرم الوطء يف اجلملة ، حذاراً من أن تكون حاملًا من املنتقلة عنه ، في
  . ، فحرم القبلة كالعدة 

يشمل كل ملك ، فيدخل فيه اململوكة بسيب ، فال يصيبها قبل استربائها بال ريب ، . إذا ملك : وقول اخلرقي 



نه استرباء حرم الوطء ، وكذا ال يستمتع هبا ، وهو إحدى الروايتني ، وزعم أبو حممد أنه الظاهر عن اإلمام ، أل
له االستمتاع هبا دون الفرج ، ألن املنع يف غريها للحذر من أن تكون أم ولد ) والثانية ( فحرم دواعيه كالعدة 

للغري ، فيكون مستمتعاً بأم ولد غريه ، وهبا جزام ابن البنا والشريازي ، وملخصه أن من نظر إىل هذا املعىن أباح ، 
  . نع ومن قاس على العدة م

وقع يف سهمي يوم جلوالء جارية كأن عنقها إبريق فضة : وقد روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال  ٢٨٣٤
أيضاً إذا ملك أمة من مكاتبه ، وهو ) ويدخل فيه ( ، فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون 

أيضاً إذا اشترى ) ويدخل ( ، اكتفاء باسترباء املكاتب ، املذهب ، وبه جزم أبو حممد ، وفيه وجيه أنه ال استرباء 
ال جيب بل تدخل فيها إذا أوجب الطالق عدة ، أما : أمة مزوجة فطلقت ، فإن االسترباء جيب بعد العدة ، وقيل 

مة مث أيضاً إذا باع أ) ومما يدخل فيه ( إن مل يوجب عدة كاملطلقة قبل الدخول فإن االسترباء جيب قولًا واحداً ، 
عادت إليه بإقالة أو فسخ ، حيث قيل بانتقال امللك ، وهذا إحدى الروايتني ، واختيار الشريف و أيب اخلطاب ، و 

ال جيب االسترباء ، وحمل اخلالف إذا كان العود قبل القبض ، أما إن كان ) والرواية الثانية ( الشريازي وغريهم 
خالف ، هذا إذا كان املشتري رجلًا ، وكذلك إن كان امرأة عند أيب  بعد القبض واالفتراق فإن االسترباء جيب بال

  . حممد ، وعند أيب الربكات إن كانت امرأة جرى فيه اخلالف مطلقاً 
ألين اعترب امللك : ومفهوم كالمه أنه ال جيب االسترباء بغري امللك ، وقد قال أمحد يف األقالة توجب االسترباء ، قال 

ك ، فعلى هذا لو عجزت مكاتبته ، أو فك أمته من الرهن وحنو ذلك ، فال استرباء عليه لذلك ، فأناط احلكم باملل. 
نعم يستثىن من ذلك إذا أسلمت أمته اجملوسية أو املرتدة ، فإنه جيب عليه استرباؤها على وجه ، واملذهب أنه ال 

نت بكراً أو ال حتمل ، أو انتقلت من يشمل كل أمة وإن كا. أمة ) : وقوله ( جيب لذلك ، وبه قطع أبو حممد ، 
صغري أو امرأة ، وهوكذلك ، لعموم احلديث ، ويستثىن من ذلك إذا كانت صغرية ال يوطأ مثلها ، فإنه ال جيب 

استرباؤها على إحدى الروايتني ، ألن االسترباء يراد ملعرفة براءة الرحم ، ورحم هذه وقع محل اآليسة ، ألن اإلياس 
قد وقع محل اآليسة ، كما وقع المرأة سيدنا إبراهيم ، وهذه الرواية اختيار ابن أيب موسى وأيب حممد قد خيفى ، مث و

، وال عربة بقول ابن املنجا أن ظاهر كالمه يف املغين ترجيح الوجوب ، فإنه صرح بتصحيح عدم الوجود ، بل مل 
جيب ، لعموم : ابن البنا والشريازي وغريهم وهي ظاهر كالم اخلرقي ، و) والثانية . ( يستدل على الوجوب بشيء 

  . احلديث 
حيترز . بعد متام ملكه هلا ) : وقوله ( ويف معىن القبلة االستمتاع فيما دون الفرج وحنو ذلك ، . ومل يقبلها : وقوله 

يار ، وقلنا عما إذا ملك بعضها ، فإن االسترباء ال حيتسب به إال من حني ملك مجيعها ، وأما إذا اشتريت بشرط اخل
امللك ينتقل ، فإن االسترباء ال حيتسب به إال من حني انتهاء اخليار ، لعدم متام امللك قبله ، وهو أحد الوحهني ، 

والوجه الثاين وبه جزم أبو حممد حيتسب به من حني انتقال امللك ، إناطة به ، وإن مل يتم ، وقد دخل يف كالم 
ائع قبل القبض ، وقد مت امللك ، فإنه جيزئ ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار اخلرقي إذا وجد االسترباء يف يد الب

ال جيزئ إال بعد القبض ، وعلى هذه فهل يكفي قبض الوكيل ؟ فيه وجهان ) والثانية ( القاضي ومجاعة من أصحابه 
  . ، أصحهما اإلجزاء ، ألن يده كيد املوكل واهللا أعلم 

ها زوجها الطيب والزينة ، والبيتوتة يف غري منزهلا ، والكحل باإلمثد ، والنقاب ، وجتتنب الزوجة املتوىف عن: قال 
  . فإن احتاجت سدلت على وجهها ، كما تفعل احملرمة حىت تنقضي عدهتا 

قد تقدم أن عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة ، وشهران ومخسة أيام إن كانت أمة ، : ش 



  . مدة ذلك الطيب يف ) فتجتنب ( 
ال حتد املرأة فوق ثالث إال على زوج ، فإهنا حتد عليه : ( ملا روي عن أم عطية رضي اهللا عنها أن النيب قال  ٢٨٣٥

أربعة أشهر وعشراً ، وال تلبس ثوباً مصبوغاً إال ثوب عصب ، وال تكتحل ، وال متس طيباً ، إال أدىن طهرها فإذا 
  . متفق عليه ) وأظفار  طهرت من حميضها بنبذة من قسط

وعن زينب بنت أيب سلمة أهنا دخلت على أم حبيبة حني تويف أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة  ٢٨٣٦
واهللا مايل بالطيب من حاجة ، غري أين مسعت : خلوق أو غريه ، فدهنت منه جارية ، مث مست بعارضيها ، مث قالت 

من باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ، إال على زوج أربعة أشهر ال حيل المرأة تؤ: ( رسول اهللا يقول 
متفق عليه ويف معىن الطيب اإلدهان باألدهان املطيبة ، كدهن الورد وحنوه ، ال غري املطيبة كالزيت وحنوه ) وعشراً 

  . احلديث ) اً وال تلبس ثوباً مصبوغ( أيضاً الزينة ، ملا تقدم من حديث أم عطية ، ) وجتتنب ( ، 
املتوىف عنها زوجها ال تلبس املعصفر من : ( وعن أم سلمة زوج النيب ورضي عنها ، عن النيب أنه قال  ٢٨٣٧

  . رواه أبو داود والنسائي ) الثياب ، وال املمشقة ، وال احللي ، وال ختتضب ، وال تكتحل 
: نت تشتكي عينها فتكتحل باجلال ، فقالت وعن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها أن زوجها تويف عنها وكا ٢٨٣٨

ال تكتحلي به إال من أمر ال بد منه ، يشتد عليك ، فتكتحلني بالليل ومتسحينه بالنهار ، مث قالت عند ذلك أم سلمة 
إمنا هو : ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : دخل علي رسول اهللا حني تويف أبو سلمة ، وقد جعلت علي صرباً ، فقال : 

إنه يشب الوجه ، فال جتعليه إال بالليل ، وتنزعيه بالنهار ، وال متتشطي : ( قال . رسول اهللا ليس فيه طيب صرب يا 
بالسدر تغلفني به : ( قلت بأي شيء ، أمتشط يا رسول اهللا ؟ قال : قالت ) بالطيب وال باحلنا ، فإنه خضاب 

بدن ، كاالختضاب وحتمري الوجه ، وجعل الصرب عليه زينة ال) والزينة تشمل . ( رواه أبو داود والنسائي ) رأسك 
وحتفيفه ، وحنو ذلك ، ملا تقدم يف األحاديث ، وما مل يذكر فيها فبالقياس على ما ذكر ، وال متنع مما يراد للتنظيف 
كاالمتشاط بالسدر ، حلديث أم سلمة رضي اهللا عنها ، وكتقليم الظفر ، وحلق الشعر املندوب إىل حلقه ، وحنو 

زينة الثياب ، فيحرم عليها املصبوغ من الثياب للتحسني ، كاملعصفر واملزعفر ، واألزرق ) وتشمل ( ذلك ، 
الصايف واألخضر الصايف ، وحنو ذلك ، ملا تقدم من حديث أم سلمة وأم عطية رضي اهللا عنهما ، وال متنع من 

نظراً للمعىن ، وختصيصها به ، وال من  مصبوغ مل يقصد بصبغه حسنه ، كالكحلي واألخضر املشبع وحنو ذلك ،
غري مصبوغ وإن كان حسناً ، لعدم دخوله يف احلديث ، وألن حسنه من أصل خلقته ، أشبه إذا كانت املرأة حسناء 
، فإنه ال يلزمها أن تشوه نفسها ، ويف منعها مما صبغ غزله مث نسج وجهان ، بناء على تفسري ثوب العصب املستثىن 

الزينة أيضاً الزينة باحللي ، كاخللخال والسوار ، حىت ) وتشمل ( هو ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، يف احلديث ما 
أيضاً الكحل باألمثد ، وهو نوع ) وجتتنب ( انتهى ، ) وال احللي ( اخلامت ، لعموم حديث أم سلمة رضي اهللا عنها 

السوداء وغريها ، نظراً للعموم ، نعم إن اضطرت إىل من الزينة ، وقد تقدم املنع يف األحاديث منه ، وال فرق بني 
التداوي بذلك جاز ليلًا ، ومتسحه هناراً ، ملا تقدم عن أم سلمة رضي اهللا عنها ، وال متنع من الكحل بالتوتيا أو 

ذلك عن أيضاً النقاب ، وكأنه ال نص يف ) وجتتنب ( العنزروت وحنومها ، لعدم الزينة ، واملنع ملحوظ فيه الزينة ، 
أمحد ، ألن كثرياً من األصحاب عزا ذلك إىل اخلرقي ، وذلك ألن املعتدة مشبهة باحملرمة ، واحملرمة متنع من ذلك ، 

( وعلى هذا متنع مما يف معىن ذلك كالربقع ، ولو احتاجت إىل ما يستر وجهها سدلت عليه ، كما تفعل احملرمة ، 
  . أيضاً املبيت يف غري منزهلا ) وجتتنب 
ملا روي عن الفريعة بنت مالك بن سنان ، وهي أخت أيب سعيد اخلدري أهنا جاءت إىل رسول اهللا تسأله أن  ٢٧٣٩



ترجع إىل أهلها يف بين خدرة ، فإن زوجها خرج يف طلب أعبد له أبقوا ، حىت إذا كانوا بطرف القدوم ، حلقهم 
فقال رسول اهللا :  يف مسكن ميلكه وال نفقة ، قالت فقتلوه ، فسألت رسول اهللا أن أرجع إىل أهلي ، فإين مل يتركين

) ما قلت : ( فخرجت حىت إذا كنت يف احلجرة أو يف املسجد دعاين ، أو أمرين فدعيت له فقال : قالت ) نعم : ( 
) امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله : ( فقال : ؟ فرددت عليه القصة اليت ذكرت من شأن زوجي ، قالت 

فلما أن كان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أرسل إيل فسألين : عتددت فيه أربعة أشهر وعشراً ؛ قالت فا: قالت 
عن ذلك فأخربته فاتبعه وقضى به ، رواه اخلمسة وصححه الترمذي ، وجتب العدة يف املنزل الذي مات الزوج 

أن تدعو ضرورة إىل خروجها منه ، بأن  وهي ساكنة فيه ، سواء كان مملوكاً لزوجها أو مل يكن ، كحال فريعة ، إال
حيوهلا مالكه ، أو ختشى على نفسها هدماً أو غرقاً أو عدواً وحنو ذلك ، فلها أن تنتقل ، لكن هل تنتقل إىل أقرب 
األماكن إىل املسكن ، وبه جزم أبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو الربكات ، أو حيث شاءت ، وهو خمتار أيب حممد ، 

قاضي ، فيه وجهان ، وقد ذكر أبو حممد من صور األعذار املبيحة لإلنتقال إذا مل جتد أجرة املنزل إال وحكاه عن ال
من ماهلا ، فإن هلا اإلنتقال ، وذكر هو وغريه أنه ال جيب للمتوىف عنها سكىن إن كانت حائلًا بال نزاع ، وفيما إذا 

ب عليها فعل السكىن ، ال حتصيل املسكن ، وهو كانت حاملًا روايتان ، وحاصل قوله وقد صرح به أن الواج
إذا بذل هلا املنزل فإنه يلزمها أن تعتد فيه ، وال حيل هلا البيتوتة يف غريه : مقتضى قول القاضي يف تعليقه ، فإنه قال 

العدة يف  ، نص عليه يف رواية حنبل ، وفرق بينها وبني املبتوتة يف غريه ، ويف ما قااله نظر ، فإنه يفضي إىل أسقاط
املنزل رأساً ، فإن الورثة إذا مل يبذلوا السكن واملرأة إذا مل تبذل األجرة سقط اإلعتداد يف املنزل ، وظاهر احلديث 

إنه مل يتركها يف مسكن ميلكه وال نفقة ، ولو كان ألمرها : مع قوهلا ) امكثي يف بيتك : ( خيالفه ، فإن النيب قال هلا 
ال خترج عن منزهلا إال : هو بذل الورثة األجرة ، لبينه ، مث إن عامة األصحاب يقولون باملكث يف بيتها شرط ، و

ال تبيت املطلقة واملتوىف عنها إال يف : لضرورة ووزن األجرة ليس بضرورة عليها ، ولفظ أمحد يف رواية حنبل 
ة ، والطالق أسهل ، وهذا النص أيضاً منزهلما يذهبان بالنهار ، فإذا كان الليل أتيا املنزل الذي أدركهما فيه الوفا

على وفق احلديث ، والذي يظهر يل أهنا جيب عليها بذل األجرة من ماهلا إن قدرت على ذلك ، وإال فال يكلف اهللا 
  . نفساً إال وسعها 

وظاهر كالم اخلرقي أهنا ال جتتنب اخلروج هناراً ، وهو كذلك ، نص عليه أمحد كما تقدم واألصحاب ، دفعا 
  . حرج واملشقة ، إذ احلاجة قد تدعو إىل ذلك لل

طُِلقَت خاليت ثالثاً ، فخرجت جتذ خنلها ، فلقيها رجل فنهاها ، : وقد روى جابر رضي اهللا عنه قال  ٢٨٤٠
رواه النسائي وأبو ) اخرجي فجذي خنلك ، لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خرياً : ( فذكرت ذلك للنيب ، فقال 

كثري من األصحاب خلروجها يف النهار احلاجة ، وأمحد ومجاعة مل يشترطوا ذلك ، فال حاجة يف داود ، لكن اشترط 
: التحقيق إىل اشتراطه ، ألن املرأة وإن مل يكن متوىف عنها متنع من خروجها من بيتها لغري حاجة مطلقاً ، وقوله 

داد عليها ، ويدخل فيه كل زوجة ، وإن خيرج منه غري الزوجة كأم الولد وحنوها ، فإنه ال إح. وجتتنب الزوجة 
  . كانت ذمية أو غري مكلفة ، وهو كذلك ، واملخاطب بتحصيل اإلحداد على غري املكلف هو الويل 

ال حتد : ( اإلحداد املنع ، فاملرأة متنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها ، من تطيب وتزين ، فقول النيب ) تنبيه ( 
أحدث املرأة إحداداً : إىل آخره ، عطف تفسريي لإلحداد ، يقال ) وال تلبس ثوباً مصبوغاً : ( وقوله بعد ) املرأة 

فهي حمد ، وحدت حتد وحتد ، بالضم والكسر ، فهي حاد ، ومسي احلديد حديداً المتناعه به ، أو المتناعه على من 
عد ذلك وتنسج ، فيأيت َمْوشِياً لبقاً ، برود ميينة يعصب غزهلا ، أي جيمع ويشد ، مث يصبغ ب) العصب ( حياوله ، و 



ما عصب منه أبيض ، مل يأخذ الصبغ ، هذا تفسري املنذريس ، و القاضي من أصحابنا وغريمها ، وهلذا أباح القاضي 
العود الذي يتبخر به ، ) والقسط ( القطعة من الشي ) والنبذة ( ما صبغ غزله مث نسج للتحسني ، نظراً للمعىن ، 

جنس من الطيب ، ال واحد له من لفظه ، وقيل واحدة ) واألظفار ( ب غريه ، ويقال بالقاف والكاف وقيل هو طي
أو أظفار ، على اإلباحة والتسوية ، ورخص يف ذلك : على العطف ، وروي ) قسط وأظفار : ( ظفر ، وروي 

وغة باملشق ، بكسر امليم وفتحها من الثياب املصب) واملمشقة ( ألجل قطع الرائحة الكريهة ، ال على معىن التطيب 
) والصرب ( هو اإلمثد ، وحكى فيه كسر اجليم وفتحها ، واملد والقصر ) وكحل اجلال ( ، وهو املغرة بفتح امليم 

أي ) وتغلفني ( أي يوقد اللون وحيسنه ، من قوهلم شببت النار ؛ إذ أوقدهتا ) ويشب الوجه ( معروف الدواء املر 
بفتح القاف ) والقدوم ( بضم اخلاء املعجمة وسكون الدال املهملة ، بطن من األنصار ، ) خدرة ( تلطخني ، و 

  . وضم الدال املهملة موضع على ستة أميال من املدينة ، ويشدد وخيفف 
  . واملطلقة ثالثاً تتوقى الطيب والزينة والكحل باإلمثد : قال 
القاضي ، وعامة أصحابه ، ألهنا معتدة ، بائن من نكاح ، هذا إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار اخلرقي و: ش 

وهي ) والثانية ( فلزمها اإلحداد كاملتوىف عنها ، وألن العدة حترم النكاح ، فحرمت دواعيه ، كاإلحرام والصيام 
ال حيرم عليها شيء من ذلك ، لعموم احلديث ، فإنه دل على أن كل : اختيار أيب بكر يف اخلالف وابن شهاب 

  . مرأة ال حتد إال امرأة تويف عنها زوجها ا
خترج منه الرجعية ، ألهنا زوجة ، ويلحق باملطلقة ثالثاً كل بائن ، وظاهر كالم : املطلقة ثالثاً : وقول اخلرقي 

اخلرقي أهنا ال جتتنب النقاب ، وصرح بذلك أبو حممد يف الكتاب الكبري ؛ وظاهر كالمه يف كتابه الصغري ، وكذلك 
لربكات منعها من ذلك ، وظاهر كالم اخلرقي أيضاً أنه ال جيب عليها البيتوتة يف منزل الطالق ، وهوأشهر أبو ا

  . الروايتني ، واجملزوم به عند كثري من األصحاب ، القاضي وأيب حممد وغريمها 
عنها ، وعلى  وحكي عنه أهنا كاملتوىف. ألن النيب أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم  ٢٨٤١

نعم ، وهذا كله إذا : األول هل هلا البيتوتة عن املنزل الذي تكون فيه ، والسفر عن البلد ؟ فيه روايتان ، أنصهما 
  . مل مينعها املطلق من ذلك ، فأما إن أراد إسكاهنا يف موضع يصلح هلا ، وال حمذور فيه ، حتصيناً لفراشه ، لزمها ذلك 

ويف زوجها وهي بالقرب ، رجعت لتقضي العدة ، وإن كانت قد تباعدت مضت يف وإذا خرجت للحج فت: قال 
  . سفرها 

إذا سافرت املرأة إىل احلج ، مث تويف عنها زوجها ، فال خيلو إما أن تكون قريبة أو بعيدة ، فإن كانت قريبة : ش 
  . ملقيمة لزمها العود ، لتأيت بالعدة يف املنزل الذي وجبت فيه ، ألن القريبة يف حكم ا

تويف أزواج نساءوهن : ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد ابن املسيب قال : وقد روى سعيد بن منصور  ٢٨٤٢
وكالم اخلرقي يشمل ما إذا . حاجات أو معتمرات ، فردهن عمر رضي اهللا عنه من ذي احلليفة ، حىت يعتددن 

نزاع يف ذلك مع اإلمكان ، اللهم إال إذا حلقها يف أمكنها مع الرجوع اإلتيان باحلج ، وما إذا مل ميكن ، وال 
وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية ) تقدم العدة ( الرجوع ضرر ، فإهنا متضي ، كما لو تباعدت ، وإن مل ميكن فهل 

وهذه يف حكم ) امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله : ( حرب ويعقوب بن خبتان ، لعموم قول النيب لفريعة 
: إن كانت قد أحرمت به قبل العدة ، وهو اختيار القاضي ، ملزيته بالسبق ، ولعموم ) أو احلج (  البيت ، املقيمة يف

؟ على روايتني ، فعلى األول تتحلل لفوات احلج بعمرة كاحملصرة ، وإن كانت ) } وأمتوا احلج والعمرة هللا { (  ١٩
  . فأشبهت من بلغت مقصدها  بعيدة مضت يف سفرها ، ألهنا حتتاج إىل سفر يف رجوعها ،



وظاهر كالم اخلرقي أن مضيها على سبيل الوجوب ، وجعله أبو حممد على سبيل اجلواز إن وصلت إىل منزهلا قبل 
إن أمكنها الرجوع لقضاء العدة ، مث اإلتيان باحلج خريت ، وإن مل : انقضاء عدهتا ، وفصل أبو الربكات فقال 

  . اخلرقي ميكنها قدمت احلج ، فخصص إطالق 
  . حد القريب ما ال تقصر فيه الصالة ، والبعيد عكسه قاله القاضي ) تنبيه ( 

  . فإن رجعت وقد بقي عليها شيء من عدهتا أتت به يف منزهلا : قال 
إذا : ( يعين إذا مضت يف احلج مث رجعت وقد بقي عليها شيء من عدهتا ، فإهنا تأيت به يف منزهلا ، لقول النيب : ش 

  ) . م بأمر فأتوا منه ما استطعتم أمرتك
ولو تويف عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها ، فعدهتا من يوم مات أو طلق ، إذا صح ذلك عندها ، وإن مل : قال 

  . جتتنب ما جتتنبه املعتدة 
ملسبب يتعقب هذا هو املذهب املشهور ، واملختار لألصحاب من الروايتني ، نظراً إىل أن العدة سببها ذلك ، وا: ش 

السبب ، وألن غاية ما فات القصد ، وهو غري معترب يف العدة ، بدليل الصغرية واجملنونة تنقضي عدهتا من غري قصد 
إن ) والرواية الثانية ( ، وألهنا لو وضعت محلها غري عاملة بفرقة زوجها النقضت عدهتا ، فكذلك سائر أنواع العدة 

: ، وإال فعدهتا من يوم بلغها اخلرب ، لعدم تعلق احلكم هبا قبل ذلك ، وقوله ثبت ذلك ببينة فكذلك لتحقق السبب 
ألن العدة مرور زمن ، وقد وجد ، واهللا سبحانه وتعاىل . ألنه إذا مل جتتنب ما جتتنبه املعتدة . إذا صح ذلك عندها 

  . أعلم 

  كتاب الرضاع

  
يب الثدي ، بكسر الضاد وفتحها ، يرضع الرضاع مص الثدي ، بفتح الراء وكسرها ، مصدر رضع الص: ش 

{ (  ١٩: ويرضع بالفتح مع الكسر ، والكسر مع الفتح ، والرضاع حمرم باإلمجاع ، وسنده قوله سبحانه وتعاىل 
وقد تقدم ) إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة : ( وقول النيب ) } وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 

  . ذلك 
  . الرضاع الذي ال يشك يف حترميه أن يكون مخس رضعات فصاعداً و: قال 
اختلفت الرواية عن إمامنا أمحد يف القدر الذي يتعلق به التحرمي من الرضاع ، فروي عنه أنه ال حد لذلك ، : ش 

أخواتكم وأمهاتكم الاليت أرضعنكم ، و{ (  ١٩: بل قليل الرضاع وكثريه سواء ، اعتماداً على إطالق قوله تعاىل 
  ) . حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ) ( إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة : ( وقول النيب ) } من الرضاعة 

. قد أرضعتكما : وعن عقبة بن احلارث أنه تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت  ٢٨٤٣
وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما : ( نيب فقال فذكرت ذلك للنيب فأعرض عين ، قال فتنحيت فذكرت ذلك لل

  . أن التحرمي ال يثبت إال بثالث رضعات ) وروي عنه ( متفق عليه ، وهبذا استدل أمحد ) 
رواه مسلم ) ال حترم املصة واملصتان : ( اعتماداً على ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب قال  ٢٨٤٤
  . وغريه 
ال حترم الرضعة والرضعتان ، : ( هللا عنها أن رجلًا سأل النيب أحترم املصة ؟ فقال وعن أم الفضل رضي ا ٢٨٤٥

  . روامها مسلم ) ال حترم اإلمالجة وال اإلمالجتان : ( ويف لفظ ) واملصة واملصتان 



ه أمحد روا) ال حترم من الرضاعة املصة واملصتان : ( وعن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما أن النيب قال  ٢٨٤٦
والنسائي والترمذي ، ومفهوم ذلك أن الثالث حترم ، مث إطالق ما تقدم يقتضي التحرمي مطلقاً ، خرج منه الرضعة 

وهن خمتار أصحابه متقدميهم ومتأخريهم ) وروي عنه ( والرضعتان بالنص ، فما عدامها يبقى على مقتضى اإلطالق 
  . أن التحرمي ال يثبت إال خبمس رضعات 

مث ) عشر رضعات معلومات حيرمن ( كان فيما أنزل من القرآن : روت عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت  ملا ٢٨٤٧
  . رواه مسلم وأبو داود والنسائي . نسخن خبمس معلومات ، فتويف رسول اهللا وهن فيما يقرأ من القرآن 

مخس ، وصارت إىل مخس  فنسخ من ذلك) عشر رضعات معلومات ( أنزل يف القرآن : قالت : ويف لفظ  ٢٩٤٨
  . رضعات معلومات ، فتويف رسول اهللا واألمر على ذلك ، رواه الترمذي 

وعن عائشة رضي اهللا عنهاأن رسول اهللا أمر امرأة أيب حذيفة فأرضعت ساملاً مخس رضعات ، فكان يدخل  ٢٨٤٩
مس معىن ، ولكان النيب أمر عليها بتلك الرضاعة ، رواه أمحد ولو تعلق التحرمي بدون اخلمس مل يكن لذكر اخل

امرأة أيب حذيفة أن ترضع ساملاً ثالثاً ، وهذا يقضي على إطالق ما تقدم ، وكذا على مفهومه ، إذ غايته عموم ، 
فعلى األوىل ال كالم ، وعلى الثانية والثالثة مىت امتص من الثدي مث تركه فذلك رضعة بكل حال ، وعن ابن حامد 

  .  عاد عن قرب فهما رضعة إذا ترك بغري اختياره مث
  . والسعوط كالرضاع : قال 
أصل السعوط صب الدواء يف األنف ، واملراد هنا صب اللنب ، وخمتار اخلرقي والقاضي وأصحابه ، وأيب حممد : ش 

وغريهم ثبوت التحرمي به ، وهذا إحدى الروايتني عن أمحد ، حلصول املعىن احلاصل بالرضاع منه ، وهو إنشاز 
  . وإنبات اللحم  العظم
ال رضاع إال ما شد العظم ، وأنبت : ويدل على التكليف على هذا املعىن قول ابن مسعود رضي اهللا عنه  ٢٨٥٠

ال يثبت التحرمي به ، اختارها أبو بكر ، نظراً ) والرواية الثانية ( رواه أبو داود . وأنشز العظم : اللحم ويف رواية 
  . مي إمنا حصل بالرضاع إىل أن هذا ليس برضاع ، والتحر

  . وكذلك الوجور : قال 
يف وسط الفم ؛ واملراد هنا صب اللنب يف الفم من غري : أصل الوجور وضع الدواء يف الفم ، وقال اجلوهري : ش 

يف أنه يعطى . كالرضاع : الثدي ، والكالم فيه كالكالم يف السعوط نقلًا ودليلًا ، والنص عن أمحد ورد فيه ، وقوله 
  . مه ، ومن ذلك أنه ال حيرم إال مخس رضعات ، فكذلك هنا ال حيرم إال مخس مصات حك
  . واللنب املشوب كاحملض : قال 
املشوب هو املخلوط بغريه ، عكس احملض وهواخلالص ، وخمتار اخلرقي ، و القاضي و الشريف ، و الشريازي : ش 

العظم منه ، وقال ابن حامد واختاره أبو اخلطاب يف والشيخني ثبوت التحرمي به حلصول إنبات اللحم ، وإنشاز 
خالفه الصغري احلكم ألغلبهما ، إذ غري الغالب يف حكم العدم ، وهذان القوالن بناء على القول بالتحرمي بالوجور ، 

جور قياس قول أمحد أنه ال حيرم ، ألنه و: كذلك صرح به القاضي يف تعليقه ، وأبو الربكات ، ومن مث قال أبو بكر 
اخلالف فيما إذا كانت صفات اللنب باقية ، أما إن ذهبت كأن كان يصب يف ما مل يتغري به فال : ، مث أبو حممد يقول 

حترمي ، النتفاء الرضاع ومعناه ، وهو إنشاز العظم وإنبات اللحم به ، وعن القاضي وهو ظاهر كالمه يف التعليق 
  . بطن جريان اخلالف فيه ، إناطة حبصول اللنب يف ال

  . وحيرم لنب امليتة ، كما حيرم لنب احلي : قال 



هذا منصوص أمحد يف رواية إبراهيم احلريب ، واختيار أيب بكر ، والقاضي وأصحابه ، حلصول الرضاع على : ش 
  . وجه حيصل به اإلنبات واإلنشاز 

خلالل أن التحرمي ال حيصل به ، إن اللنب ال ميوت ، واختار ا: إن عمر رضي اهللا عنه قال : وقد قال أمحد  ٢٨٥١
: إال أن عمر قال : وسئل أمحد يف رواية مهنا عن صيب رضع من ثدي امرأة ميتة ، هل يكون رضاعاً ؟ فتوقف وقال 

وهذا يدل على أن املرجح عنده مع توقفه ثبوت التحرمي به ، وكأن اخلالل رمحه اهللا نظر إىل أن . إن اللنب ال ميوت 
  . الدة ، فأشبهت الرجل هذه ليست مبحل الو

وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب هلا لنب ، فأرضعت به طفلًا مخس رضعات متفرقات يف حولني ، : قال 
حرمت عليه وبناهتا من أيب هذا احلمل ومن غريه ، وبنات أيب هذا احلمل منها ومن غريها ، فإن أرضعت صبية فقد 

  . من احلمل الذي هو منه  صارت ابنة هلا ولزوجها ، ألن اللنب
) } وأمهاتكم الاليت أرضعنكم { (  ١٩: أما حترمي املرضعة املذكورة على الطفل فبنص الكتاب ، قال سبحانه : ش 

وأخوانكم من { (  ١٩: وأما حترمي بناهتا على الطفل من أيب احلمل ومن غريه ، فألهنن أخواته ، وقد قال سبحانه 
نأات يب هذا احلمل من املرضعة ومن غريها عليه ، فبناء على أن احلرمة تنتشر من قبل وأما حترمي ب) } الرضاعة 

وأما صريورة الصبية . ولنب الفحل حمرم : الرجل ، كما تنتشر من قبل املرأة ، وقد تقدمت هذه املسألة يف قوله 
  . املرضعة منها بنتاً هلا فإمجاع 

وأما صريورة املرضعة بنتاً لزوج ) رضاع ما حيرم من النسب حيرم من ال: ( وقد دل عليه قول النيب  ٢٨٥٢
املرضعة ، فلما علل به اخلرقي ، من أن اللنب من احلمل الذي هو منه ، وهو يلتفت إىل ما تقدم من لنب الفحل حمرم 

صوص واملختار حيترز مما إذا ثاب اللنب من غري محل ، فإنه ال ينشر احلرمة ، وهو املن. وإذا حبلت : ، وقول اخلرقي 
للقاضي وعامة أصحابه من الروايتني ، ألنه لنب مل جتر العادة به لتغذية الطفل ، أشبه لنب الرجل ، وحكي عن أمحد 

الظاهر أهنا : رواية أخرى أنه ينشر احلرمة ، وصححها أبو حممد يف الكتاب الكبري ، ومل يثبتها يف الصغري ، بل قال 
ممن يلحق : وقول اخلرقي ) } وأمهاتكم الاليت أرضعنكم { (  ١٩ر إطالق وهي مشعرة بظاه. قول ابن حامد 
حيترز به عمن مل يلحقه النسب ، كالزاين واملالعن ، فإن احلرمة ال تنتشر إليهما ، وهو قول ابن . نسب ولدها به 

تار أبو بكر أن احلرمة حامد ، إذ التحرمي فرع حلرمة األبوة ، وحرمة األبوة مل تثبت ، فكذلك ما هو فرع هلا ، واخ
قول ( تنتشر إليهم ، إذ هو رضاع نشر احلرمة إىل املرضعة ، فنشرها إىل الواطئ لضرورة اإلتفاق ، ويف املذهب 

فثاب هلا : تنتشر احلرمة إىل الزاين ، ألنه ولده ظاهراً ، دون املالعن ، النتفائه عنه ظاهراً وحكماً ، وقوله ) ثالث 
  . أي اجتمع . لنب 
. متفرقات : فأرضعت به طفلًا مخس رضعات ، بناء على خمتاره من أن التحرمي إمنا يتعلق باخلمس ، وقوله : وله وق

بناء على أنه ال بد من عدد الرضعات ، وأنه ال يكتفى باملص من غري مفارقة الثدي ، وهو املشهور ، وعن ابن أيب 
أو غريه ، سواء خرج الثدي من فيه ، أو مل خيرج ، حد الرضعة أن ميتص مث ميسك عن اإلمتصاص لنفس : موسى 

. يف حولني : وكالم اخلرقي يقتضي أنه مىت وجد التفرق كفى ، وإن كان بغري اختياره ، وقد تقدم ذلك وقوله 
  . حيترز به عما بعد احلولني ، فإنه ال يؤثر ، وال ريب يف ذلك عندنا 

يا عائشة من هذا ؟ : ( خل علي النيب ، وعندي رجل ، فقال د: ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٢٨٥٣
  . متفق عليه ) يا عائشة انظرن من إخوانكن ، فإمنا الرضاعة من اجملاعة : ( أخي من الرضاعة ، فقال : فقلت 
 ال حيرم الرضاع إال ما فتق األمعاء يف الثدي ، وكان: ( وعن أم سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا قال  ٢٨٥٤



  . رواه الترمذي وصححه ) قبل الفطام 
رواه الدارقطين ) ال رضاع إال ما فارق احلولني : ( قال رسول اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٢٨٥٥

 .  
  . رواه أبو داود . ال رضاعة إال ما كان يف احلولني : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه  ٢٨٥٦
  . ال رضاعة لكبري : ا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهم ٢٨٥٧
  . روامها مالك يف املوطأ . ال رضاعة إال ملن أرضع يف الصغر : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما  ٢٨٥٨
قالت أم سلمة لعائشة رضي : وهبذا يتخصص ما روي عن زينب بنت أم سلمة رضي اهللا عنهما ، قالت  ٢٨٥٩

أمالك يف : فقالت عائشة رضي اهللا عنها . حب أن يدخل علي إنه يدخل عليك الغالم األيفع الذي ما أ: اهللا عنهما 
يا رسول اهللا إن ساملاً يدخل على وهو رجل ، ويف : إن امرأة أيب حذيفة قالت : رسول اهللا أسوة حسنة ، وقالت 

رواه أمحد ومسلم ، ويف رواية عن ) أرضعيه حىت يدخل عليك : ( نفس أيب حذيفة منه شيء ؛ فقال رسول اهللا 
أىب سائر أزواج رسول اهللا أن يدخلن أحداً عليهن بتلك : ب ، عن أمها أم سلمة رضي اهللا عنها ، قالت زين

ما نرى هذا إال رخصة رسول اهللا لسامل خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد : الرضاعة ، وقلن لعائشة رضي اهللا عنها 
  . رواه أمحد ومسلم والنسائي . هبذه الرضاعة وال رائينا 

  . األيفع ) : بيه تن( 
ولو طلق الرجل زوجته ثالثاً وهي ترضع من لنب ولده ، فتزوجت بصيب مرضع فأرضعته حرمت عليه ، مث : قال 

تزوجت بآخر ودخل هبا ، وطلقها أو مات عنها ، مل جيز أن يتزوجها األول ، ألهنا صارت من حالئل األبناء ملا 
  . أرضعت الصيب الذي تزوجت به 

وأمهاتكم الاليت { (  ١٩:  املرضعة على الصيب املرضع فألهنا صارت أمه ، فدخلت يف قوله تعاىل أما حترمي: ش 
وأما امتناع تزويج األول هلا فلما علل به اخلرقي ، من أهنا صارت من حالئل أبنائه ، ألن املرضع ابن ) } أرضعنكم 

  . اخلرقي رمحه اهللا واضحه له ملا تقدم ، واملرضعة زوجته ، فهي من زوجات أبنائه ، وقيود 
ولو تزوج كبرية وصغرية ، فلم يدخل بالكبرية حىت أرضعت الصغرية يف احلولني ، حرمت عليه الكبرية ، : قال 

  . وثبت نكاح الصغرية 
أما حترمي الكبرية فألهنا بإرضاعه صارت من أمهات نسائه ، وأمهات النساء حيرمن مبجرد العقد ، وأما ثبوت : ش 

فإن مل تكونوا دخلتم { (  ١٩: صغرية ، فألهنا قد صارت ربيبة ، ومل يدخل بأمها فال حترم ، لقوله سبحانه نكاح ال
) والرواية الثانية ( وهذا أشهر الروايتني عن أمحد ، واختيار اخلرقي وابن عقيل وغريمها ) } هبن فال جناح عليكم 

تا واجتمعاً يف نكاحه ، وال ريب أن اجلمع بينهما حمرم ، ينفسخ نكاح الصغرية أيضاً ، ألهنما قد صارتا أما وبن
فينفسخ نكاحهما ، كما لو عقد عليهما بعد الرضاع مجلة ، وأجيب عن هذا بأن إزالة اجلمع ممكن بانفساخ نكاح 

فر فيه ما الكبرية ، وهو أوىل به لتحرميها مبجرد العقد ، خبالف البنت فإهنا ال حترم إال بالدخول باألم ، والدوام يغت
  . ال يغتفر يف اإلبتداء 

  . وإن كان دخل بالكبرية حرمتا عليه مجيعاً : قال 
  . الكبرية ألهنا صارت من أمهات نسائه ، والصغرية فألهنا صارت ربيبة مدخولًا بأمها : ش 
  . ويرجع بنصف مهر الصغرية على الكبرية : قال 
فت عليه ما يف مقابلته ، فوجب عليها الضمان كا لو أتلفت عليه ألن الكبرية قررته عليه ، وألزمته إياه وأتل: ش 



املبيع ، وقد تضمن كالم اخلرقي أن عليه نصف مهر الصغرية ، وهو كذلك ، ألن نكاحها انفسخ قبل دخوله هبا من 
ح ، إذ غري جهتها ، فتنصف مهرها ، ويف كالمه أو ال إشعار بأن الكبرية الغري مدخول هبا ال مهر هلا ، وهو واض

  . الفسخ لسبب من جهتها ، أشبه ما لو ارتدت 
وإذا تزوج بكبرية مل يدخل هبا ، وبصغريتني فأرضعت الكبرية الصغريتني ، حرمت الكبرية ، وانفسخ نكاح : قال 

الصغريتني ، وال مهر للكبرية ، ويرجع عليها بنصف مهر الصغريتني ، وال مهر للكبرية ، ويرجع عليها بنصف مهر 
  . ريتني ، وله أن ينكح من شاء منهما الصغ
وأما ) } وأمهات نسائكم { (  ١٩: أما حترمي الكبرية فألهنا صارت من أمهات نسائه ، فشملها قوله سبحانه : ش 

انفساخ نكاح الصغريتني فألهنما قد صارتا أختني ، وقد اجتمعتا يف نكاحه ، فينفسخ نكاحهما ، إذ ليست إحدامها 
من األخرى ، فأشبه ما لو عقد عليهما ابتداء ، وهذا بناء على ما تقدم من خمتاره ، من أنه إذا بأوىل بالبطالن 

أرضعت كبرية وصغرية أنه ال بنفسخ نكاح الصغرية ، وإذاً إذا ارتضعت الثانية قد صارتا أختني ، فينفسخ نكاحهما 
ى ، فالصغرية الثانية إذا ارتضعت مل يوجد ما ، أما على الرواية الثانية فإن الصغرية إذا انفسخ نكاحها مع الكرب

جيمع معها ، فيبقى نكاحها ، وأما كونه ال مهر للكبرية فألن الفسخ جاء من جهتها ، وأما كونه يرجع عليها بنصف 
  . مهر الصغريتني فلما تقدم من أهنا قررت ذلك عليه ، وألزمته له 

حرمت الكبرية ، وانفسخ نكاح املرضعتني أولًا ، وثبت نكاح قال وإن كن األصاغر ثالثاً ، فأرضعتهن متفرقات ، 
  . آخرهن رضاعا 

إذا كن األصاغر ثالثاً ، فأرضعتهن الكبرية متفرقات ، حرمت الكبرية ملا تقدم ، وانفسخ نكاح املرضعتني أولًا : ش 
ويثبت نكاح األخرى ، ألهنا مل  ، ملا تقدم من أهنما قد صارتا أختني ، وقد مجع بينهما يف النكاح ، فيبطل نكاحهما ،

توجد ما جيمع معه ، وهذا أيضاً مبين على ما تقدم أما علي الرواية األخرى فإنه ينفسخ نكاح اجلميع ، نكاح األوىل 
  . مع األم ، ونكاح الثانية والثالثة ألهنما قد صارتا أختني 

  . ت الكبرية ، وانفسخ نكاح األصاغر وإن كانت أرضعت إحداهن منفردة واثنتني بعد ذلك معاً ، حرم: قال 
أما حترمي الكبري فواضح ، وقد تقدم وأما انفساخ نكاح األصاغر فألنه قد صار جامعاً بني ثالث أخوات ، ألن : ش 

األوىل مل ينفسخ نكاحها ، فلما أرضعت االثنتني بعد ذلك حصل اجلمع بني اجلميع ، واعلم أن انفساخ نكاح 
 ، أما على املذهب فقد تقدم ، وأما على الرواية األخرى فألن األوىل ينفسخ نكاحها األصاغر على الروايتني

  . نكاحها مع الكربى ، واألخريني ينفسخ نكاحهما ، ألنه قد صار جامعاً بينهما ، غايته أن وقت الفسخ خيتلف 
وىل مع الكبرية ، ويتأخر فسخ ينفسخ نكاح األ: ينفسخ نكاح اجلميع يف حالة واحدة ، وعلى الثانية : فعلى األوىل 

  . نكاح األخريني إىل حني اِإلرضاع 
  . ولو كان دخل بالكبرية حرم الكل عليه على األبد : قال 
  . أما حترمي الكبرية فلما تقدم ، وأما حترمي األصاغر فألهنن ربائب ، مدخول بأمهاهتن فيحرمن : ش 
كاح إن كانت مرضية ، وقد قال أبو عبد اهللا يف موضع آخر وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم الن: قال 

إن كانت مرضية استحلفت ، فإن كانت كاذبة مل حيل احلول حىت تبيض ثدياها ، وذهب يف ذلك إىل قول ابن : 
  . عباس رضي اهللا عنهما 

  . شهادة املرأة الواحدة مقبولة يف الرضاع ، على املذهب املشهور : ش 
قد أرضعتكما : بة بن احلارث أنه تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت ملا روي عن عق ٢٨٦٠



كيف وقد زعمت أن قد : ( فتنحيت فذكرت ذلك له ، فقال : فذكرت ذلك للنيب فأعرض عين ، قال : قال . 
: قبل وجهه ، قلت فأعرض عنه ، فأتيته من : فنهاه عنها ، أخرجه البخاري وغريه ، وللنسائي قال ) أرضعتكما 
  ) . كيف هبا وقد زعمت أهنا قد أرضعتكما ، دعها عنك : ( قال . إهنا كاذبة 
  . فرق بني أهل أبيات يف زمن عثمان رضي اهللا عنه بشهادة امرأة يف الرضاع : وقال الزهري  ٢٨٦١
) وعن أمحد ( رضاع كانت القضاة يفرقون بني الرجل واملرأة بشهادة امرأة واحدة يف ال: وقال لشعيب  ٢٨٦٢

ال يقبل إال بشهادة امرأتني ألن الرجال أكمل من النساء وال يقبل إال بشهادة رجلني مكذلك ال يقبل : رواية ثانية 
  . ثالثة تقبل شهادة املرأة الواحدة ، وتستحلف مع شهادهتا ) وعنه ( إال بشهادة امرأتني 

إن : إنه قال يف امرأة زعمت أهناأرضعت رجلًا وأهله ، فقال اعتماداً على قول ابن عباس رضي اهللا عنهما ف ٢٨٦٣
يعين يصيبها . إن كانت كاذبة مل حيل احلول حىت تبيض ثدياها : كانت مرضية استحلفت ، وفارق امرأته ، وقال 

وعلى فيهما برص ، عقوبة على كذهبا ، نسأل اهللا العافية من ذلك ، والظاهر أنه ال يقول مثل هذا إال عن توقيف ، 
) } إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا { (  ١٩: كل حال فال يقبل إال شهادة مرضية ، إذ غريها يدخل يف قوله تعاىل 

  . اآلية 
  . هي أخيت من الرضاع ، انفسخ النكاح : وإذا تزوج امرأة مث قال قبل الدخول : قال 
ا ذكر اخلرقي قبل الدخول ملا يذكره من ألن إقراره يتضمن ذلك ، وال فرق بني قبل الدخول وبعده ، وإمن: ش 

  . املهر ، وكالم اخلرقي يشمل ما إذا كانت معروفة النسب ، وصرح بذلك القاضي يف ضمن كالمه يف التعليق 
  . فإن صدقته فال مهر هلا ، وإن كذبته فلها نصف املهر : قال 
. هلا ِإلقرارها بفساد نكاحها من أصله فإن صدقته فال مهر . هي أخيت من الرضاعة : إذا قال قبل الدخول : ش 

وال مهر يف النكاح الفاسد قبل الدخول ، وإن أكذبته فلها نصف املهر ، ألن حقها ثبت بالعقد ظاهراً ، ودعوى 
  . الزوج بعد ذلك إسقاطه دعوى جمردة فال تسمع 

بالبينة على ما وصفت ، فهي  فأكذهبا ، ومل تأِت. هو أخي من الرضاعة : ولو كانت املرأة هي اليت قالت : قال 
  . زوجته يف احلكم 

فأكذهبا وال بينة هلا ، فإلن بقاء النكاح من . هو أخي من الرضاعة : أما كون املرأة زوجته يف احلكم إذا قالت : ش 
حقوق الزوج ، ودعوى املرأة زواله دعوى جمردة فال تسمع ، ومفهوم كالم اخلرقي أنه إذا صدقها انفسخ النكاح 

وهو كذلك لإلتفاق على ما يقتضي الفسخ ، ومقتضى كالمه أهنا مىت أقامت البينة على ما ادعته كان القول قوهلا ، 
  . ، وهو واضح ، إذ البينة تبني احلق وتوضحه 

  
  ) كتاب النفقات ( 

  . وعلى الزوج نفقة زوجته ما ال غىن هلا عنه وكسوهتا : قال 
قد علمنا ما فرضنا عليهم يف { (  ٩: مجاع ، وسنده قوله سبحانه وتعاىل نفقة الزوجة واجبة يف اجلملة باإل: ش 

لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق { (  ٩: ، وقول اهللا تعاىل ) } أزواجهم ، وما ملكت أمياهنم 
  . اآلية ) } مما آتاه اهللا 
اتقوا اهللا يف النساء ، : (  ى خطب الناس فقال وعن جابر رضي اهللا عنه يف حديثه الطويل ، أن رسول اهللا ٢٨٦٤

فإهنن عوان عندكم ، أخذمتوهن بأمانة اهللا ، واستحللم فروجهن بكلمة اهللا ، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن 



  . رواه مسلم وغريه ) باملعروف 
ا تقرر هذا ، إذ) خذي ما يكفيك وولدك باملعروف : ( ويف حديث هند الصحيح أن رسول اهللا قال هلا  ٢٨٦٥

إن الواجب على الزوج من النفقة ما ال غىن هلا عنه وكسوهتا ، أي شيئاً ال يستغىن عنه ، ومعناه ما : فقول اخلرقي 
ال بّد هلا منه ، فظاهر هذا أن الواجب عليه هو أقل الكفاية ، فكأنه اعترب حال الزوج ، وقد صرح بذلك أبو بكر 

ر الزوج وإعساره ، على اجتهاد احلاكم ، وأومأ إليه أمحد يف رواية أمحد بن سعيد إهنا على قدر يسا: يف التنبيه فقال 
إذا وجد ما يطعمها : أما نفقة خادم واحد فال بّد منه ، وهو على قدر اليسار ؛ وقال يف رواية أيب طالب : ، فقال 

 ٩: إىل قوله ) } ق ذو سعة من سعته لينف{ (  ٩: رغيفني ثالثة ، يعين مل متلك الفسخ ، وذلك لظاهر قول اهللا تعاىل 
  ) . } ال يكلف اهللا نفساً إال ما آتاها سيجعل اهللا بعد عسر يسراً { ( 

أطعموهن مما تأكلون ، : ( ما تقول يف نسائنا ؟ قال : فقلت : أتيت النّيب قال : وعن معاوية القشريي قال  ٢٨٦٦
وأومأ يف رواية أيب صاحل أن االعتبار حباهلا ، . ه أبو داود روا) واكسوهن مما تلبسون ، وال تضربوهن وال تقبحوهن 

خذي ما يكفيك وولدك : ( إذا غاب عن زوجته يضرب هلا يف ماله بقدر نفقة مثلها ؛ وذلك حلديث هند : فقال 
رض ، وهو قضية عني ، وقد مجع القاضي يف تعليقه بني كالم أمحد ، وجعل االعتبار حبال الزوجني ، فيف) باملعروف 

للموسرة حتت املوسر نفقة املوسرين ، وللفقرية حتت الفقري نفقة للفقراء ، وللمتوسطة حتت املتوسط أو إذا كان 
  . أحدمها موسراً ، واآلخر معسراً نفقة املتوسطني ، وتبعه فيما علمت من بعده على ذلك ، مجعاً بني الدليلني 

نه مقدار حاجتها باملعروف ، كما قال النيب هلند ، حني فإن منعها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت م: قال 
خذي ما يكفيك وولدك : ( إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي ، فقال : قالت 

  ) . باملعروف 
د الذي يف قد ذكر اخلرقي رمحه اهللا احلكم وهو ما إذا منعها الواجب عليه أو بعضه ودليله ، وهو حديث هن: ش 

يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح ، : الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها ، أن هنداً رضي اهللا عنها قالت 
، ) خذي ما يكفيك وولدك باملعروف : ( وليس يعطيين ما يكفيين وولدي ، إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ، فقال 

للواحد حكم لغريه ، إما بطريق عرف الشرع كما نقوله ، أو وهو صريح يف أن هلا أن تأخذ بغري إذنه ، واحلكم 
بالقياس كما يقوله األكثرون ، وكأن املعىن يف ذلك أن احلاجة تدعو إىل ذلك ، إذ النفقة جتب كل يوم ، فاملرافعة 

  . إىل احلاكم تشق أو تتعذر ، فجوز الشرع أخذ الكفاية باملعروف ، دفعاً للحرج واملشقة 
  . ها أو بعضه ومل جتد ما تأخذ منه ، واختارت فراقه فرق احلاكم بينهما فإن منع: قال 
ظاهر هذا الكالم أنه منعها مع قدرته على اإلنفاق ، ومل جتد له ماالً تأخذ منه ، وخمتار أيب اخلطاب يف هدايته ، : ش 

ا من ماله متعذر ، فكان هلا وأيب حممد أن هلا الفسخ واحلال هذه ، كما اقتضاه كالم املصنف ، ألن اإلنفاق عليه
  . الفسخ كحال اإلعسار ، بل أوىل ، إذ ال عذر هنا ، خبالف مث 

ثبت أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم : وقال ابن املنذر  ٢٨٦٧
ا ال متلك الفسخ واحلال هذه ، ألن واختار القاضي أهن. بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى 

الفسخ مث لعيب اإلعسار ومل يوجد ، وألن املوسر املمتنع يف مظنة إمكان األخذ من ماله ، خبالف املعسر ، ويأخذ 
من عموم كالم اخلرقي أو من تنبيهه أهنا إذا مل جيد ما ينفق عليها أصالً أن هلا الفسخ ، وهو املنصوص واملشهور من 

فإمساك مبعروف أو تسريح { (  ١٩: واملختار لألصحاب ، ملا تقدم عن عمر ، ولقول اهللا سبحانه  الروايتني ،
  . ، وليس اإلمساك مع ترك اإلنفاق إمساكاً مبعروف ، فيتعني التسريح ) } بإحسان 



ري من اليد خري الصدقة ما كان ظهر غىن ، واليد العليا خ: ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النّيب قال  ٢٨٦٨
أطعمين وإال : امرأتك ممن تعول ، تقول : ( من أعول يا رسول اهللا ؟ قال : فققيل ) السفلى ، وابدأ مبن تعول 

قال أبو . رواه أمحد والدارقطين ) إىل من تتركين : ولدك يقول . أطعمين واستعملين : جاريتك تقول . فارقين 
  . بإسناد صحيح : الربكات 
يفرق بينهما : ( ة رضي اهللا عنه أيضاً ، عن النيبّ يف الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته ، قال وعن أيب هرير ٢٨٦٩

  . رواه الدارقطين ) 
سألت سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق على : وروى سعيد عن سفيان ، عن أيب الزناد ، قال  ٢٨٧٠

ابن ) ونقل عنه ( وهذا ينصرف إىل سّنة رسول اهللا ، . سنة  :سنة ؟ قال : قلت . نعم : زوجته أيفرق بينهما ؟ قال 
إذا تزوج امرأة وهو مفلس ، ومل : منصور ما يدل على أهنا ال متلك الفسخ باإلعسار ، ما مل يوجد منه غرور ، فقال 

إال أن  عندي من العروض واألموال ؛ وغّرها من نفسها ،: تعلم املرأة ال يفرق بينهما ، إال أن يكون قال هلا 
إنه حق هلا عليه ، فلم يفسخ النكاح : القاضي محل هذا على اإلفالس بالصداق ، وباجلملة قد قيل يف وجه ذلك 

  . لعجزه عنه كالدين ، وعلى هذه الرواية ترفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به 
  . وكان له ما ينفق عليهم  وجيرب الرجل على نفقة والديه ، وولده الذكور واإلناث ، إذا كانوا فقراء ،: قال 
أما كون الرجل جيرب على نفقة والديه ، وولده الذكور واإلناث ، فليأت بالواجب ، وبيان الوجوب أما يف : ش 

ومن اإلحسان ) } واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً { (  ١٩: حق الوالدين فلقول اهللا تعاىل 
  . د حاجتهما إىل ذلك هلما اإلنفاق عليهما عن

أمك : ( يا رسول اهللا من أبر ؟ قال : وعن كليب بن منفعة عن جّده رضي اهللا عنهم ، أنه أتى النّيب فقال  ٢٨٧١
رواه أبو داود ، وأما يف حق ) وأباك ، وأختك وأخاك ، وموالك الذي يلي ذاك ، حق واجب ، ورحم موصولة 

وعلى املولود له { (  ١٩: وقال ) } ن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإ{ (  ١٩: األوالد فلقول اهللا سبحانه 
مع أن هذا إمجاع يف املسألتني ) خذي ما يكفيك وولدك باملعروف : ( وحديث هند ) } رزقهن وكسوهتن باملعروف 

ما وال مال ، أمجع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقريين اللذين ال كسب هل: يف اجلملة ، حكاه ابن املنذر فقال 
واجبة يف مال الولد ، وأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن على املرء نفقة أوالده األطفال ، الذين ال مال 

  . هلم 
ويدخل يف كالم اخلرقي يف الوالدين األجداد واجلدات وإن علوا ، ويف الولد ولد الولد وإن سفل ، وهو كذلك ، 

دخل فيه ولد البنني ، وقال ) } وصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني ي{ (  ١٩: بدليل قوله سبحانه 
: يدخل فيه األجداد ، وقال تعاىل ) } وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { (  ١٩: سبحانه 

أن يكون ) أحدمها ( رطني واشترط اخلرقي رمحه اهللا لوجوب النفقة على من تقدم ش) } ملة أبيكم إبراهيم { (  ١٩
املنفق عليهم فقراء أي ال مال هلم ، وال كسب يقوم بكفايتهم ، إذ النفقة جتب على سبيل املواساة ، والغين مستغن 

أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم ، إما من مال أو صناعة وحنو ذلك ، فاضالً عن نفقة نفسه ) الثاين ( عن املواساة ، 
  . وزوجته 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فالهلك ، : ( روى جابر رضي اهللا عنه أن النيب قال لرجل ملا  ٢٨٧٢

رواه أمحد ومسلم وأبو ) وإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا 
  . داود والنسائي 



: وإذا رسول اهللا قائم على املنرب خيطب ، وهو يقول قدمت املدينة : وعن طارق احملاريب رضي اهللا عنه قال  ٢٨٧٣
  . رواه النسائي ) يد املعطي العليا ، وابدأ مبن تعول ، أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، مث أدناك أدناك ( 

وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط غري ذلك ، إال أنه يذكر بعد أن السيد تلزمه نفقة رقيقه ، وال يلزم ابنه نفقته ، 
من شرط ( أن ال يكون أحدمها رقيقاً ، وال بد ) ثالثها ( ن كان حراً ، وهو كذلك بال ريب ، فإذاً الشروط ثالثة وإ

وهو أن يتحد دينهما ، فإن اختلف فال نفقة ألحدمها على صاحبه ، ألن النفقة مواساة على سبيل الرب ) رابع 
ثني ، فلم جتب ألحدمها نفقة على اآلخر ، كما لو كان والصلة ، وال صلة مع اختالف الدين ، وألهنما غري متوار

أحدمها رقيقاً ، وال نزاع يف اشتراط هذا الشرط يف غري عمودي النسب ، ويف عمودي النسب روايتان ، نص 
عليهما يف األب الكافر ، هل جتب عليه نفقة ولده املسلم ، وخرجهما القاضي يف العكس ، وأبو حممد ينصر عدم 

اً ، عكس ظاهر كالم اخلرقي ، فإن ظاهره الوجوب يف عمودي النسب ، ألنه مل يشترط ذلك ، الوجوب مطلق
فاشترط اإلرث ، فدلّ ذلك على اشتراط . أجرب وارثه : وعدم الوجود يف غريهم ، كما هو متفق عليه ، لقوله بعد 

أن يكون زمناً وحنو ذلك ، أو ال وهو أن املنفق عليه هل من شرطه ) شرط خامس ( االتفاق يف الدين ، واختلف يف 
يشترط ذلك ؟ ال نزاع فيما علمت أن الوالدين ال يشترط فيهما ذلك ، وهو مقتضى كالم اخلرقي ، واختلف فيمن 

عدامها ، وعن أمحد ما يدلّ على روايتني ، وخمتار القاضي وأيب حممد عدم االشتراط مطلقاً ، كما هو ظاهر كالم 
  . وهو واقعة عني ) خذي ما يكفيك وولدك : ( ، ومتسكاً بقول النّيب هلند اخلرقي ، إناطة باحلاجة 

  . وكذلك الصيب إذا مل يكن له أب ، أجرب وارثه الذكور واإلناث على نفقته على قدر مرياثهم منه : قال 
ته ، لقول اهللا كذلك الصيب أو الصبية إذا مل يكن له أب وكان فقرياً ، فإن وارثه وإن كان أنثى جيرب على نفق: ش 

أي مثل ما وجب على املولود له ، وملا تقدم من حديث جابر ) } وعلى الوارث مثل ذلك { (  ١٩: سبحانه 
رواية أخرى ال جتب النفقة إال ) وعن أمحد ( وطارق ، وكليب رضي اهللا عنهم ، وهذا هو املشهور من الروايتني ، 

  . الة وحنومها ، إذ النفقة معونة ، فاختّصت بالعصبات كالعقل على العصبات ، فعلى هذا ال جتب على العمة واخل
روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه حبس عصبة ينفقون على صيب الرجال دون النساء ؛ : وقال ابن املنذر  ٢٨٧٤

وعلى كال الروايتني هل يشترط أن يرثهم بالفرض أو التعصيب يف احلال ، أو ال يشترط ذلك ، بل الشرط اإلرث 
  . اجلملة ؟ فيه روايتان ، املختار منهما عند القاضي وأيب اخلطاب ، وأيب حممد وغريهم األوىل يف 

ويستثىن مما تقدم ذوو األرحام من غري عمودي النسب ، فإن النفقة ال جتب هلم ، على املنصوص واجملزوم به عند 
يأخذون املال عند عدم الوارث ، فهم كسائر رواية واحدة ؛ إذ قرابتهم ضعيفة ، وإمنا : كثريين ، حىت قال القاضي 

  . املسلمني ، وخرج أبو اخلطاب وجوهبا على توريثهم ، وهو قوي 
واشترط اخلرقي لوجوب النفقة على الوارث أن ال يكون للمنفق عليه أب ، فلو كان له أب اختّص بنفقته ، لقول 

) } وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن { (  ١٩: وقال ) } فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن { (  ١٩: اهللا تعاىل 
فجعل النفقة على أبيهم دوهنا ، وحيث أوجبنا النفقة على ) خذي ما يكفيك وولدك باملعروف : ( وقال هلند 

الوارث فإهنا على قدر مرياثه من املنفق عليه ، ألنه لو ورث اجلميع لوجب عليه اجلميع ، فإذا ورث البعض وجب 
  . ذ السبب هو اإلرث عليه بقدره ، إ

فإن كان للصيب أم وجد ، فإن على األم ثلث النفقة ، وعلى اجلد الثلثني ، : وفرع اخلرقي على ذلك فقال رمحه اهللا 
  . وإن كانت جدة وأخاً فعلى اجلدة السدس ، والباقي على األخ ، وعلى هذا املعىن حساب النفقات 

ثاً ، فتكون النفقة عليهما أثالثاً ، وال ريب أن اجلدة ترث السدس ، ال ريب أن األم واجلد يرثان املال أثال: ش 



فيكون عليها من النفقة بقدر ذلك ، واألخ يرث الباقي ، فيكون عليه باقي النفقة ، وعلى هذا أبداً ، فلو كان له أم 
بالقسط ، وإن كان أم وأم أب ، فالنفقة عليهما نصفني ، لتساويهما يف اإلرث ، وظاهر كالم اخلرقي أهنا جتب 

جتب على املوسر وهذا إحدى ) : والرواية األخرى ( بعضهم موسراً واآلخر معسراً ، وهذا إحدى الروايتني 
جتب على املوسر واحلال هذه كل النفقة ، ففي اجلدة واألخ إذا كان األخ ) : والرواية األخرى ( الروايتني ، 

سداس النفقة حصة إرثه ، أو كلها ، ألن من معه كاملعدوم ؟ على موسراً ، واجلدة معسرة ، هل على األخ مخسة أ
  . الروايتني 

  . وعلى املعتق نفقة معتقه إذا كان فقرياً ، ألنه وارثه : قال 
هذا مبين على ما تقدم من أن الوارث جتب عليه نفقة موروثه ، وحديث كليب وقد تقدم صريح يف ذلك ، : ش 

  . املذكورة ، إذ هذا فرع مما تقدم  ويشترط يف وجوب اإلنفاق الشروط
  . وإذا تزوجت األمة لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكاً نفقتها : قال 
يلزم زوج األمة نفقتها إن كان حراً ، ألهنا زوجته ، فيدخل يف عموم ما تقدم ، وكذلك إن كان عبداً ، نظراً : ش 

العبد كاملهر ، مث هل تكون يف ذمة السيد ، إلذنه يف  للعموم أيضاً ، وألنه عوض واجب يف النكاح ، فوجب على
النكاح املفضي إىل إجياهبا ، أو يف رقبة العبد ، إذ الوطء يف النكاح مبنزلة اجلناية ، وجناية العبد يف رقبته ، فكذلك 

  . ما يتعلق بالوطء ، أو يف كسب العبد ؟ على ثالث روايات ، املشهور منهن األوىل 
  . تأوي بالليل عند الزوج ، وبالنهار عند املوىل ، أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده وإن كانت : قال 
ألن النفقة تابعة للتمكني ، والتمكني وجد للزوج يف الليل ، فيختص بنفقة الليل ، وجتب نفقة النهار على : ش 

و الذي جزم به أبو حممد ، أو جتب نفقة املوىل بأصل امللك ، مث هل جتب النفقة عليهما نصفني ، قطعاً للتنازع ، وه
الليل وتوابعه من الغطاء والوطاء ، ودهن املصباح ، وحنوه على الزوج ، وما يتعلق بالنهار على السيد ، وهو الذي 

وقد علم من هذه املسألة أن املسألة السابقة فيما إذا سلمت األمة ليالً ) فيه وجهان ( أورده أبو الربكات مذهباً ؟ 
  . راً وهنا
  . فإن كان هلا ولد مل يلزم الزوج نفقة ولده منها ، حراً كان الزوج أو عبداً ، إذ نفقتهم على سيدهم : قال 
قد تقدمت اإلشارة إىل هذا ، وذلك ألن ولد األمة من منائها ، فيكون لسيدها بال ريب ، ونفقة اململوك على : ش 

د رواية أخرى أن ولد العريب يكون حراً ، وعلى أبيه فداؤه ، فعلى هذا سيده ، ملا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، وعن أمح
  . تكون نفقته عليه 

  . وليس على العبد نفقة ولده ، حرة كانت الزوجة أو أمة : قال 
  . ألن العبد ال مال له ، فتجب عليه النفقة ، ولو قيل ميلك فملكه ناقص ، ال حيتمل املواساة : ش 
  . نفقة ولدها ، دون أبيه املكاتب وعلى املكاتبة : قال 
ولد املكاتبة يتبعها دون أبيه ، وإن كان مكاتباً ، بناء على القاعدة ، من أن الولد يتبع أمه يف احلرية والرق ، : ش 

وإذا تبعها وقف معها ، فإن عتقت باألداء عتق ، وإن رقت رق ، وإذاً نفقته عليها ، ألن له حكم نفسها ، وال ريب 
  . نفسها عليها ، فكذلك ولدها  أن نفقة

  . وعلى املكاتب نفقة ولده من أمته : قال 
ألن ولده من أمته يتبعه ، فيصري حكمه حكمه ، فتجب عليه نفقته ملا تقدم ، وتقييده ، بأمته ألن يكون ولده : ش 

ألنه وإن ملك لكنه  من غري أمته إما أن يكون من حرة فيكون حراً ، واملكاتب ال جتب عليه نفقة قريبه احلر ،



حمجور عليه يف ذلك ، وإما أن يكون من مكاتبة فيتبعها ، ويعطى حكمها ، كما تقدم ، وإما أن يكون من أمة 
لسيده أو ألجنيب ، فاألجنيب يتبعها يف رقها وجتب نفقته على سيده ، ولسيده كذلك ، اللهم إال أن يشترط أن ولده 

بالتبعية ، هذا هو التحقيق تبعاً أليب الربكات ، ووقع أليب حممد أن للمكاتب أن  يتبعه ، فإن نفقته جتب عليه ، إناطة
ينفق على ولده من أمة لسيده ، معلالً بأنه مملوك لسيده ، فينفق عليه من املال الذي تعلق به حق سيده ، وله 

  . احتماالن فيما إذا كان الولد من مكاتبة لسيده 
  ) ا النفقة على الزوج باب احلال اليت جتب فيه] باب [ 

  : ملا تقدم له أن النفقة جتب للزوجة ، ذكر احلال اليت جتب فيها النفقة ، فقال رمحه اهللا 
  . وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ ، فلم متنعه نفسها ، وال منعه أولياؤها لزمته النفقة 

لياؤها ، وهذا إحدى الروايتني عن أمحد ، ألن فظاهر هذا أن النفقة جتب بالعقد ما مل متنعه نفسها ، وال منعه أو: ش 
ال جتب النفقة إال بالتسليم ، أو ببذله حيث لزمه ) والرواية الثانية ( العقد سبب الوجوب ، فترتب احلكم عليه 

القبول ، وهو املشهور ، ألن النفقة جتب يف مقابلة االستمتاع ، وذلك بالتمكني منه ، ومع عدم التسليم أو بذله مل 
جد ، وألن النيب تزوج عائشة رضي اهللا عنها ، ودخلت عليه بعد مدة ، ومل ينقل أنه أنفق إال بعد دخوله ، وال يو

أنه كان يرسل نفقة ما مضى ، ويف االستدالل هبذا نظر ، فإن من شرط وجوب النفقة على كل حال كون مثلها 
انت بنت ست سنني على الصحيح ، ومثلها ال يوطأ ، كما ذكره اخلرقي ، وعائشة رضي اهللا عنها حني تزوجها ك

يوطأ غالباً ، واخلرقي رمحه اهللا أطلق من يوطأ مثلها ، ومل يقيده بسن ، وكذا مجاعة كثرية من أصحاب القاضي ، 
منهم أبو اخلطاب يف اهلدابة ، وابن عقيل ، والشريازي ، وتبعهم على ذلك أبو حممد مصرحاً به ، وأناط ذلك 

سع سنني ، وتبعه على ذلك أبو الربكات ، وهو مقتضى نص أمحد ، قال يف رواي صاحل وعبد اهللا القاضي بابنة ت
إذا كان مثلها يوطأ ، تسع سنني ، ومل يكن احلبس من قبلهم ، : مىت يؤخذ الرجل بنفقة الصغرية ؟ فقال : وسئل 

ذلك ، فإذاً أبو حممد منفرد ففسر من مثلها يوطأ بتسع سنني ، وقد حيمل إطالق من أطلق من األصحاب على 
  . عنهم 

مثلها يوطأ ، يريد به واهللا أعلم يف السن ، فلو كان هبا رتق أو قرن ، أو مرض وحنو ذلك ، ومثلها : وقول اخلرقي 
يف السن يوطأ ، فال خيلو إما أن يكون هذا املانع مينع االستمتاع بالكلية ، أو ال ، فإن مل مينعه بالكلية وجبت النفقة 

للتمكن من االستمتاع الواجب يف اجلملة ، وإن منع االستمتاع بالكلية كمرض كذلك أو إحرام وحنو ذلك ، فإن ، 
مل يرج زواله وجبت النفقة ، إذ ال حال هلا ينتظر ، وإن رجي زواله كاإلحرام وحنوه انتظر زوال ذلك ، ومل جتب 

  . النفقة ألهنا واحلال هذه كالصغرية 
  . ذه احلال اليت وصفت ، وزوجها صغري ، أجرب وليه على نفقتها من مال الصيب وإذا كانت هب: قال 
واحلال اليت وصفها أن يكون مثلها يوطأ ، ومل متنع نفسها ، وال منعها أولياؤها ، وإذا كان زوجها واحلال هذه : ش 

لو كان غائباً ، وعلى املشهور ال صغرياً وجبت عليه نفقتها ، ألن املنع جاء من قبل الزوج ، ال من قبلها ، أشبه ما 
بد أن تسلم نفسها ، أو تبذل له ذلك ، إذا تقّرر هذا فاملخاطب بالنفقة هو الويل ، كما خياطب بأداء بقية الواجبات 

  . عنه ، واألداء من مال الصيب كما يف بقية الواجبات 
  . فإن مل يكن له مال فاختارت فراقه فرق احلاكم بينهما : قال 
تقدم الكالم على هذا ، وأنه يؤخذ من كالم اخلرقي تنبيهاً ، ويؤخذ من كالمه هنا تصرحياً ، ونزيد هنا بأن  قد: ش 

  . املفرق يف الفسخ لإلعسار بالنفقة هو احلاكم ، ألنه أمر خمتلف فيه ، واألمور املختلف فيها تقف على احلاكم 



حىت أقبض صداقي ، كان ذلك هلا ، ولزمته النفقة إىل  ال أسلم نفسي: وإن طالب الزوج بالدخول ، وقالت : قال 
  . أن يدفع إليها صداقها 

ش إذا طالب الزوج بالدخول ، وامتنعت املرأة حىت تقبض صداقها ، فلها ذلك ، ألن عليها يف التسليم قبل قبض 
املنفعة املعقود عليها صداقها ضرراً ، والضرر منفي شرعاً ، وبيان الضرر أهنا إذا سلمت نفسها قد يستويف معظم 

وهو الوطء ، فإذا مل يسلم إليها عوض ذلك وهو الصداق ال ميكنها الرجوع فيما استوىف منها ، فيلحقها الضرر ، 
وفارق املبيع إذا تسلمه املشتري ، مث أعسر بالثمن ، فإنه ميكنه الرجوع فيه ، وإذا كان هلا االمتناع ألجل قبض 

فلها النفقة ، ألن امتناعها يف احلقيقة إمنا جاء من جهة الزوج ، وكالم اخلرقي يشمل  الصداق ، مع بذهلا للتسليم ،
الصداق احلال واملؤجل ، وهذا احلكم إمنا هو يف احلال ، أما املؤجل فليس هلا االمتناع ، إذ ال حق هلا تطالب به ، 

متناع نظراً إىل احلال الراهنة ، أو ليس إذ حقها قد رضيت بتأخريه ، نعم لو حل املؤجل قبل التسليم ، فهل هلا اال
  . هلا االمتناع إىل ما دخلت عليه ابتداء ؟ فيه وجهان 

  . وإذا طلق زوجته طالقاً ال ميلك رجعتها ، فال سكىن هلا وال نفقة ، إال أن تكون حامالً : قال 
ون حامالً أو حائالً ، فإن كانت إذا بانت املرأة من زوجها بطالق أو فسخ أو غري ذلك ، فال خيلو إما أن تك: ش 

وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن { (  ١٩حامالً فلها النفقة والسكىن إمجاعاً ، وسنده قوله سبحانه ؛ 
وألن احلمل ولده ، وال ميكنه اإلنفاق عليه إال باإلنفاق عليها ، فوجب نظراً إىل أن ما يتوقف عليه ) } محلهن 

  . كانت حائالً فال نفقة هلا على املشهور املعروف  الواجب واجب ، وإن
ملا روت فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها أن زوجهات طلقها ألبّتة وهو غائب عنها ، فأرسل إليها وكيله  ٢٨٧٥

ليس لك عليه : ( فجاءت رسول اهللا فذكرت ذلك ، فقال . واهللا ما لك علينا من شيء : بشعري فسطخته ، فقال 
  . فأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك ، متفق عليه ) وال سكىن : ( لفظ ويف ) نفقة 

رواه أمحد ومسلم ) ليس هلا سكىن وال نفقة : ( وعن الشعيب عن فاطمة أيضاً عن النيب يف املطلقة ثالثاً قال  ٢٨٧٦
اجلماعة إال البخاري ،  طلقين زوجي ثالثاً ، فلم جيعل يل رسول اهللا سكىن وال نفقة ، رواه: ، ويف رواية عنها قالت 

مفهومه أهنن ءذا مل يكن ) } وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن { (  ١٩: وأيضاً قوله تعاىل 
  . أوالت محل ال نفقة هلن 

وقد اعترض على خرب فاطمة رضي اهللا عنها بأن من شرط قبول خرب الواحد أن ال ينكره السلف ، وهذا اخلرب قد 
  . أنكر 

فعن الشعيب أنه حدث حبديث فاطمة بنت قيس أؤن رسول اهللا مل جيعل هلا سكىن وال نفقة ، فأخذ األسود  ٢٨٧٧
ال نترك كتاب اهللا : ويلك حتدث مبثل هذا ، قال عمر رضي اهللا عنه : بن يزيد كفاً من حصباء فحصبه به ، وقال 

  . مسلم وغريه  وسنة نبينا ، لقول امرأة ال ندري لعلها حفظت أو نسبت ، رواه
لقد عابت ذلك عائشة رضي اهللا عنها أشد العيب ، يعين حديث : وعن هشام بن عروة ، عن أبيه قال  ٢٨٧٨

إن فاطمة كانت يف مكان وحش ، فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص : فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها ، فقالت 
  . خاري تعليقاً رواه أبو داود وابن ماجه ، وأخرجه الب. هلا رسول اهللا 

  . إمنا كان ذلك من سوء اخللق ، رواه أبو داود مرسالً : وعن سليمان بن يسار يف خروج فاطمة قال  ٢٨٧٩
فاطمة بنت قيس طلقت : قدمت املدينة فدفعت إىل سعيد بن املسيب ، فقلت : وعن ميمون بن مهران قال  ٢٨٨٠

( س ، إمنا كانت لسنة ، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم تلك امرأة فتنت النا: فخرجت من بيتها ، فقال سعيد 



بأن هذا ليس بشرط عندنا ، إمنا الشرط صحة اخلرب ، وال ريب يف صحة خربها ، وقد قال أمحد يف ) وقد أجيب 
رواية إمساعيل بن سعيد ، وسئل عن األمور املختلفة عن رسول اهللا ، وقد رد أحد األمرين بعض اخللفاء ، مثل 

كان ذلك منه على احتياط ، وقد كان عمر رضي : هل لنا العمل مبا يرد اخلليفة فقال : مة بنت قيس حديث فاط
اهللا عنه يقبل من غري واحد قوله وحده ، وال يكون ذلك دفعاً لآلخر ، مث إنكار عمر قد طعن يف صحته اإلمام أمحد 

: نا وسنة نبينا ، يصح هذا عن عمر ؟ قال ال ندع كتاب رب: ومسعت أمحد وذكر له حديث عمر : ، قال أبو داود 
كتبت إىل أيب عبد اهللا أسأله عن املطلقة ثالثاً هل هلا سكىن أو نفقة ، وكيف حديث : وقال الفضل بن زياد . ال 

ال ندع كتاب : أما الذي نذهب إليه فعلى حديث فاطمة ، وأما ما يروى عن عمر أنه قال : فاطمة ؟ فأتاين اجلواب 
{ (  ١٩: فإنا نرى أن ذلك وهم ممن روى عن عمر ، ون الكتاب يطلق لعّدهتا ، قال . نبينا لقول امرأة ربنا وسنة 

فءن ) } وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يطعن محلهن { (  ١٩: وقال ) } لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً 
دل على ضعفه اختالف ألفاظه ، ففي حديث عمر قد رواه مسلم وأبو داود ، والترمذي وغريهم ، مث ي: قيل 

وقال . ال نقبل يف ديننا قول امرأة : أما هذا فال ، ولكن قال : السنن ما تقدم ، وقال أمحد وقد ذكر له هذا فقال 
وسنة نبينا ، غري حمفوظ ، مل يذكرها مجاعة من الثقات ، مث لو صح ذلك مل يكن فيه حجة ، إذ ال : قوله : الدارقطين 

مع رسول اهللا ، مث إن عمر رضي اهللا عنه استند يف إنكاره إىل كتاب اهللا وسنة الرسول ، وال يعرف يف حجة ألحد 
سنة الرسول ما خيالف خرب فاطمة ، وكذلك ليس يف الكتاب ما خيالفه كما تقدم عن أمحد ، فإن اآلية الكرمية إمنا 

ولده ، ال نفقة زوج على زوجته ، وقد قال حممد تدل على الطالق الرجعي ، واإلنفاق على احلامل نفقة والد على 
ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها : ما تقول يف حديث عمر : سألت أبا عبد اهللا : بن العباس النسائي 

حنن : ال نعرف يف كتاب اهللا ذكراً ، وال يف سنة رسول اهللا ؛ وقال إمساعيل بن إسحاق : نسيت أو شبه هلا ؟ فقال 
نعلم أن عمر ال يقول ال ندع كتاب ربنا إال ملا هو موجود يف كتاب اهللا تعاىل ، والذي يف الكتاب أن هلا النفقة إن 

أما غري ذات ) } وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن { (  ١٩: كانت حامالً ، لقوله سبحانه 
  . شتراطه احلمل يف األمر باإلنفاق احلمل فال يدلّ الكتاب إال على أهنن ال نفقة هلن ، ال

أرسل مروان إىل فاطمة فسأهلا ، : ورضي اهللا عن فاطمة ، فعن عبيد اهللا وهو ابن عبد اهللا بن عتبة قال  ٢٨٨١
فأخربته أهنا كانت عند أيب حفص ، وكان النيب أمر علّي بن أيب طالب على بعض اليمن ، فخرج معه زوجها ، 

واهللا ما : بقيت هلا ، وأمر عياش بن أيب ربيعة واحلارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقاال  فبعث إليها بتطليقة كانت
فاستأذنته يف اإلنتقال ، فأذن هلا ) ال نفقة لك إال أن تكون حامالً : ( هلا نفقة إال أن تكون حامالً ، فأتت النيب فقال 

وكان أعمى ، تضع ثياهبا عنده وال يبصرها ، فلم ) كتوم عند ابن أم م: ( أين أنتقل يا رسول اهللا ؟ فقال : ، فقالت 
مل : تزل هناك حىت مضت عدهتا ، فأنكحها النيب أسامة ، فرجع قبيصة إىل مروان فأخربه بذلك ، فقال مروان 

بيين : نسمع هذا احلديث إال من امرأة ، فسنأخذ بالعصمة اليت وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حني بلغها ذلك 
) } ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك امراً . . . فطلقوهن لعدهتن { (  ١٩: ينكم كتاب اهللا ، قال اهللا تعاىل وب

رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه مرسل ، . فأي أمر حيدث بعد الثالث : قالت 
إن نقلتها إمنا كان : ما قول عائشة رضي اهللا عنها فقد بنت رضي اهللا عنها أن الكتاب إمنا دل على ما قالت ، وأ

لكوهنا كانت يف مكان وحش ، فليس يف حديثها ما يدلّ على ذلك ، ولو كان فيه ملا جاز هلا تركه ، بل قد تقدم 
د وهذا يشملها وغريها ، وق) ليس هلا سكىن وال نفقة : ( عنها يف مسلم أهنا قالت عن النيب يف املطلقة ثالثاً ، قال 

فعلّل استحقاقها النفقة باحلمل ، ولو كان ) ال نفقة لك إال أن تكون حامالً : ( تقدم أيضاً يف السنن أن النيب قال 



استحقاقها النفقة بالطالق لكان ذكر احلمل عدمي التأثري ، وما ذكر عن سعيد بن املسيب ، وسليمان بن يسار 
  . باس رضي اهللا عنهم فاجلواب عنه كذلك ، مث قد خالف عمر وعائشة ابن ع

  . إذا طلقت ثالثاً . ال نفقة هلا وال سكىن : روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : قال أمحد  ٢٨٨٢
ويروى ذلك عن علي رضي اهللا عنه ، وإذا وقع التنازع بني الصحابة وجب الرجوع إىل اهللا وإىل الرسول  ٢٨٨٣

ال سكىن هلا ، وهي اختيار اخلرقي ، والقاضي وغريمها ، اعتماداً على )  إحدامها( ويف السكىن هلا روايتان . انتهى . 
اآلية ، وقد جياب ) } أسكنوهن { (  ١٩: هلا السكىن ، اعتماداً على قوله تعاىل ) والثانية ( حديث فاطمة املتقدم ، 

كان رجعياً فلها السكىن والنفقة عنه بأنه يف الرجعية كما تقدم ، هذا كله إذا كان الطالق بائناً كما تقدم ، أما إن 
  . بال نزاع ، لآلية الكرمية 

إمنا النفقة والسكىن للمرأة على زوجها ما كانت له : ( ويف خرب فاطمة رضي اهللا عنها أن النيب قال هلا  ٢٨٨٤
اإلرث  وألهنا يف حكم الزوجات يف. رواه أمحد ) عليها رجعة ، فإذا مل له عليها رجعة فال نفقة هلا وال سكىن 

  . والطالق ، وغري ذلك ، فكذلك يف النفقة ، واهللا أعلم 
  . وإذا خالعت املرأة زوجها ، وأبرأته من محلها ، مل يكن هلا نفقة ، وال لولده حىت تفطمه : قال 
 إذا خالعت احلامل زوجها ، ومل تربئه من محلها ، فلها النفقة والسكىن كما تقدم ، وإن أبرأته من محلها بأن: ش 

جعلت ذلك عوضاً يف اخللع فإنه يصح ، بناء على ما تقدم من صحة اخللع باجملهول ، مث إن عينت مدة احلمل 
والكفالة إىل حني الفطام صح ، وكذلك إن أطلقت الكفالة ، وينصرف عند التنازع إىل حولني ، وإن أطلقت مدة 

  . احلمل فقط انصرف إىل زمن احلمل قبل وضعه ، قاله أبو حممد 
إمنا صح املخالعة على نفقة الولد ، وهي : ظاهر كالم اخلرقي أنه ينصرف إىل زمن الرضاع أيضاً ، وقال القاضي و

فأّما النفقة : للولد دوهنا ، ألهنا يف حكم املالكة هلا ، ألهنا املستحقة هلا ، وبعد الوالدة تأخذ أجر رضاعها ، قال 
ذلك فال يصح أن يعاوض به ، ألنه ليس هلا ، وال هو يف حكم ما  الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ، وحنو
  . هو هلا ، فكأنه خيّصص كالم اخلرقي ، واهللا أعلم 

  . والناشز ال نفقة هلا ، فإن كان هلا منه ولد أعطاها نفقة ولدها : قال 
 ، وإن كان هلا منه ولد أعطاها الناشر ال نفقة هلا ، ألن النفقة وجبت يف مقابلة متكينها ، ومع النشوز ال متكني: ش 

نفقته ، ألهنا واجبة له فال يسقط حقه مبعصيتها كالكبري ، وهذا يلتفت إىل قاعدة ، وهو أن النفقة هل جتب للحامل 
حلملها ، أو هلا من أجله ؟ فيه روايتان ، أشهرمها أهنا للحمل ، وهي اختيار اخلرقي ، وأيب بكر ، والقاضي يف تعليقه 

هذه املسألة ) إحداها ( أهنا هلا من أجله ، واختارها ابن عقيل يف التذكرة ، وللخالف فوائد ) والثانية ( ، وغريهم 
إذا ) الثانية ( وهي الناشز احلامل ، على الرواية األوىل هلا نفقة احلمل ملا تقدم ، وعلى الثانية ال شيء هلا لنشوزها 

لسيد ، ألن احلمل ملكه ، وعلى الثانية على الزوج ، ألن نفقتها عليه كانت املطلقة أمة ، فعلى األوىل النفقة على ا
إذا كان الزوج عبداً ، فعلى األوىل ال شيء عليه ، ألنه ال يلزمه نفقة ولده ، وعلى الثانية عليه النفقة ملا ) الثالثة ( 

فعلى األوىل جتب هلا النفقة ، إذا كانت حامالً من نكاح فاسد ، أو وطء شبهة ، أو ملك ميني ، ) الرابعة ( تقدم 
إذا كان الزوج غائباً أو معسراً ، فعلى األوىل ال شيء ) اخلامسة ( نظراً للولد ، وعلى الثانية ال جتب إذا ال نكاح ، 

  هلا ، إذ نفقة القريب تسقط مبضي الزمان ، وباإلعسار ، وعلى الثانية تثبت يف ذمة الغائب وتلزم 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

  . املعسر ، واهللا أعلم 
  ) باب من أحق بكفالة الطفل ] باب [ 

ه ملا سيأيت ، كفالة الطفل واجبة ، ألن الصيب يهلك بتركها ، فوجبت كاإلنفاق عليه ، ويتعلق هبا حق لقرابت: ش 
  . واهللا أعلم 

  . واألم أحق بكفالة الطفل واملعتوه إذا طلقت : قال 
  . إذا افترق الزوجان وبينهما ولد ، فاألم أحق به يف اجلملة ، إن كان طفالً ، بال خالف نعلمه : ش 

ا كان بطين له يا رسول اهللا إن ابين هذ: ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن امرأة قالت  ٢٨٨٥
أنت : ( وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقين وأراد أن ينزعه مين ، فقال هلا رسول اهللا 

  . رواه أمحد وأبو داود وهذا لفظه ) أحق به ما مل تنكحي 
: وقال  ويروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما بعاصم ألمه أم عاصم ، ٢٨٨٦

رواه سعيد يف سننه ، وألهنا أقرب الناس إليه مع أبيه ، وتتميز عن األب بأهنا تلي . رحيها ومشها ولطفها خري له منك 
بنفسها ، واألب ال يلي بنفسه ، وحكم املعنوه حكم الطفل ، الستوائهما معىن ، فاستويا حكماً ، ويشترط فيمن 

  . قل ، والعدالة الظاهرة ، واهللا أعلم تثبت له احلضانة احلرية والبلوغ ، والع
  . وإذا بلغ الغالم سبع سنني خّير بني أبويه ، فكان مع من اختار منهما : قال 
أي إذا بلغ الغالم سبع سنني وهو عاقل ، ملا تقدم له من أن حضانة املعتوه ألمه ، واملذهب املشهور أن الغالم : ش 

  . واحلال هذه خيري بني أبويه 
روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب خري غالماً بني أبيه وأمه ، رواه أمحد وابن ماجه والترمذي  ملا ٢٨٨٧

يا رسول اهللا إن زوجي يريد أن : وصححه ، ويف رواية أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا وأنا قاعد عنده ، فقالت 
من : فقال زوجها ) استهما عليه : ( رسول اهللا يذهب بابين وقد سقاين من بئر أيب عنبة ، وقد نفعين ، فقال هلا 

فأخذ بيد أمه فانطلقت به ؛ خمتصر ) هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت : ( حياقين يف ولدي ؟ فقال النيب 
  . رواه أبو داود 

  . وعن عمر رضي اهللا عنه أنه خري غالماً بني أبيه وأمه رواه سعيد  ٢٨٨٨
خّيرين علّي رضي اهللا عنه بني عمي وأمي وكنت ابن سبع سنني أو مثان ، وروي : ال وعن عمارة اجلرمي ق ٢٨٨٩

حنو ذلك عن أيب هريرة ، وال نعرف هلم خمالفاً ، وألن احلضانة تثبت حلظ الولد ، فيقدم فيها من هو أشفق به ، وال 
قيدناه بالسبع ألنه إذا بلغ حداً  ريب أن ميل الولد إىل أحد األبوين دليل على أنه أشفق به ، فرجح بذلك ، وإمنا

رواية أخرى ) وعن أمحد ( يعرب عن نفسه ، ومييز بني اإلكرام وضده ، وألنه أول حال أمر الشرع مبخاطبته فيها 
أن اوم أحق به ، ملا تقدم من حديث عمرو بن شعيب ، وال ريب أن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أخص منه 

ثة األب أحق به ، ألنه إذاً حيتاج إىل التأديب والتعليم ، واألب أخص بذلك ، وال ريب رواية ثال) وعنه ( فيقدم ، 
أهنا أضعفهن ، ملخالفتها احلديثني معاً ، وقد ذكر اخلرقي رمحه اهللا حكم الطفل وحكم الغالم ، ومل يتعرض حلكم 

  . البالغ ، واحلكم أنه يكون حيث شاء إن كان رشيداً 



  . أي ينازعين يف حقي منه ، واهللا أعلم ) حياقين ) : ( تنبيه ( 
  . وإذا بلغت اجلارية سبع سنني فاألب أحق هبا : قال 
هذا هو املذهب املعروف ، نظراً إىل أن املقصود باحلضانة حظ الولد ، واحلظ للجارية بعد السبع كوهنا عند : ش 

  . وتزوج أبيها ، لقيامه حبفظها ، وألنه وليها ، وأعلم بكفؤها ، ومنه ختطب 
األم أحق : ويف املذهب رواية أخرى ذكرها القاضي يف تعليقه أن اوم أحق هبا حىت تبلغ ، ولفظها من رواية مهنا 

أنت أحق به : ( ويستدل لذلك بقول النيب . حىت تتزوج : وما غىن اجلارية ؟ قال : باجلارية حىت تستغين ، قيل له 
  . وبقصة ابنة محزة ) ما مل تنكحي 

  . واهللا أعلم ) من فرق بني والدة وولدها ، فرق اهللا بينه وبني أحّبته يوم القيامة ( يرشحه أن يف احلديث و ٢٨٩٠
  . وإذا مل تكن أم أو تزوجت األم ، فأم األب أحق من اخلالة : قال 
ة ، على إذا مل تكن أم أو تزوجت األم ، أو قام هبا مانع من فسق وحنوه ، فإن أم األب مقدمة على اخلال: ش 

املشهور من الروايتني ، واملختار لعامة األصحاب ، ألهنا جدة وارثة ، فقدمت كأم األم ، وألن هلا والدة ووراثة ، 
فأشبهت أم األم ، وعن أمحد رواية أخرى أن األخت من األم واخلالة يقدمان على أم األب استدالالً حبديث ابنة 

  . محزة 
 عنه ، أن ابنة محزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد رضي اهللا عنهم ، فقال فعن الرباء بن عازب رضي اهللا ٢٨٩١

ابنة أخي ، فقضى هبا : هي بنت عمي ، وخالتها حتيت ، وقال زيد : أنا أحق هبا ، هي ابنة عمي ، وقال جعفر : علي 
  . متفق عليه ) اخلالة مبنزلة األم : ( رسول اهللا خلالتها ، وقال 

) واجلارية عند خالتها ، فإن اخلالة والدة : ( من حديث علي رضي اهللا عنه ، وفيه  ورواه أمحد أيضاً ٢٨٩٢
فجعل اخلالة مبنزلة اوم ، وال ) إمنا اخلالة اوم : ( وكذلك رواه أبو داود من حديث علي رضي اهللا عنه ، وقال 

، فعلى هذه الرواية قال أبو  ريب أن األم مقدمة على أم األب ، فكذلك من مبنزلتها ، وهذا ظاهر يف االستدالل
حيتمل على : يكون هؤالء أحق من األخت من األم ، ومن مجيع العصبات ، وقال أبو الربكات : اخلطاب ومن تبعه 

هذه الرواية تقدمي نساء احلضانة على كل رجل ، وحيتمل أن يقدمن إال على من أدلني به ، وحيتمل تقدمي نساء األم 
  . انتهى . ر من يف جهته ، وأن كل امرأة يف درجة رجل تقدم هي ومن أدىل هبا عليه على األب وأمهاته ، وسائ

فإن مل تكن أم ، أو تزوجت األم فأم : وعلى األوىل ظاهر كالم اخلرقي أن أم األب مقدمة على أم األم ، لقوله 
ألم ، وخالة األب أحق واألخت من األب أحق من األخت من ا: األب أحق من اخلالة ، وصرح بذلك بعد يف قوله 

من خالة األم ؛ وهذا إحدى الروايتني ، وهو أن قرابة األب كأمه وأخته ، ومن يديل به هل تقدم على قرابة األم 
قرابة األب مقدمة ، كما يقوله اخلرقي ، وهو ) إحدامها ( كأمها وأختها ومن يديل هبا ؟ على روايتني منصوصتني ، 

، ويف جامعه الصغري ، والشريازي وابن البنا ، لتقدميهم األخت لألب على األخت مقتضى قول القاضي يف تعليقه 
لألم ، وذلك ألن التمييز له مزية يف التقدمي ، وقرابة األب ساوت قرابة األم يف القرب ، ومتّيزت عنها بإدالئها 

وابن عقيل يف تذكرته ، لتمييز قرابة  قرابة األم مقدمة ، وهو اختيار القاضي يف روايتيه ،) والرواية الثانية ( بعصبة 
  . األم بإدالئها مبن تقدم على األب وهو األم 

وقد تضمن كالم اخلرقي أن املرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها ، وهو املذهب يف اجلملة بال ريب ، ملا تقدم من 
لتزويج ، نظراً حلديث ابنة محزة يف اجلارية خاصة ال تسقط حضانتها با) وعنه ) ( أنت أحق به ما مل تنكحي : ( قوله 

، فإن النيب قضى هبا هلا مع كوهنا كانت مزوجة ، وأجيب عن هذا بأهنا كانت زوجة لقريب ، وإمنا تسقط احلضانة 



إذا كانت مزوجة بأجنيب ، وهذه مسألة تستثىن من كالم اخلرقي ، وهو أن التزويج مسقط للحضانة إال بقريب من 
يب أن يكون جداً للطفل ، ومقتضى كالم أيب حممد يف املغين أن من شرطه أن يكون من شرط القر: الطفل ، وقيل 

أهل احلضانة ، وإذاً ال حيسن منه اجلواب عن احلديث ، ألن جعفراً رضي اهللا عنه كان ابن عمها ، وليس هو من 
مقتضى كالم اخلرقي  إن التزويج مسقط للحضانة فذلك مبجرده من غري دخول ، على: أهل احلضانة ، وحيث قيل 

وعامة األصحاب ، إعماالً لظاهر احلديث ، وأليب حممد احتمال أن حقها ال يسقط إال بالدخول ، نظراً إىل املعىن 
  . املقتضي إلسقاط حقها بالتزويج ، وهو االشتغال بالزوج والتخصيص به ، وذلك منتف قبل الدخول ، واهللا أعلم 

  . ت من األم ، وأحق به من اخلالة ، وخالة األب أحق من خالة اوم واألخت من اوب أحق من األخ: قال 
قد تقدم هذا ، وأن مذهب اخلرقي أن قرابة األب تقدم على قرابة األم ، فال حاجة إىل إعادته ، وتقدم أن عن : ش 

تقدم اخلالة  أمحد رواية أخرى مشهورة بالعكس ، ورواية أخرى أن اخلالة أحق من أم األب ، وأن على هذه الرواية
  . على األخت من األب ، لتقدميها على من أدلت به 

  . وإذا أخذ الولد من األم إذا تزوجت ، مث طلقت عادت على حقها من كفالته : قال 
ال نزاع عندنا يف ذلك ، إذا كان الطالق بائناً ، ألن حقها إمنا زال ملعىن ، وهو االشتغال بالزوج ، فإذا طلقت : ش 

عىن ، فتعود إىل ما كانت عليه ، واختلف فيما إذا كان الطالق رجعياً ، فظاهر كالم اخلرقي وهو الذي زال ذلك امل
نصبه القاضي يف تعليقه ، وقطع به مجهور أصحابه ، كالشريف ، وأيب اخلطاب ، والشريازي ، وابن البنا وابن عقيل 

: هلا عن فراشه ، وعدم القسم هلا عليه ، وقال القاضي يف التذكرة أن حقها يعود ، نظراً إىل زوال اشتغاهلا به ، لعز
قياس املذهب أن حقها ال يعود حىت تنقضي عدهتا ، بناء على أن الرجعية مباحة ، فاشتغاهلا بالزوج مل يزل ، وعلى 
ل هذا فقول اخلرقي جار على قاعدته من حترمي الرجعية ، وأبو حممد خرج الوجه الثاين من كون النكاح قبل الدخو

  . مزيالً للحضانة مع عدم الشغل ، واهللا أعلم 
  . وإذا تزوجت املرأة فلزوجها أن مينعها من رضاع ولدها إال أن يضطر إليبها ، أو خيشى عليه التلف : قال 
للزوج منع املرأة من رضاع ولدها من غريه ، ومن رضاع ولد غريها بطريق األوىل ، إذ عقد النكاح يقتضي : ش 

االستمتاع يف كل الزمان ، ما مل يضّر هبا ، سوى أوقات الصلوات ، والرضاع يفوت االستمتاع يف متليك الزوج 
بعض األوقات ، فكان له املنع ، كاخلروج من منزله ، فإن اضطر الولد إليها ، بأن ال يوجد مرضعة سواها ، أو ال 

حلفظ النفس املقدم على حق الزوج ، يقبل الولد ثدي غريها ، وخشي عليه التلف ، فليس للزوج املنع نظراً 
ظاهر سياق كالمه أنه . من رضاع ولدها : وملخصه أنه جيب ارتكاب أدىن املفسدتني لدفع أعالمها ، وقول اخلرقي 

  . ولدها من غريه : ويف بعض النسخ . وللزوج منع املرأة من رضاع ولدها : من غريه ، وإال كان يقول 
لده إال أن تشاء األم أن ترضعه بأجرة مثلها ، فتكون أحق به من غريها ، سواء وعلى األب أن يشترضع لو: قال 

  . كانت يف حبال الزوج أو مطلقة 
أن إرضاع الولد على األب وحده ، وليس له إجبار أمه على ) إحدامها ( قد دلّ كالم اخلرقي على مسألتني : ش 

وعلى املولود { (  ١٩: اآلية إىل ) } يرضعن أوالدهن  والوالدات{ (  ١٩: رضاعه مطلقاً ، ولظاهر قوله سبحانه 
ومىت اختلفا فقد ) } وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى { (  ١٩: وقوله سبحانه ) } له رزقهن وكسوهتن باملعروف 

أن األم إذا شاءت أن ترضعه بأجرة مثلها كان هلا ذلك ، وقدمت على غريها إذا كانت ) املسألة الثانية ( تعاسرا 
بل إذا كانت يف حباله كان له : ارقة من الزوج بال نزاع ، وكذلك إذا كانت يف حباله على املشهور ، وقيل مف

منعها بأجرة وبغريها ، ومبىن اخلالف على فهم اآلية الكرمية ، وذلك ألن إرضاعه كنفقته ، واجلامع أن بنيته ال تقوم 



والوالدات { (  ١٩: عه إذا كان صغرياً ، ولظاهر اآلية الكرمية إال هبما ، ونفقته لو كان كبرياً عليه ، فكذلك إرضا
فإن اهللا سبحانه جعل حكمه الشرعي أن الوالدات يرضعن أوالدهن ، لكن هل املراد كل ) } يرضعن أوالدهن 

يف سياق والدة ، اعتماداً على عموم اللفظ ، فتدخل فيه املطلقة وغريها ، أو املراد به الوالدات املطلقات ، لذكرهن 
املطلقات ، والسياق والسباق خيصصان ؟ فيه قوالن ، فعلى الثاين إذا كان املراد املطلقات فاملزوجات مل تتناوهلن 
: اآلية ، وإذاً للزوج منعهن من اإلرضاع ، نظراً حلقه من االستمتاع ، كما له ذلك يف ولد غريه ، وقول اخلرقي 

ر من أجرة املثل مل تكن أحق به ، وهو كذلك ، لطلبها ما ليس هلا ، فتدخل مفهومه أهنا إذا طلبت أكث. بأجرة مثلها 
نعم لو طلبت أكثر من أجرة املثل ، ومل يوجد من ) } وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى { (  ١٩: يف قوله تعاىل 

فتكون أحق : ، وقوله األم أحق ، لتساويهما يف األجرة ، وميزة األم : ترضعه إال مبثل تلك األجرة ، فقال أبو حممد 
  . مقتضاه وإن وجد متربعة برضاعه ، وهو كذلك ، اعتماداً على إطالق اآلية الكرمية ، واهللا سبحانه أعلم . به 
  ) باب نفقة املماليك ] باب [ 

  . وعلى مالك اململوكني أن ينفقوا عليهم ويكسوهم باملعروف : قال 
  . سنة النبوية هذا إمجاع واحلمد هللا ، وقد دلت عليه ال: ش 

: قال . ال : هل أعطيت الرقيق قوهتم ؟ قال : فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال لقهرمان له  ٢٨٩٣
  . رواه مسلم ) كفى باملرء إمثاً أن حيبس عمن ميلك قوته : ( فانطلق فأعطهم ، فإن رسول اهللا قال 

للمملوك طعامه وكسوته ، وال يكلف من العمل ما ال  : (وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب قال  ٢٨٩٤
رواه أمحد ومسلم ، والواجب له قدر كفايته من غالب قوت البلد وأدمه ملثله باملعروف ، وكذلك الكسوة ) يطيق 

  . من غالب كسوة البلد ألمثال العبد باملعروف 
رواه الشافعي يف مسنده ، وسواء كان  )باملعروف ( ألن يف بعض روايات حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ٢٨٩٥

  . قوت سيده وكسوته مثل ذلك أو أزيد ، واملستحب أن يطعمه من طعامه ، ويلبسه من لباسه 
هم إخوانكم وخولكم ، جعلهم اهللا حتت أيديكم ، فمن كان أخوه حتت : ( ملا روى أبو ذر أن النيب قال  ٢٨٩٦

  . متفق عليه ) وال تكلّفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتوهم فأعيوهنم عليه  يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ،
  . القهرمان ) تنبيه ( 

  . وأن يزوج اململوك إذا احتاج إىل ذلك : قال 
وأنكحوا األيامى منكم ، { (  ١٩: على السيد أن يزوج مملوكه إذا احتاج إىل ذلك ، لقول اهللا سبحانه : ش 

  . وظاهر األمر الوجوب ) } كم والصاحلني من عبادكم وإمائ
من كانت له أمة فلم يزوجها ومل يصبها ، أو عبد فلم يزوجه ، فما صنعا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٢٨٩٧

وألن النكاح مما تدعو احلاجة إليه غالباً ، أو يتضرر بفواته ، فأجرب عليه السيد كالنفقة . من شيء كان على السيد 
خيرج به من ال حاجة له إىل ذلك ، كالصغري واألمة إذا كان السيد يطؤها ، وكذلك . إىل ذلك إذا احتاج : وقوله 

  . إذا سراه السيد الندفاع حاجته 
  . وال جيب التزويج إال بطلب اململوك ، ألن احلق له ، فال تعلم حاجته إال بطلبه ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 

  . اململوك ذلك  فإن امتنع أجرب على بيعه إذا طلب: قال 
إذا امتنع السيد مما وجب عليه من طعام ، أو كسوة أو تزويج ، وطلب اململوك البيع ، فإن السيد جيرب على : ش 

ذلك ، ألن بقاء امللك عليه مع اإلخالل مبا تقدم إضرار بالعبد ، وإزالة الضرر واجبة شرعاً ، والبيع طريق لزواله ، 



، وإمنا توقف احلق على طلب العبد ، ألن احلق له ، فال يستوىف بدنه طلبه ،  فوجب دفعاً للضرر املنفي شرعاً
ومفهوم كالم اخلرقي أن السيد إذا قام بالواجب عليه ال جيرب على البيع ، وإن طلب اململوك ذلك ، وقد نّص أمحد 

  . عليه ، إذ ال ضرر يزال ، واهللا أعلم 
  . وليس عليه نفقة مكاتبه إال أن يعجز : قال 
  . املكاتب مع سيده يف أكسابه ومنافعه ونفقته وحنو ذلك كاألجنيب ، فإذا عجز عاد كما كان قبل الكتابة : ش 
  . وليس له أن يسترضع األمة لغري ولدها إال أن يكون فيها فضل عن ربه : قال 
راره ، لنقصه عن إذا مل يكن يف األمة فضل عن ري ولدها فليس لسيدها أن يرضعها لغريه ، حذاراً من إض: ش 

كفايته ، وصرف اللنب املخلوق له لغريه ، وإن كان فيها فضل عن ريه جاز له أن يرضعه غريها ، النتفاء احملذور ، 
  . مع وجود املقتضي وهو امللك 

  . وإذا رهن اململوك أنفق عليه سيده : قال 
  . قته من الغرم ، فكانت على الراهن ونف) الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه : ( لقول النيب : ش  ٢٨٩٨

  . وإذا أبق العبد فلمن جاء به إىل سيده ما أنفق عليه : قال 
هذا هو املشهور ، حىت أن أبا اخلطاب يف اهلداية وأبا حممد يف املقنع ، وغريمها قطعوا بذلك ، وخرج أبو حممد : ش 

والوديعة ، واجلمال إذا هرب اجلمال ، وحنو ذلك ، قوالً آخر أنه ال يرجع ، بناء على رواية النفقة على الرهن 
وكذلك أبو الربكات برد اآلبق ، مع مجلة هذه املسائل ، وذكر اخلالف ، إال أنه قيد ذلك مبا إذا نوى الرجوع ، 

وتعذّر استئذان املالك ، وبعض األصحاب ال يشترط تعذر االستئذان ، وقد يفرق بني اآلبق وغريه أن اآلبق خيشى 
  . ، الحتمال حلوقه بدار احلرب ، وارتداده ، وهذا املعىن غري موجود يف غريه ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم  ضرره

  كتاب اجلراح

  
اجلراح مجع جراحة ، مبعىن اجلرح بفتح اجليم ، مصدر جرحه جيرحه جرحاً ، واالسم اجلرح بضم اجليم ، : ش 

  . جد بغريه لغلبة وقوع القتل به خبالف غريه وذكر اخلرقي رمحه اهللا اجلراح وإن كان القتل يو
  . والقتل على ثالثة أوجه ، عمد وشبه عمد ، وخطأ : قال 
القتل حبسب صفته يقع على ثالثة أوجه ، ألن الضارب إن قصد القتل بآلة تصلح له غالباً فهذا هو العمد ، : ش 

مل يقصد القتل فهو اخلطأ ، وبعض املتأخرين كأيب  وإن قصد القتل بإلة ال تصلح للقتل غالباً فهو شبه العمد ، وإن
اخلطاب ومن تبعه زاد قسماً رابعاً ، وهو ما أجري جمرى اخلطأ كالقتل بالسبب ، وكالنائم ينقلب على إنساب وحنو 

  . وهو ما فيه القصاص أو الدية ) عمد ( ذلك ، وال نزاع أنه باعتبار احلكم الشرعي ال يزيد على ثالثة أوجه ، 
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ، كان يف بين إسرائيل القصاص ، ومل تكن فيهم الدية ، فقال اهللا هلذه األمة  ٢٨٩٩

فالعفو أن : قال ) } فمن عفي له من أخيه شيء { (  ١٩اآلية ) } كتب عليكم القصاص يف القتلى { (  ١٩: 
ذلك { (  ١٩، ويؤدي إليه املطلوب بإحسان ، يقبل يف العمد الدية ، واالتباع مبعروف يتبع الطالب مبعروف 

  . فيما كتب على من كان قبلكم ، رواه البخاري وغريه ) } ختفيف من ربكم ورمحة 
  ) . من قتل له قتيل فهو خبري النظرين ، إما أن يقتل ، وإما أن يفدي : ( ويف الصحيحني أن النيب قال  ٢٩٠٠

  . ري قود وهو ما فيه دية مغلظة ، من غ) وشبه عمد ( 



عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل : ( فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم ، أن النيب قال  ٢٩٠١
العمد ، وال يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بني الناس ، فيكون دم يف عميا ، يف غري ضغينة ، وال محل 

  . رواه أمحد وأبو داود ) سالح 
  . دية خمففة  وهو ما فيه) وخطأ ( 

يف دية اخلطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، ( قال رسول اهللا : فعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٢٩٠٢
  . رواه اخلمسة ) وعشرون بنت خماض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن خماض ذكر 

ذنب أي يثري الشيطان فتنة بني  أي) يف غري ضغينة ( أي جهالة و ) يف عميا ( أي يثب ) ينزو الشيطان ) ( تنبيه ( 
  . قوم ، فيقتل إنسان ، وال يعرف من قتله يف غري ذنب ، واهللا أعلم 

فالعمد أن يضربه حبديدة ، أو خشبة كبرية فوق عمود الفسطاط ، أو حجر كبري الغالب أن يقتل مثله ، أو : قال 
  . أعاد الضرب خبشبة صغرية ، أو فعل به فعالً الغالب أنه يتلف 

ملا ذكر اخلرقي أن القتل يقع على ثالثة أوجه ، أراد أن يعرف كل واحد منها ، فعرف العمد مبا ملخصه أن :  ش
  . يقصد ضربه مبحدد ، أو شيء الغالب أنه يتلف 

ما إذا ضربه حبديدة ، أي ما إذا قصد ضربه حبديدة فجرحه ، ويف معىن ذلك كل حمدد من حجر أو غريه ، : فقوله 
  . الفسطاط هنا خيمة صغرية ، وعمودها اليت تقوم عليه . . . خشبة كبرية فوق عمود الفسطاط أو : وقوله 
وإمنا شرط اخلرقي يف قتل العمد الزيادة على ذلك ملا روى املغرية بن شعيبة رضي اهللا عنه ، أن امرأة  ٢٩٠٣

املقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة فجعل رسول اهللا دية : ضربتها ضرهتا بعمود فسطاط ، فقتلتها وهي حبلى ، قال 
أنغرم دية من ال أكل ، وال شرب وال استهل ، فمثل ذلك يطل : فقال رجل من عصبة القاتلة : ملا يف بطنها ، قال 

رواه مسلم ، ولو كان القتل بذلك . وجعل عليهم الدية : قال ) أسجع كسجع األعراب : ( فقال رسول اهللا . 
  . ومل جيعل الدية على العاقلة ، ألهنم ال حيملون عمداً اتفاقاً  عمداً ألوجب فيه القود ،

) : وقوله ( أو حجر كبري الغالب أن يقتل مثله ، أي يف عرف الناس ، ومل يقل يف ظنع ، الهتامه يف ذلك ، : وقوله 
مقتل ، أو يف حال  أو أعاد الضرب خبشبة صغرية ، أي إعادة تقتل غالباً ، ويف معىن ذلك إذا ضربه خبشبة صغرية يف

أو فعل به فعالً الغالب أنه يتلف ) : وقوله ( ضعف قوة من مرض ، أو صغر أو كرب ، أو حر أو برد ، وحنو ذلك ، 
كأن ألقاه يف ماء كثري يغرقه عادة ، أو يف نار ال ميكنه التخلص منها ، أو يف زبية أسد ، أو من شاهق ، أو أهنشه . 

ألسعه عقرباً من القواتل ، أو سحره مبا يقتل غالباً ، أو أطعمه طعاماً بسم يقتل مثله غالباً  كلباً أو سبعاً أو حية ، أو
  . ، وحنو ذلك 

الفسطاط اخليمة الكبرية ، ولعله يريد باعتبار عرف زمانه ، وإن أراد أنه يف اللغة كذلك ، : قال ابن األثري ) تنبيه ( 
ع على أن العاقلة ال حتمل العمد انتهى ، وهو فارسي معرب ، وفيه ست فهو حممول على ما تقدم ، ملا مر من اإلمجا

إذا بكى حني يولد ، ) واستهل املولود ( لغات ، فسطاط ، وفستاط ، وفساط مع ضم الفاء وكسرها فيهن ، 
روي باملثناة من حتت ، وروي باملوحدة ، فعلى األول هو من طل دمه إذا ) ويطل ( واالستهالل رفع الصوت ، 

تواطؤ الفاصلتني من النثر على ) والسجع ( هدر ، ومل يطلب بثأره ، وعلى الثاين هو فعل ماضٍ من البطالن ، 
واالستفهام ملا يتضمنه . وهو يطبع األسجاع جبواهر لفظه ، ويقرع األمساع بزواجر وعظه : حرف واحد ، حنو 

أما السجع اخلايل من الباطل فليس . الكهان  :ويف رواية . السجع من الباطل ، وكذلك جعله له كسجع األعراب 
يف سدر خمضود ، وطلع منضود ، { (  ١٩: مبذموم ، لوروده يف الكتاب العزيز ، ويف كالم سيدنا حممد ، حنو 



ال يقال يف القرآن : قال بعضهم ) } ما لكم ال ترجون هللا وقاراً ، وقد خلقكم أطواراً { (  ١٩، ) } وظل ممدود 
إذا كان اإلنكار للباطل فيه ، فال متتنع التسمية ، لعدم : ا يقال فواصل ، مستدالً مبا تقدم ، وقد يقال أسجاع ، وإمن

  . ورود اإلنكار عليه 
  . ففيه القود : قال 
فالقود به اتفاق يف اجلملة ، إذا كان اجلرح ) أما احملدد ( أي العمد ، سواء كان القتل مبحدد ى و بغريه ، : ش 

ا ، جرحاً كبرياً ، أما إن كان صغرياً ، كشرطه احلجام وحنوها ، أو غرزة بإبرة أو شوكة ، فإن كان بسكني وحنوه
يف مقتل كالعني والفؤاد فكذلك ، إذ مثل ذلك يف هذا احملل يقتل غالباً ، وكذلك إن كان يف غري مقتل لكن بقي 

( كان يف غري مقتل ومات يف احلال فوجهان  متأملاً حىت مات ، لصالحية السبب ، مع أن األصل عدم غريه ، وإذا
وهو ظاهر كالم اخلرقي أن فيه القود ، ألن احملدد له سراية ونفوذ ، وقد عضد ذلك موته يف احلال ، ) أحدمها 

وهو قول ابن حامد ال قود بذلك ) والثاين ( وهلذا قيل فيه إنه ال يعترب غلبة الظن يف حصول القتل به خبالف غريه ، 
  . لظاهر أن املوت ليس منه ، ألن ا

(  ١٩، ) } كتب عليكم القصاص يف القتلى { (  ١٩وأما إذا كان بغريه فكذلك عندنا وعند اجلمهور ، وإلطالق 
) من قتل له قتيل فهو خبري النظرين ، إما أن يقتل ، وإما أن يفدي ) ( } ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً { 

  . وحنو ذلك 
صوص ما روى أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن يهودياً رّض رأس جارية بني حجرين ، فأخذ اليهودي وخل ٢٩٠٤

قتلها على : وللبخاري . متفق عليه . حبجرين : فأقر ، فأمر به رسول اهللا أن يرض رأسه باحلجارة ، وقال مهام 
وملا قتله بالرض باحلجارة دلّ على إرادة  قتله لنقض العهد ، ألنه إذا كان يقتله بالسيف ،: وال يقال . أوضاح هلا 

  ) . } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم { (  ١٩املماثلة ، املدلول عليها بقوله سبحانه ؛ 
فمحمول ) أال وءن يف قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا واحلجر مائة من اإلبل : ( وما روي من قول النيب  ٢٩٠٥

  . بالسوط والعصا وهو الصغري ، مجعاً بني األدلة على حجر شبيه 
دق الشيء بني حجرين ، وما جرى جمرامها ) والرض ( أي يأخذ الدية ، ) إما أن يقتل ، وإما أن يفدي ) : ( تنبيه ( 
  . واحدها وضح ، احللي من النقرة ) واألوضاح ( 

   .إذا اجتمع عليه األولياء ، وكان املقتول حراً مسلماً : قال 
أي شرط وجوب القود يف العمد اجتماع مجيع األولياء على االستيفاء ، فلو عفى بعضهم سقط القصاص ، : ش 

لعدم تبعيضه ، وكذلك إذا كان بعضهم صغرياً أو جمنوناً أو غائباً ، فإن استيفاءه يتوقف على قدوم الغائب أو 
شاء اهللا تعاىل وشرطه أيضاً أن يكون املقتول توكيله ، وحصول التكليف ، وسيأيت بيان ذلك بأبسط من هذا إن 
  . حراً مسلماً ، وهذا من حيث اجلملة ، ومتامه يأيت إن شاء اهللا تعاىل 

وشبه العمد أن يضربه خبشبة صغرية ، أو حجر صغري ، أو لكزة أو فعل به فعالً األغلب من ذلك الفعل أن : قال 
  . ال يقتل 

ال تصلح للقتل غالباً ومل جيرحه ، كما مثل الشيخ رمحه اهللا ، وكما إذا خنزه شبه العمد أن يقصد القتل بآلة : ش 
بشيء ال يقتل غالباً ، أو ألقاه يف ماء ال يغرقه مثله غالباً ، ويسمى ذلك شبه العمد ، ألنه مجع عمداً لقصده اجلناية 

  . ، وخطأ لعدم صالحية اآللة لذلك ، ومسي أيضاً عمد اخلطأ ، وخطأ العمد لذلك 
الضرب باجلمع على الصدر : اللركز الضرب جبمع الكف يف أي موضع كان من جسده ، وعن أيب عبيدة ) تنبيه ( 



 .  
  . فال قود يف هذا : قال 
أال : ( وحديث ) عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ، وال يقتل صاحبه ( حلديث عمرو بن شعيب املتقدم : ش 

  ) . لعصا واحلجر مائة من اإلبل وإن يف قتل خطأ العمد بالسوط وا
  . والدية على عاقلته : قال 
هذا هو املشهور من الروايتني ، واملختار لعامة اوصحاب ، حلديث املغرية بن شعبة يف اليت قتلت ضّرهتا بعمود : ش 

  . جتب الدية على اجلاين : وهي اختيار أيب بكر ) والرواية الثانية ( الفسطاط 
، وال خيفى ضعف هذا ، إذ اخلاص يقضي على العام ، فعلى األول ) ين جان إال على نفسه ال جي( لعموم  ٢٩٠٦

  . جتب مؤجلة على العاقلة بال ريب ، وعلى الثاين هل جتب على القاتل مؤجلة أو حالة ؟ على قولني أليب بكر 
ؤول إىل إتالف حر ، مسلماً كان واخلطأ على ضربني ، أحدمها أن يرمي الصيد ، أو يفعل ما جيوز له فعله ، في: قال 

  . أو كافراً 
ملا فرغ من تعريف العمد وشبهه ، أشار إىل تعريف اخلطأ ، وقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك ، وهو على ضربني ، : ش 

أمجع كل من حنفظ : خطأ يف الفعل وهو الذي ذكره اخلرقي ، وال ريب أن اخلطأ واضح فيه ، وقد قال ابن املنذر 
مسلماً : وقوله . العلم أن القتل اخلطأ أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غريه ، ال أعلمهم خيتلفون فيه  عنه من أهل

وإن كان { (  ١٩: تنبيه على أنه ال فرق يف ذلك بني املسلم والكافر ، كما دلّ عليه قوله تعاىل . كان أو كافراً 
: لكافر بأن يكون له عهد ، كما يف اآلية الكرمية ، وقوله اآلية ، وال بد من تقييد ا) } من قوم بينكم وبينهم ميثاق 

مفهومه أنه إذا فعل ما ليس له فعله ، كأن يقصد رمي آدمي معصوم ، أو هبيمة حمترمة ، . أو يفعل ما جيوز له فعله 
، فيصيب غريه ، أن احلكم ليس كذلك ، فيكون عمداً ، وهو منصوص أمحد يف رواية احلسن بن حممد بن احلارث 

على ما ذكره القاضي يف روايتيه ، وخرجه أبو حممد على قول أيب بكر فيمن رمى نصرانياً ، فلم يقع به السهم حىت 
أسلم أنه عمد ، جيب به القصاص ، والذي أورده يف املغين مذهباً أن هذا أيضاً خطأ ، إناطة بعدم قصد من قتل ، 

  . فاً أو شخصاً ، فيصيب إنساناً مل يقصده أن يرمي صيداً أو هد: وهو مقتضى قول اجملد ، قال 
  . فتكون الدية على العاقلة ، وعليه عتق رقبة مؤمنة : قال 
اآلية ، ) } وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ { (  ١٩: اخلطأ ال قود فيه اتفاقاً ، كما أشعر به قوله تعاىل : ش 

في اخلطأ أوىل ، وجتب الدية فيه على العاقلة اتفاقاً حكاه ابن وألن شبه العمد إذا مل جيب القود به كما تقدم ، ف
ال جيين جان إال على ( املنذر ، وقياساً على شبه العمد ، وقد ثبت بالنص ، وعلى االقتل عتق رقبة مؤمنة ، لعموم 

  ) . } ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إىل أهله { (  ١٩مع ) نفسه 
فالواجب حترير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إىل أهله ، ومن يتعلق به : تقدير اآلية الكرمية واهللا أعلم ) :  تنبيه( 

) } فعليه حترير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله { (  ١٩الواجب ليس يف اآلية ما يدلّ عليه ، وال يصح أن يقدر 
  . العاقلة حتملها عنها ، صح ذلك ، لكن املعروف خالفه  الدية عليه ، وأن: ألن الدية ليست عليه ، نعم إن قيل 

والوجه اآلخر أن يقتل يف بالد الروم من عنده أنه كافر ، ويكون قد أسلم وكم إسالمه ، إىل أن يقدر على : قال 
ان من فإن ك{ (  ١٩: التخلص إىل بالد اإلسالم ، فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بال دية ؛ ألن اهللا تعاىل قال 

  ) . } قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
هذا الضرب الثاين من ضريب اخلطأ ، وهو اخلطأ يف القصد ، وال نزاع يف كون هذا وحنوه خطأ ، وال نزاع : ش 



 أيضاً يف وجوب الرقبة على القاتل ، لآلية الكرمية ، ووقع النزاع يف الدية ، واملشهور عن إمامنا ، وخمتار عامة
أصحابنا اخلرقي ، والقاضي ، والشريازي ، وابن البنا ، وأيب حممد وغريهم عدم وجوهبا مطلقاً ، ملا أشار إليه اخلرقي 

إذا كان من قوم ) ثانياً ( قتل املؤمن خطأ ، وأن فيه الكفاة والدية ، مث ذكر ) أوالً ( ، وهو أن اهللا سبحانه ذكر 
إذا كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق ، أن ) ثالثاً ( ومل يذكر الدية ، مث ذكر  عدو لنا وهو مؤمن ، وأن فيه الكفارة ،

رواية أخرى جتب الدية على ) وعن أمحد ( فيه الكفارة والدية ، فظاهر اآلية الكرمية أن القسم الثاين ال دية فيه 
فإن كان من قوم عدو { (  ١٩ يف قوله) من ( العاقلة ، ودليلها يظهر من الكالم على اآلية الكرمية ، وذلك أن 

حيتمل أن تكون لبيان اجلنس ، فيكون ظاهر اآلية الكرمية عدم وجوب الدية فيمن تقدم ذكره ، كما ذكره ) } لكم 
اخلرقي ، ويلحق به من أسلم ودخل دار احلرب ، لالشتراك يف أنه قصد قتل حريب ، وإمنا مل جتب الدية واحلال هذه 

ه حرص عظيم على قتل أهل احلرب من غري تثبت ، إذا بلغتهم الدعوة ، فلو أوجبنا الدية واهللا أعلم ألن الشارع ل
ظرفية ، كقوله ) من ( يف هذه احلال ، رمبا توقف فيمن يقتله منهم ، وحيتمل وهو الذي قدمه البغوي أن تكون 

فءن : فإذاً معىن اآلية )  }ماذا خلقوا من األرض { (  ٩)} إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة { (  ١٩سبحانه ؛ 
كان يف قوم عدو لكم وهو مؤمن ، وهذا يشمل ما قاله اخلرقي ، وما إذا تترس الكفار مبسلم ، وخيف على 

املسلمني إن مل يرموا فرماهم فأصاب املسلم ، وهذا رواية ثالثة إلمامنا ، وللمفسرين قول آخر ، وهو الذي قطع به 
يف اآلية الكرمية أن يسلم الرجل يف قومه الكفار ، وهو بني أظهرهم فيقتل ، وال  الزجاج ، والزخمشري ، أن املعىن

دية ألهله ألهنم كفار حماربون ، فال يستحقون الدية ، فانتفاء الدية كان لعدم مستحقها ، ال لعدم قبول احملل هلا ، 
أيضاً على هذا ) ومن ( د مستحقها ، وهلذا أوجب اهللا سبحانه وتعاىل بعد يف من بيننا وبينهم ميثاق الدية ، لوجو

  . القول لبيان اجلنس وروايتنا الثانية تتوجه على هذا القول 
اختلفت سيوف املسلمني على اليمان أيب حذيفة : ويؤيد ذلك ما روى حممود بن لبيد رضي اهللا عنه قال  ٢٩٠٧

رواه أمحد ، . ذيفة بديته على املسلمني يوم أحد ، وهم ال يعرفونه فقتلوه ، فأراد رسول اهللا أن يديه ، فتصدق ح
  . فقضى رسول اهللا بدّيته : ويف لفظ رواه الشافعي قال 

  . خمتصر ، رواه اخلمسة إال الترمذي ) من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل : ( وأيضاً عموم قول النيب  ٢٩٠٨
  . وال يقتل مسلم بكافر : قال 

يا أمري املؤمنني هل عندكم سوداء يف بيضاء ليس يف كتاب اهللا : علي قلت ل: ملا روى أبو جحيفة قال : ش  ٢٩٠٩
والذي فلق احلبة ، وبرأ النسمة ما علمته ، إال فهما يعطيه اهللا رجالً يف القرآن ، وما يف هذه الصحيفة ، : ؟ قال 

رواه أمحد . بكافر فيها العقل ، وفكاك األسري ، وأن ال يقتل مئمن : وما يف هذه الصحيفة ؟ قال : قلت : قال 
  . والبخاري ، والنسائي والترمذي 

هل عهد : انطلقت أنا واألشتر إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، فقلنا له : وعن قيس بن عبادة قال  ٢٩١٠
: ( يه ال إال ما يف هذا ، وأخرج كتاباً من قراب سيفه ، فإذا ف: إليك رسول اهللا شيئاً مل يعهده إىل الناس عامة ؟ قال 

املئمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذّمتهم أدناهم ، أال ال يقتل مؤمن بكافر ، وال ذو 
عهد يف عهده ، من أحدث حدثاً فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثاً أو آوى حمدثاً ، فعليه لعنة اهللا واملالئكة ، والناس 

  . رجاله رجال الصحيحني : ال بعض احلفاظ رواه أمحد وأبو داود والنسائي ، ق) أمجعني 
{ (  ١٩وأليب داود عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول اهللا حنوه ، وهذا حنوه خيص  ٢٩١١

ومن قتل { (  ٩)} كتب عليكم القصاص يف القتلى ، احلر باحلر { (  ٩)} وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 



  ) . } سلطاناً ، فال يسرف يف القتل  مظلوماً فقد جعلنا لوليه
 ١٩على أن ) العمد قود ، من قتل له قتيل فأهله بني خريتني ، إن أحبوا قتله ، وإن أحبوا الدية : ( وقوله  ٢٩١٢

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم { (  ١٩إمنا ورد واهللا أعلم يف املسلمني ، بدليل ) } كتب عليكم القصاص { ( 
والكافر ليس بأخ ) } فمن عفي له من أخيه شيء { (  ١٩: اطب املسلمني ، مث قال سبحانه فخ) } القصاص 
شرع من قبلنا وال نسلم أنه شرع لنا ، ولو سلم فقد ورد شرعنا خبالفه ، ) } وكتبنا عليهم فيها { (  ١٩للمسلم 

) } فمن تصدق به فهو كفارة له  {(  ١٩: إن فيها ما يدل على إرادة املسلمني ، وهو قوله سبحانه : مث قد قيل 
  . وال كفارة للكافر وال صدقة 

. رواه الدارقطين ) أنا أحق من وىف بذمته : ( وما روى ابن البيلماين أن النيب أقاد مسلماً بذمي ، وقال  ٢٩١٣
: حممد عن أبيه وقال يف رواية بكر بن . ليس له إسناد : بضعفه ، فإن أمحد قال يف رواية امليموين ) أوالً ( مردود 

وإن احتج حبديث البيلماين حمتج فهو عندي ) ال يقتل مؤمن بكافر : ( احلق فيمن ذهب إىل حديث رسول اهللا 
خمطىء ، وإن حكم به حاكم مث رفع إىل آخر رده ، وهذا مبالغة يف ضعف احلديث ، وأن مثله ال يسوغ معه 

بأنه حكاية فعل ال عموم له ، ) وثانياً (  تقوم به حجة ابن البيلماين ضعيف ، ال: االجتهاد ، وقال الدارقطين 
  . فيحمل إن صح على أنه قتله وهو كافر مث أسلم 

ال بد فيه من تقدير ، وإال يلزم أن ) ال يقتل مؤمن بكافر ، وال ذو عهد يف عهده : ( واعترض على دليلنا بأن قوله 
وال ذو عهد يف عهده حبريب والقيد يف : املعاهد ، والتقدير ذو العهد ال يقتل يف عهده مطلقاً ، إذ يقتل بالذمي و

باملنع ، وأن العطف إمنا يقتضي التشريك يف أصل احلكم ، ال يف ) أوالً ( املعطوف قيد يف املعطوف عليه ، وأجيب 
وعمرو ، أي مررت بزيد قائماً : توابعه ، والعطف يف أنه ال يقتل ، من غري نظر إىل تعيني من يقتل به ، كما تقول 

إما ) ( يف ( أنه ليس املراد واهللا أعلم أنه ال يقتل إذا قتل ، بل ) وثانياً ( ومررت بعمرو ، وال يلزم أن يكون قائماً 
كما هو األصل فيها ، أي وال ذو عهد ما دام باقياً يف عهده ، نبه أن العهد ال يقتضي العصمة مطلقاً ، كما ) ظرفية 

  ) . أو سببية ( عهد خاصة ، يف الذمة ، بل يف زمن ال
أي وال ذو عهد بسبب عهده ، نبه بذلك على أن العهد . كما يف الصحيح أن امرأة دخلت النار يف هرة  ٢٩١٤

سبب لعصمة الدم ، وناسب ذكر ذلك هنا ، لئال يتوهم من عدم قتل املسلم بالكافر التساهل يف قتل الكافر ، فبني 
  . انتهى . ، لكن ال يقتل املعاهد ، ما دام له عهد  أنه وإن مل يقتل املسلم بالكافر

إذا قتله أو جرحه وهو كافر مث أسلم ، ) إحدامها ( يستثىن منه صورتان . وال يقتل مسلم بكافر : وقول اخلرقي 
) ية والصورة الثان( فإنه يقتل به على املنصوص ، نظراً البتداء احلال ، وفيه احتمال ، اعتماداً على إطالق احلديث 

إذا قتله يف احملاربة ، على إحدى الروايتني ، ومفهوم كالمه أن املسلم يقتل باملسلم ، والكافر بالكافر ، وهو كذلك 
  . يف اجلملة ، إذ ال بد من عصمة املقتول 

) فؤ والتكا( الربء اخللق ، والنسمة كل ذي روح ، ) وبرأ النسمة ( هو شقها لإلنبات ، ) فلق احلبة ) : ( تنبيه ( 
التماثل والتساوي ، أي أهنم متساوون يف القصاص والدية ، ال فضل لشريف على وضيع ، وال كبري على صغرية ، 

أي أهنم جمتمعون يداً واحدة على غريهم ، من أرباب امللك فال يسع أحداً ) وهم يد على من سواهم ( وحنو ذلك ، 
أي أدىن املسلمني إذا أعطى أماناً ، فعلى الباقني ) هم أدناهم ويسعى بذمت( منهم أن يتقاعد عن نصرة أخيه املسلم ، 

وآوى حمدثاً ( احلدث األمر احلادث ، واملراد هنا اجلناية واجلرم ، ) وأحدث حدثاً ( موافقته ، وأن ال ينقضوا عهده 
  . آواه ضمه إليه ومحاه ، واحملدث الذي جيين اجلناية ) 



  . وال حر بعبد : قال 
  ) . } كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر { (  ١٩ملفهوم : ش 

وملا روى الدارقطين بإسناده عن إمساعيل بن عياش ، عن األوزاعي ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  ٢٩١٥
جده ، أن رجالً قتل عبده متعمداً ، فجلده النيب ونفاه سنة ، وحما امسه من املسلمني ، ومل يقده به ، وأمره أن يعتق 

  . وإمساعيل بن عياش حجة يف الشاميني على الصحيح . بة رق
  . رواه أمحد ، وهو منصرف إىل سنة رسول اهللا . السنة أن ال يقتل حر بعبد : وعن علي رضي اهللا عنه  ٢٩١٦
  . رواه الدارقطين ) ال يقتل حر بعبد : ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب قال  ٢٩١٧
مرو بن شعيب ، عن أبيه عن جّده ، أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما كانا ال يقتالن وروى أيضاً عن ع ٢٩١٨

( احلر بالعبد ، وألن القصاص ال جيري بينهما يف األطراف ، فكذلك يف النفس ، كاألب مع ابنه ، وهبذا يتخصص 
  . وحنوه ) املسلمون تتكافؤ دماؤهم ) ( العمد قود ) ( النفس بالنفس 

من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده : ( السنن من حديث احلسن عن مسرة أن رسول اهللا قال وما يف  ٢٩١٩
حممول على من قتل من كان عبده ، أراد واهللا أعلم أن يبني أن ) ومن خصى عبده خصيناه : ( ويف رواية ) جدعناه 

وقد نقل اإلمجاع أن ) جدع عبده جدعناه  ومن: ( إنعامه بالعتق ال مينع القصاص ، مجعاً بني األدلة وألن يف احلديث 
  . ذلك ال جيب 

وعموم كالم اخلرقي يقتضي أن احلر ال يقتل بالعبد ، وإن كان احلر ذمياً ، وهو كذلك كما سيأيت ، ويستثىن من 
ر يقتل عموم كالمه إذا قتله أو جرحه وهو رقيق ، مث أعتق ، وإذا قتله يف احملاربة على رواية ، ومفهوم كالمه أن احل

{ (  ١٩: باحلر ، وهو كذلك بال ريب ، وأن العبد يقتل بالعبد ، وهو املذهب بال ريب ، لعموم قوله سبحانه 
، ) } وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس { (  ٩)} كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد 

اعة القصاص بينهم إذا استوت قيمتهم ، مراعاة جلانب املالية مج) عنه ( ونقل ) املسلمون تتكافؤ دماؤهم : ( وقوله 
وينبغي أن خيتص هذا مبا إذا كانت قيمة القاتل أكثر يعين انتفاء : ، مع إعمال القصاص يف اجلملة ، قال يف املغين 

  . القصاص ، وكذلك ذكر أبو الربكات الرواية ، ويستثىن من عموم املفهوم املكاتب ال يقتل بعبده 
  . وإذا قتل الكافر العبد عمداً فعليه قيمته ، ويقتل لنقض العهد : ال ق

أي أن الكافر ال يقتل بالعبد املسلم ، ملا تقدم من أن احلر ال يقتل بالعبد ، وهو يشمل املسلم والكافر ، وإذا : ش 
، إذ مما ينتقض به عهد انتفى القصاص وجبت الدية ، ودية العبد قيمته كما سيأيت ، ويقتل الكافر لنقضه العهد 

  . الكافر قتل املسلم ، هذا هو املذهب املنصوص 
ملا روي أن ذمياً كان يسوق محاراً بامرأة مسلمة ، فنخسه فرماها ، مث أراد إكراهها على الزنا ، فرفع إىل  ٢٩٢٠

  . ، فقتله وصلبه ) ما على هذا صاحلناهم (  ١٦: عمر رضي اهللا عنه ، فقال 
من (  ١٦: روط عمر رضي اهللا عنه أنه كتب إىل عبد الرمحن بن غنم أن أحلق بالشروط وروي يف ش ٢٩٢١

ال ينتقض العهد بذلك ، خمرجة مما إذا قذف ) عنه رواية أخرى ( وقيل ) . ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده 
  . مر واألصح التفرقة ، وعلى هذه الرواية يؤدب مبا يراه ويل األ: مسلماً ، قال أبو الربكات 

  . والطفل والزائل العقل ال يقتالن بأحد : قال 
رفع القلم عن ثالث ، عن الصيب حىت يبلغ ، وعن اجملنون : ( لعدم جريان قلم التكليف عليهما ، قال النيب : ش 

  ) . حىت يفيق ، وعن النائم حىت يستيقظ 



مروان كتب إىل معاوية بن أيب سفيان وقد روى اإلمام مالك يف موطئه عن حيىي بن سعيد األنصاري ، أن  ٢٩٢٢
أنه أيت إليه مبجنون قد قتل رجالً ، فكتب إليه معاوية بن أيب سفيان أن اعقله وال تقد منه ، فإنه ليس على جمنون 

  . قود ، وقد مشل كالم اخلرقي السكران ، ومن شرب البنج وحنوه ، وقد تقدم الكالم على ذلك يف الطالق 
الكاً رمحه اهللا بلغه أن مروان بن احلكم كتب إىل معاوية أنه أيت بسكران قد قتل فكتب إليه ويف املوطأ أن م ٢٩٢٣
  . أن اقتله 

  . وال يقتل والد بولده : قال 
ملا روى حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر بن اخلطاب رضي : ش  ٢٩٢٤

رواه أمحد وابن ماجه ، والترمذي وهذا لفظه ، ) ال يقاد الوالد بالولد  : (مسعت رسول اهللا يقول : اهللا عنه قال 
وقد روي عن عمرو بن شعيب مرسالً ، وروى البيهقي حنوه من رواية ابن عجالن عن عمر رضي اهللا عنه ، : وقال 

هرته وقبوله هو حديث مشهور عند أهل العلم باحلجاز والعراق ، يستغىن بش: وصحح إسناده ، وقال ابن عبد الرب 
  . والعمل به عن اإلسناد فيه 

ال تقام احلدود يف املساجد ، وال يقتل : ( مسعت رسول اهللا يقول : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٢٩٢٥
  ) . الوالد بالولد 

يه حضرت رسول اهللا يقيد األب من ابنه ، وال يقيد االبن من أب: وعن سراقة بن مالك رضي اهللا عنه قال  ٢٩٢٦
وهذه اإلضافة إن مل تثبت حقيقة امللكية فهي ) أنت ومالك ألبيك : ( روامها الترمذي ، ويف الصحيح عنه أنه قال 

  . شبهة تدرأ القصاص ، وألن األب سبب إجياده ، فال يناسب أن يكون االبن سبباً يف إعدامه 
  . وإن سفل : قال 
{ (  ١٩: ، ومن عال والد ، فيدخل فيما تقدم ، قال سبحانه  ال يقتل والد بولده وإن سفل الولد ، ألنه ولد: ش 

  ) . } ملة أبيكم إبراهيم { (  ١٩: دخل فيه ولد الولد ، وقال سبحانه ) } يوصيكم اهللا يف أوالدكم 
  . واألم واألب يف ذلك سواء : قال 
  . ألهنا أحق بالرب من األب : ش 

يا رسول اهللا أي الناس أحق مين حبسن الصحبة ؟ : قال رجل : ل بدليل ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قا ٢٩٢٧
من أبر : متفق عليه ، وملسلم يف رواية ) أمك : ( مث من ؟ قال : قال ) أمك : ( مث من ؟ قال : قال ) أمك : ( قال 

بوجوب  وإذا كانت أحق بالرب اندرأ عنها القصاص بطريق األوىل ، وحكى أبو بكر وأبو حممد عن أمحد قوالً. 
أما الرجل إذا قتل : القصاص على األم ال األب ، وأخذه أبو بكر من رواية حرب يف امرأة قتلت ولدها ، قال أمحد 

هذا نقل للتوقف ، ال لوجوب : ولده فقد بلغنا أنه ال يقتل ، ومل يبلغنا يف املرأة شيء ، ومنع ذلك القاضي ، وقال 
أخذه أبو حممد من قول أمحد يف رواية مهنا يف أم ولد قتلت سيدها عمداً القصاص ، فاألم ال تقتل رواية واحدة ، و

وهذا إمنا يدل على أن القصاص ال يسقط بانتقاله إىل الولد ، ال أن . ولدها : من يقتلها ؟ قال : قال . تقتل : 
القود بقتل الولد  القصاص جيب بقتل الولد ، ولذلك حكى أبو الربكات الرواية ، ومل يلتفت إىل حكايتها يف وجوب

 .  
  . ويقتل الولد بقتل كل واحد منهما : قال 
هذا املشهور ، واملختار لألصحاب ، من الروايتني ، لظواهر اآلي ، واألخبار الساملة عن معارض ، وحلديث : ش 

لده ، وحنوه نقل ال يقتل ولد بوا: سراقة املتقدم ، وألنه إذا قتل باألجنيب فبهما أوىل ، لعظم حرمتهما ، ونقل حنبل 



  . مهنا ، ألنه ال تقبل شهادته له حبق النسب ، فلم يقتل به كاألب مع ابنه 
اختلف يف اجلد من قبل األم يقتل ابن ابنته ، وابن البنت يقتل جده ألمه ، هل حكم ذلك حكم اجلد من ) : تنبيه ( 

ريب ؟ على وجهني ، وكالم اخلرقي  قبل األب ، وحكم االبن من الصلب ، أو ال ، فيجري القصاص بينهما بال
  . حمتمل 

  . وتقتل اجلماعة بالواحد : قال 
  . هذا هو املذهب املشهور ، واملختار من الروايتني : ش 

ملا يف املوطأ عن سعيد بن املسيب ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قتل نفراً مخسة أو سبعة برجل قتلوه  ٢٩٢٨
  . ويف البخاري حنوه ) . لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعاً (  ١٦: عنه  قتل غيلة ، وقال عمر رضي اهللا

، وألن فيه سداً للذريعة ، وحسماً للمادة ، وحتقيقاً ) أنه قتل ثالثة برجل (  ١٦وعن علي رضي اهللا عنه  ٢٩٢٩
ذلك : له حديث عمر فقال  ال تقتل اجلماعة بواحد ، فذكر: حلكمة الردع والزجر اليت فيها حياتنا ، ونقل حنبل 

وذلك لظاهر قول اهللا . وحسن هذا ابن عقيل يف فصوله . هذا تغليظ من عمر : يف أول اإلسالم ، ويف لفظ عنه 
  ) . } النفس بالنفس { (  ٩)} احلر باحلر { (  ١٩: تعاىل 

واختلف عن ) . س ال تؤخذ نفسان بنف(  ١٦: ويروى عن معاذ أنه خالف عمر رضي اهللا عنهما ، وقال  ٢٩٣٠
ابن عباس رضي اهللا عنهما ، فعلى هذا الواجب دية واحدة بني القاتلني ، وعلى األوىل هل جتب عليهم دية ألهنا 

بدل ما أتلفوه ، وفارق القصاص ، ألنه إمنا وجب سداً للذريعة ، أو ديات ، وهو الذي ذكره أبو بكر ، وصححه 
  . ، بدليل ما لو عفى عن بعضهم ، مل يتجاوزه العفو الشريازي ، إذ كل واحد كاملنفرد بالقتل 

بكسر الغني ) والغيلة ( شرط قتل اجلماعة بالواحد أن يكون فعل كل واحد منهم صاحلاً للقتل به ، ) : تنبيه ( 
  . القتل خديعة ومكراً ، من غري أن يعلم أنه يراد بذلك 

   .وإذا قطعوا يداً قطعت نظريهتا من كل واحد منهم : قال 
ملا ذكر أن اجلماعة تقتل بالواحد ، ذكر أيضاً أن األطراف يؤخذ منها الطرف الواحد بأكثر منه ، وهذا هو : ش 

  . املذهب ، وذلك ملا تقدم من سد للذريعة ، وألنه أحد نوعي القصاص ، فأخذ فيه اجلماعة بالواحد كاألنفس 
هذا : بالسرقة ، فقطع يده ، مث جاءا بآخر فقاال وقد روي عن علي رضي اهللا عنه أن شاهدين شهدا عنده  ٢٩٣١

لو علمت أنكما (  ١٦: هو السارق ، وأخطأنا يف األول ، فرد شهادهتما على الثاين ، وغرمهما دية األول ، وقال 
 وذكره اإلمام أمحد يف رواية امليموين. رواه األثرم بسنده عن الشعيب ، عن علي رضي اهللا عنه ) . تعمدمتا لقطعتكما 

رواية أخرى ال تقطع األطراف بطرف واحد ، كما ال تقتل اجلماعة بالواحد بل أوىل ، إذ النفس ) وعن أمحد ( 
  . أشرف من الطرف ، فال يلزم من احملافظة عليها بأخذ اجلماعة بالواحد احملافظة على ما دوهنا 

نهم اليمني ، وكذلك إذا كانت يساراً قطعت نظريهتا ، أي إذا كانت مييناً قطعنا من كل واحد م: وقول اخلرقي 
قطعنا من كل واحد اليسار ، وال تؤخذ يسار بيمني ، وال ميني بيسار ، لعدم املماثلة املعتربة شرعاً ، وشرط وجوب 

القصاص على اجلماعة يف الطرف أن يشتركوا يف ذهابه ، على وجه ال يتميز فعل أحدهم من فعل صاحبه ، كأن 
ب قطع طرفه ، مث يرجعوا ويقولوا تعمدنا ذلك ، أو يكرهوا إنساناً على قطع طرف فيقطعون يشهدوا عليه مبا يوج

مع املكره ، أو يلقوا صخرة على إنسان فتقطع طرفه ، أو يضعوا حديدة على مفصل ، ويتحاملوا مجيعاً حىت تبني 
هم مل يقطع اليد ، ومل العضو ، وحنو ذلك ، فإن قطع كل واحد من جانب مل جيب القصاص ، ألن كل واحد من

  . يشارك يف قطع مجيعها 



  . وإذا قتل األب وغريه عمداً قتل من سوى األب : قال 
هذا هو املشهور من الروايتني ، واملقطوع به عند عامة األصحاب ، ألن القتل متحض عمداً عدواناً ، وإمنا : ش 

  . لقتل أعظم إمثاً وأكرب جرماً سقط عن األب ملعىن قام به ، فال يتعدى إىل غريه ، وألن هذا ا
أن جتعل هللا نداً وهو خلقك ، مث أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم : ( قال النيب ملا سئل عن أعظم الذنب قال  ٢٩٣٢

فإذا وجب القصاص يف غري هذا القتل ففيه بطريق األوىل واألحرى ، وسقوطه عن األب ملا تقدم ، ال ) معك 
ال جيب القصاص على غري األب ، كما مل جيب على األب ، إذ ) والرواية الثانية  (لقصور يف السبب املقتضي ، 

إذا اجتمع : الزهوق وجد منهما ، فلم يتمحض القتل موجباً للقصاص ، وهذا ظاهر كالم أيب بكر يف التنبيه ، قال 
  . يف القود من يقاد ومن ال يقاد فال قود 

  . الغ ، مل يقتل واحد منهم وإذا اشترك يف القتل صيب وجمنون وب: قال 
هذا أيضاً هو املشهور من الروايتني ، واملختار جلمهور األصحاب ، إذ عمد الصيب واجملنون يف حكم اخلطأ ، : ش 

لعدم اعتبار قصدمها شرعاً ، وإذا القتل مل يتمحض عمداً عدواناً ، فلم يوجب القصاص ، كما لو كانا خاطئني 
القصاص على البالغ دوهنما ، وهو اختيار أيب بكر فيما حكاه ) بن منصور عن أمحد ونقل ا( وكقتل شبه العمد ، 

القاضي ، وظاهر ما يف التنبيه على ما تقدم انتفاء القود ، ألن فعله لو انفرد ألوجب فكذلك إذا وجد مع غريه إذ 
  . السقوط عن الغري ملعىن اختّص به 

وعلى عاقلة كل واحد من الصيب واجملنون ثلث الدية ، وعتق رقبتني وكان على العاقل ثلث الدية يف ماله ، : قال 
  . يف أمواهلما ، ألن عمدمها خطأ 

أما وجوب الدية عليهم أثالثاً فألن ذهاب النفس حصل من فعلهم ، والنفس فيها دية ، وهم ثالثة ، فكانت : ش 
فها باختالفه ، واحملل واحد ، فديته واحدة ، وكذلك الدية عليهم أثالثاً ، وألن الدية بدل احملل املتلف ، بدليل اختال

احلكم يف املسألة السابقة ، إذا عدل الويل إىل طلب املال ، جيب على شريك األب بقسطه ، كذا ذكره الشيخان ، 
 جيب على شريك األب مجيع الدية ، بناء على املذهب ، من أنه يقتل ، وعلى رواية أن اجلماعة إذا قتلوا: وقد يقال 

وأما كون ما يلزم العاقل يكون يف ماله ، فألن فعله عمد ، والعاقلة ال حتمل . واحداً وجبت عليهم ديات ، انتهى 
عمداً ، وأما كون ما يلزم الصيب واجملنون يكون على عاقلتهما ، فألن فعلهما يف حكم اخلطأ ، واخلطأ واحلال هذه 

  . حتمله العاقلة ، فكذلك ما يف حكمه 
رواية أخرى يف الصيب العاقل ) وعن أمحد ( الم اخلرقي الصيب العاقل وغريه ، وهو كذلك على املشهور وقد مشل ك

أن عمده يف ماله ، نظراً إىل أن له قصداً صحيحاً يف اجلملة ، بدليل صحة صالته ، وحنو ذلك ، وسقوط القصاص 
  . عنه كان لعدم جريان القلم اخلطايب عليه ، انتظار تكامل عقله 

أّما كون على الصيب واجملنون عتق رقبتني يف أمواهلما ، فألن اهللا سبحانه جعل يف قتل اخلطأ الدية والكفارة ، وهذا و
} فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة { (  ١٩: القتل جار جمرى اخلطأ ، فأعطي حكمه ، وكان مقتضى قوله سبحانه 

على اخلاطىء أو من مبعناه ، لكن قام الدليل أن الدية يف ذلك أن ذلك ) ال جيين جان إال على نفسه : ( مع قوله ) 
على العاقلة فيبقى فيما عداه على مقتضى ما تقدم ، وهذا أيضاً هو املشهور عن أمحد ، بناء على أن على كل واحد 

 رواية أخرى أن على اجلميع كفارة واحدة ، فعلى هذه يكون على الصيب) وعن أمحد ( من املشتركني كفارة 
ألن عمدمها : واجملنون ثلثي رقبة ، ونبه اخلرقي بوجوب الكفارة على الصيب واجملنون بوجوهبا على البالغ ، وقوله 

  . خطأ ، تعليل إلسقاط القصاص يف أصل املسألة ، ويف أن ما لزمهما يكون على عاقلتهما ، ويف لزوم الكفارة هلما 



  . ويقتل الذكر باألنثى : قال 
  ) . } وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس { (  ١٩: ذلك ، لقوله سبحانه ال نزاع يف : ش 

وحلديث اليهودي ) النفس بالنفس : ( ذكر منها ) ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث : ( وقوله  ٢٩٣٣
  . الذي قتل اجلارية ، فقتله النيب هبا وقد تقدم 

رواه مالك والنسائي ؛ وإذا قتل ) ويقتل الذكر باألنثى ( ويف كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ،  ٢٩٣٤
الذكر باألنثى فال شيء لورثته على املذهب بال ريب ، اعتماداً على ظاهر اآلية واحلديث ، ونقل إبراهيم بن هاىن 

  . يقتل ويعطى ورثته نصف الدية : عن أمحد 
  . ه مستند أمحد وروى ذلك سعيد يف سننه عن علي رضي اهللا عنه ، والظاهر أن ٢٩٣٥

  . واألنثى بالذكر : قال 
  . ال خالف يف هذا أيضاً ال يف القصاص وال يف الدية ، إذ هو أعلى منها ، أشبه العبد يقتل باحلر : ش 
  . ومن كان بينهما يف النفس قصاص فهو بينهما يف اجلراح : قال 
قياساً للجروح على النفس ، فيقتص للحر  يعين من جرى بينهما يف النفس قصاص ، جرى بينهما يف اجلروح ،: ش 

املسلم والعبد ، والذمي من مثلهم ، ويقتص للذكر من األنثى ، وبالعكس ، ويقتص من الناقص للكامل ، كالكافر 
باملسلم ، والعبد باحلر ، وال يقتص من مسلم لكافر ، وال من حر لعبد ، وحنو ذلك كما يف األنفس سواء ، وهلذه 

  . أيت إن شاء اهللا تعاىل املسألة تتمة ت
  . وإذا قتله رجالن أحدمها خمطئ ، واآلخر متعمد ، فال قود على واحد منهما : قال 
قد تقدم هذا فيما إذا قتل بالغ وصيب وجمنون ، وحكينا اخلالف ، وأن املذهب ما قاله اخلرقي ، وكذلك : ش 

  . ملسألة اخلالف هنا واملسألة واحدة ، وكان حق اخلرقي أن يقدم هذه ا
  . وعلى العامد نصف الدية يف ماله ، وعلى عاقلة املخطئ نصفها ، وعليه يف ماله عتق رقبة مؤمنة : قال 
قد تقدم مثل هذا سواء يف مسألة البالغ والصيب واجملنون ، ونزيد هنا بأن ظاهر كالم اخلرقي أن العامد ال : ش 

  . واهللا أعلم  كفارة عليه فيه ، وسيصرح هبذه املسألة فيما بعد ،
  . ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات : قال 
هذا هو املشهور واملختار لألصحاب ، من الروايتني ، نظراً للمالية ، مع قطع النظر عما سواها ، وبيان ذلك : ش 

لغ به دية احلر ، أنه ال يب) والرواية الثانية ( أنه مال متقّوم ، فضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت ، كغريه من األموال 
نظراً للمالية واآلدمية معاً ، وبيان ذلك أنه ضمان آدمي ، فلم يزد على دية احلر كاحلر ، وذلك أن اهللا تعاىل ملا 
أوجب يف احلر دية مقدرة ، وهو أشرف من العبد ، كان ذلك تنبيهاً على أن العبد ال يزاد عليها ، بل ينبغي أن 

هلذا اخلالف التفات إىل أن العبد هل ميلك أو ال ميلك إذ منشأ اخلالف أن له شبهاً ينقص عنها لنقصه عنه قطعاً ، و
  . بالبهائم وباألحرار ، واهللا أعلم 

  . مل يقدر أمحد النقص على هذه الرواية ، فينبغي أن يكتفي مبا يعد يف العرف نقصاً ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 
  ) باب القود ] باب [ 

وهو قتل احملارب ، والزاين احملصن ، واملرتد ، ) واجب ( والقتل يقع على ثالثة أضرب ،  القود القصاص ،: ش 
وهو القتل قصاصاً أو دفعاً ) ومباح ( وتارك الصالة بشرطه ، وكذلك يف الدفع عن حرمته ، وعن نفسه يف رواية ، 

العظام ، واجلرائم اليت تقرب من وهو القتل عمداً بغري حق ، وهو من الكبائر ) وحمظور ( عن النفس يف رواية 



الشرك باهللا املستعان ، حىت أن العلماء اختلفوا يف قبول توبة من فعل ذلك ، على قولني مها روايتان عن اإلمام ، 
  . وإن كان املشهور عنه وعن غريه قبول ذلك تفضالً من اهللا وإحساناً ، ونبسط ذلك ال يليق هبذا املكان 

  . ج حشوته فقطعها ، فأباهنا منه ، مث ضرب عنقه آخر فالقاتل هو األول ولو شق بطنه فأخر: قال 
احلشوة بكسر احلاء وضمها األمعاء ، فإذا قطع حشوته وأباهنا منه ، أو فعل به فعالً ال تبقى احلياة معه ، وال : ش 

 شيء على الثاين من حياة مستقرة فيه ، فقد صربه يف حكم امليت ، فيعطى حكمه ، وإذاً القاتل هو األول ، وال
  . قصاص أو دية نعم عليه التعزير ، الرتكابه احملرم 

  . ولو شق بطنه مث ضرب عنقه آخر ، فالثاين هو القاتل ، ألن األول ال يعيش مثله ، والثاين قد يعيش مثله : قال 
قاتل ، ألنه املفوت للنفس ضابط ذلك أن يفعل به فعالً جيوز بقاء احلياة معه ، مث يقتله آخر ، فالثاين هو ال: ش 

وكذلك احلكم إذا مل جيز بقاؤه مع اجلناية ، إال أن فيه حياة مستقرة كخرق املعى وأم : جزماً ، قال أبو حممد 
  . الدماغ 
اعهد إىل الناس ، فعهد : ألن عمر رضي اهللا عنه ملا جرح سقوه لبناً فخرج ، فعلم أنه ميت ، فقيل له  ٢٩٣٦

  . ة يف أهل الشورى فقبل الصحابة عهده وعملوا به إليهم ، وجعل اخلالف
وإذا قطع يديه ورجليه مث عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه ، قتل ومل تقطع يداه وال رجاله يف إحدى : قال 

  . إنه ألهل أن يفعل به كما فعل : الروايتني ، والرواية األخرى قال 
ختيار األكثرين اخلرقي وأيب بكر ، والقاضي يف خالفه ويف روايتيه ، الرواية األوىل هي املشهورة عن أمحد ، وا: ش 

  . والشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وابن عقيل والشريازي 
ملا روى عبد اهللا بن يزيد األنصاري رضي اهللا عنه أن النيب هنى عن النهىب واملثلة ، رواه البخاري ، واملثلة  ٢٩٣٧

أطرافه ، وقطع مذاكريه ، وحنو ذلك ، وإذا فعل به مثل ما فعل فقد مثل به فيدخل يف تشويه خلقة القتيل ، كجدع 
  . النهي 
ليس إسناده جبيد ، وألن : رواه ابن ماجه ، إال أن أمحد قال ) ال قود إال بالسيف : ( وعن النيب أنه قال  ٢٩٣٨

نقلها األثرم وهي أوضح دليالً ، ) ية والرواية الثان( القصاص أحد بديل النفس ، فدخل يف حكم النفس كالدية 
وإن عاقبتم فعاقبوا { (  ٩)} فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم { (  ١٩: لقول اهللا تعاىل 

وحلديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه املتقدم أن يهودياً ) } وجزاء سيئة سيئة مثلها { (  ٩)} مبثل ما عوقبتم به 
بني حجرين ، فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول اهللا أن يرض رأسه باحلجارة ، متفق عليه ، فرتب رّض رأس جارية 

  . رسول اهللا الرض على اعترافه 
وهذه األدلّة أخّص من حديث املثلة ، قال أبو العباس ) من حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه : ( وعنه  ٢٩٣٩

مىت اقتصر على ضرب عنقه فهو أفضل ، وإن ) فعلى هذه الرواية ( ل ؛ هذا أشبه بالكتاب والسنة والعد: رمحه اهللا 
قطع ما قطعه اجلاين أو بعضه ، مث عفى جماناً فله ذلك ، فإن عفى إىل الدية مل جيز إذ مجيع ما فعل بوليه مل يوجب إال 

فعل به مثل ما فعل فقد  إن) وعلى األوىل ( دية ، فإن فعل فله ما بقي من الدية ، فإن مل يبق شيء فال شيء له ، 
أساء وال شيء عليه ، فإن قطع طرفاً مث عفى إىل الدية كان له متامها ، وإن قطع ما يوجب دية مث عفى هلا مل يكن له 
شيء ، وإن قطع ما جيب به أكثر من دية مث عفى ، فهل يلزمه ما زاد على الدية ، أو ال ؟ فيه احتماالن ، وكذلك 

دية ، واختلفا يف احملل ، كأن قطع يده فقطع الويل رجله مث قتله ، فهل يلزمه ضمان الرجل لو تساوى العضوان يف ال
  . لعدم استحقاقها له بوجه ، أو ال يلزمه لتساويهما يف الضمان ؟ فيه احتماالن أيضاً 



  . ويستثىن على هذه الرواية إذا قتله مبحرم كتجريعه اخلمر ، واللواط ، والسحر ، ويف النار خالف 
قتل ، أي بالسيف ، ألنه اآللة : قبل أن تندمل جراحه ، احترازاً مما إذا اندملت كما سيأيت ، وقوله : وقول اخلرقي 

  . اليت يشرع القصاص هبا 
  . فإن عفا عنه الويل فعليه دية واحدة : قال 
احة يف أرش النفس ، ال خالف يف هذا نعلمه يف املذهب ، ألنه قاتل قبل استقرار اجلرح ، فدخل أرش اجلر: ش 

  . كما لو حصل ذلك بالسراية 
ولو كانت اجلراح برأت قبل قتله ، فعلى املعفو عنه ثالث ديات ، إال أن يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من : قال 

  . ماله ديتني 
بال نزاع ، إذا قطع يديه ورجليه وبرأ ذلك قثم قتله ، فقد استقر حكم القطع ، فللويل أن يقتص من اجلميع : ش 

وله أن يعفو عنه ويأخذ ثالث ديات ، دية لنفسه ، ودية للرجلني ، ودية لليدين ، وله أن يقتص منه يف النفس ، 
ويأخذ منه دية األطراف ، وله أن يقتص منه يف األطراف ويأخذ دية النفس ، وله أن يقتص يف بعض األطراف ، 

  . غري حكمه بالقتل بعد ذلك ، واهللا أعلم ويأخذ دية بعضها ، إذ حكم القطع استقر ، فال يت
ولو رمى حر مسلم عبداً كافراً ، فلم يقع به السهم حىت أسلم وعتق ، فال قود وعليه دية حر مسلم إذا مات : قال 

  . من الرمية 
ال نزاع يف وجوب دية حر مسلم إذا مات من الرمية ، ألن اإلتالف حصل لنفس حر مسلم ، واختلف يف : ش 

لقود ، فنفاه اخلرقي ، وتبعه القاضي ، وابن حامد ، فيما حكاه تلميذه ، إذ الرمي جزء من اجلناية ، وال وجوب ا
ريب يف انتفاء املكافأة حال الرمي ، وإذا عدمت املكافأة يف بعض اجلناية ، عدمت يف كلها ، إذ الكل ينتفي بانتفاء 

  . بعضه 
قيل يف التذكرة ، وهو ظاهر كالم أمحد ، لقوله يف رجل أرسل سهماً وأثبته أبو بكر ، وابن حامد فيما حكاه ابن ع

هو عمد ، عليه القود ؛ فاعترب احلظر يف ابتداء الرمي ، وذلك ألنه قتل مكافئاً له ظلماً : على زيد ، فأصاب عمراً 
ىت ارتد عمداً ، فوجب القصاص ، كما لو كان حال الرمي كذلك ، حيققه لو رمى مسلماً فلم يصبه السهم ح

ومات ، فإنه ال قصاص عليه ، وملخص ما تقدم أن سبب السبب وهو الرمي هل حكمه حكم السبب الذي هو 
اإلصابة أم ال ؟ خيرج على قولني ، وهلذا شبه مبا إذا تعددت األسباب كما يذكر يف مسألة التجاذب ، هل يناط 

ميع شبه قول أيب بكر ، وتعلق احلكم باآلخر ، وهو احلكم باجلميع أو بآخرها ؟ على قولني ، فترتب احلكم على اجل
  . املشهور ، شبه قول اخلرقي 

وإذا قتل رجل اثنني ، واحداً بعد واحد ، فاتفق أولياء اجلميع على القود ، أقيد هلما ، وكذلك إن أراد أولياء : قال 
ماله ، وكذلك إن أراد أولياء األول الدية ، األول القود ، والثاين الدية أقيد لألول ، وأعطي أولياء الثاين الدّيه من 

  . والثاين القود 
إذا قتل واحد مجاعة فرضي أولياؤهم بأخذه جبميعهم ، أخذ هبم ، لرضاهم بدون حقهم ، أشبه ما لو رضي : ش 

صاحب اليد الصحيحة بالشالء ، وإن طلب أحدهم القصاص ، واآلخر الدية ، فلهم ذلك ، سواء كان من رضي 
  . حقه متقدماً أو متأخراً بالقود 
وإن ) من قتل له قتيل فأهله بني خريتني ، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية : ( لعموم قول النيب  ٢٩٤٠

تشاحوا فيمن يقتص منه منهم على الكمال ، فإن كانت حقوقهم تعلقت به يف حال واحدة ، قدم أحدهم بالقرعة ، 



دم أحدهم بالقرعة ، وهو الذي أورده أبو الربكات مذهباً لتساوي حقوقهم بالنسبة وإن اختلف وقت التعلق فهل يق
  . إىل البدل واملال ، أو أسبقهم ، لتميزه بالسبق ، وبه جزم أبو حممد ؟ فيه وجهان 

  . وإذا جرحه جرحاً ميكن االقتصاص منه بال حيف اقتص منه : قال 
واجلروح قصاص { (  ١٩: ملة اإلمجاع ، وقد شهد له قوله تعاىل األصل يف جريان القصاص يف اجلروح يف اجل: ش 
 { . (  

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية ، فطلبوا إليها العفو ، فأبوا ، فعرضوا  ٢٩٤١
نضر رضي اهللا عنه األرش فأبوا ، فأتوا رسول اهللا وأبوا إال القصاص ، فأمر رسول اهللا بالقصاص ، فقال أنس بن ال

) يا أنس كتاب اهللا القصاص : ( فقال رسول اهللا . أتكسر ثنية الربيع ، والذي بعثك باحلق ال تكسر ثنيتها : 
رواه البخاري ، ويف رواية مسلم ) إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره : ( فرضي القوم ، فقال رسول اهللا 

  . السائل أم الربيع ، ولعلهما واقعتان  أن أخت الربيع جرحت إنساناً ، وأن
إمكان القصاص من غري حيف ، ككل ) أحدها ( إذ تقّرر هذا فيشترط جلريان القصاص يف اجلروح ثالثة شروط 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما { (  ١٩: جرح ينتهي إىل عظم ، كما يف املوضحة ، لقول اهللا تعاىل 
{ (  ١٩: أي إذا اقتصصتم ، وقال سبحانه ) } واتقوا اهللا { (  ١٩: سبحانه وتعاىل مث قال ) } اعتدى عليكم 

فأباح لنا سبحانه أن نفعل مثل ما فعل بنا ، فإذا مل ميكن االستيفاء إال ) } وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به 
أن يكون ) الشرط الثاين ( ناية املبتدأة حبيف مل نفعل مثل ما فعل بنا ، بل زدنا عليه ، فلم نتق اهللا ، كما يف اجل

اجلارح ممن يؤخذ باجملروح لو قتله ، وذلك بأن جيرحه عمداً حمضاً ، فال قصاص يف اخلطأ إمجاعاً ، وكذلك يف شبه 
العمد على املذهب كاألنفس ، كما لو ضربه حبصاة ال يوضح مثلها ، فأوضحت ، وخالف أبو بكر وتبعه الشريازي 

واجلروح ( اص يف اجلروح يف شبه العمد ، كأن يضربه بشيء ال يقطع الطرف فيتلفه ، لعموم ، فأوجب القص
الشرط ( وهو منتقض باخلطأ ، وله أن جييب بأنه خرج باإلمجاع ، فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم ) قصاص 
هما يف النفس قصاص ، فهو بينهما ومن كان بين: التكافؤ بني اجلارح واجملروح ، كما تقدم يف قول اخلرقي ) الثالث 

ومن كان بينهماقصاص يف النفس ، فهوبينهما يف : ومقتضي كالم الشيخ أيب حممد أن قول اخلرقي . يف اجلراح 
إذا كان اجلاين ممن يقاد من اجملين عليه لو قتله ؛ معنامها واحد ، وقد حيمل أحدمها على : وقوله بعد . اجلراح 

  . شتراط العمدية ، دفعاً للتكرار ، وحذاراً من فوات شرط التكافؤ ، واآلخر على ا
واعلم أن ظاهر كالم ابن محدان يف الرعاية الصغرى تبعاً أليب حممد يف املقنع أن املشترط لوجوب القصاص أمن 
ى احليف ، وهو أخص من إمكان االستيفاء بال حيف ، واخلرقي رمحه اهللا إمنا اشترط إمكان االستيفاء ، وتبعه عل

ذلك أبو حممد يف املغين ، وأبو الربكات ، وجعل أبو الربكات أمن احليف شرطاً جلواز االستيفاء وهو التحقيق ، 
وعليه لو أقدم واستوىف ومل يتعد وقع املوقع فال شيء عليه ، وكذا صرح أبو الربكات ، وعلى مقتضى قول ابن 

  . يها مقتضاها محدان ، وما يف املقنع ، يكون جناية مبتدأة ، يترتب عل
وكذلك إن قطع منه طرفاً من مفصل ، قطع منه مثل ذلك املفصل ، إذا كان اجلاين ممن يقاد من اجملين عليه لو : قال 
  . قتله 
إىل آخر اآلية ) } والعني بالعني { (  ١٩: ال نزاع يف جريان القصاص يف األطراف ، وقد دلّ عليه قوله تعاىل : ش 

القطع من مفصل ، كالكوع ) بأن يكون ( ، وإمكان االستيفاء هنا من غري حيف ،  ، ويشترط لذلك ما تقدم
والكعب وحنو ذلك ، ويلتحق بذلك ما له حد ينتهي إليه ، كمارن األنف وهو ما الن منه ، فإن كان من غري 



حليف مفصل ، كنصف الذراع ، ونصف الساق وحنو ذلك ، فال قصاص من ذلك املوضع بال ريب ، حذاراً من ا
  . املمنوع منه شرعاً 

وهل يقتص من املفصل الذي دونه ، كالكوع والكعب ، لرضاه بدون حقه ، أشبه ما لو رضى صاحب الصحيحة 
بالشالء ، أو تتعني الدية ، وهو املنصوص ، واختيار أيب بكر ، وحكاه يف اهلداية عن األصحاب ، حذاراً من أن ال 

  . يفعل به مثل ما فعل به 
ا روي أن رجالً ضرب رجالً على ساعده بالسيف ، فقطعها من غري مفصل ، فاستعدى عليه النيب ، ومل ٢٩٤٢

ومل يقض له بقصاص ، رواه ابن ) خذ الدية بارك اهللا لك فيها : ( إين أريد القصاص ؛ فقال : فأمر له بالدية ، فقال 
. ( باقي ؟ فيه وجهان ، أشهرمها ال ، انتهى ماجه ؟ فيه قوالن ، فعلى القول األول هل يكون للمجين عليه أرش ال

فال تؤخذ يسار بيمني ، وال ميني بيسار ، وال ) يف االسم اخلاص ( الطرفان متماثلني ، وذلك يف شيئني ) وبأن يكون 
فال تؤخذ صحيحة بشالء ، وال كاملة ) ويف الصحة والكمال . ( عليا من الشفة واألجفان بسفلى ، وحنو ذلك 

اقصتها ، وحنو ذلك ، النتفاء املماثلة املعتربة شرعاً ، وإذا حصل احليف ، وال يشترط التماثل يف الرقة األصابع بن
  . والغلظ ، والصغر والكرب ، وحنو ذلك ، إذ اعتبار ذلك يفضي إىل إسقاط املماثلة رأساً 

  . وليس يف املأمومة وال يف اجلائفة قصاص : قال 
أن من شرط وجوب القصاص يف اجلروح إمكان االستيفاء من غري حيف ، ذكر ملا ذكر اخلرقي رمحه اهللا : ش 

جرحاً يف الرأس وهو املأمومة ، وجرحاً يف اجلوف وهو اجلائفة ، ال ميكن االستيفاء فيهما إال حبيف ، أو ال يؤمن يف 
  . االستيفاء فيهما احليف 

ال قود يف املأمومة ، وال يف : ( نيب أنه قال وقد روي عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه ، عن ال ٢٩٤٣
  . رواه ابن ماجه ) اجلائفة ، وال يف املنقلة 

  . ال قصاص يف املأمومة : وعن علي رضي اهللا عنه  ٢٩٤٤
ما مسعنا أحداً اقتّص : وعن ابن الزبري رضي اهللا عنهما أنه اقتص من املأمومة ، فأنكر الناس عليه ، وقالوا  ٢٩٤٥

واملأمومة هي اليت تصل إىل جلدة الدماغ ، وتسمى تلك اجللدة أم الدماغ ، ألهنا . بن الزبري ، انتهى منها قبل ا
جتمعه ، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة ، وآمة لوصوهلا إىل أم الدماغ ، واجلائفة هي اليت تصل إىل اجلوف من 

  . بطن أو ظهر أو حنر ، أو غري ذلك ، واهللا أعلم 
  . قطع األذن باألذن وت: قال 
وكالم اخلرقي يشمل كل أذن ) } واألذن باألذن { (  ١٩: هذا إمجاع يف اجلملة ، وقد شهد له قوله تعاىل : ش 

ال تؤخذ هبا ، لنقص ) أحدمها ( بكل أذن ، ويستثىن من ذلك أذن السميع ، هل تؤخذ بأذن األصم ؟ فيه وجهان 
وهو اختيار القاضي ، ومقتضى كالم اخلرقي ) والثاين ( ال تؤخذ بالشالء  أذن األصم عنها ، فأشبه اليد الصحيحة ،

وبه قطع أبو حممد يف الكايف واملغين تؤخذ هبا منعاً للنقص ، إذ السمع يف الرأس ال يف األذن انتهى ، واألذن 
وهو اختيار القاضي ) والثاين ( ال تؤخذ لنقص الشالء ) أحدمها ( الصحيحة هل تؤخذ بالشالء ؟ فيه أيضاً وجهان 

أيضاً تؤخذ هبا ، إذ املقصود من األذن مجع الصوت واجلمال ، وهذا حاصل فيها ، فال نقص ، واألذن التامة 
باملخرومة ، وفيها أيضاً وجهان ، تعليلهما ما تقدم ، وأبو حممد والقاضي خيتاران عدم األخذ خبالف مث ، ألن اخلرم 

ة هل تؤخذ هبا الصحيحة ؟ فرق أبو حممد بني أن يكون الثقب يف حمله كموضع نقص جزء ويعد عيباً ، أما املثقوب
  . القرط ، أو يف غري حمله ، ففي حمله تؤخذ هبا لعدم العيب ، ويف غري حمله هو كاخلرم ، ال تؤخذ هبا عنده 



  . واألنف باألنف : قال 
وكالم اخلرقي يشمل كل ) } واألنف باألنف { (  ١٩هذا أيضاً إمجاع يف اجلملة ، وقد شهد له قوله تعاىل ؛ : ش 

( أنف بكل أنف ، ويستثىن من ذلك األنف الشام ، هل يؤخذ باألخشم ، وهو الذي ال شم فيه ؟ فيه وجهان 
وهو مقتضى كالم اخلرقي ، واختيار القاضي ، وبه جزم أبو ) والثاين ( ال يؤخذ نظراً لنقص األخشم عنه ) أحدمها 

غين ، يؤخذ به ، ألن عدم الشم لعلة يف الدماغ ، ال لنقص يف األنف ، واألنف الصحيح هل حممد يف الكايف وامل
يؤخذ باألشل ؟ فيه أيضاً وجهان ، تعليلهما ما تقدم يف األذن الصحيحة بالشالء ، واملختار للقاضي أيضاً األخذ ، 

فيهما ما تقدم يف األذن ، وينبغي أن جيري واألنف التام هل يؤخذ باملخروم ؟ فيه أيضاً وجهان ، تعليلهما واملختار 
  . الوجهان أيضاً يف الثقب مطلقاً ، واهللا سبحانه أعلم 

  . والذكر بالذكر : قال 
وقد مشل كالم ) } واجلروح قصاص { (  ١٩: ال نعلم يف ذلك خالفاً ، وقد دلّ على ذلك قوله سبحانه : ش 

صي والعنني ، هل يؤخذ هبما الذكر الصحيح ؟ على ثالث اخلرقي كل ذكر بكل ذكر ، ويستثىن من ذلك ذكر اخل
ودعوى النقص ) } واجلروح قصاص { (  ١٩وهو مقتضى كالم اخلرقي يؤخذ هبما ، لعموم ) إحداهن ( روايات 

وهي اختيار أيب بكر ، ) والثانية ( ممنوعة ، إذ عدم اإلنزال يف اخلصي لذهاب اخلصية ، والعنة لعلة يف الظهر 
وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي وغريهم ال يؤخذ هبما العنني ، إذ العنني ال يطأ وال ينزل ، والشريف 

يؤخذ بذكر العنني ، ألن ذلك مرض ، والصحيح ) والثالثة ( واخلصي ال يولد له وال ينزل ، فأشبها ذكر األشل 
األشل ، وهذا اختيار ابن حامد ، وهذا يؤخذ باملريض ، دون ذكر اخلصي ألنه مأيوس من إنزاله املين ، فهو ك

  . مبين على اختالف الرواية يف دية ذلك ، واهللا أعلم : اخلالف قال القاضي يف اجلامع 
  . واألنثيان باألنثيني : قال 
  . واهللا أعلم ) واجلروح قصاص ( لعموم : ش 
  . وتقلع العني بالعني : قال 
ومشل كالم اخلرقي كل عني بكل عني ، ) } والعني بالعني { (  ١٩: هذا إمجاع ، وقد شهد له قوله سبحانه : ش 

ويستثىن من ذلك العني الصحيحة ال تؤخذ بالقائمة ، وعني األعور إذا قلع عني صحيح ، فإنه عينه ال تقلع هبا ، 
  . حذاراً من ذهاب مجيع بصره بنصف بصر 

ما ، وفيه احتمال أن عينه تقلع ، ويعطى واعتماداً على أن ذلك يروى عن عمر وعثمان رضي اهللا عنه ٢٩٤٦
  . نصف الدية ولعلها من رواية قتل الذكر باألنثى ، وإعطاء ورثته نصف الدية ، واهللا أعلم 

  . والسن بالسن : قال 
وحديث الربيع وقد تقدم ، واهللا أعلم ) } والسن بالسن { (  ١٩: هذا أيضاً إمجاع ، وقد شهد له قوله تعاىل : ش 
 .  

  . فإن كسر بعضها ، برد من سن اجلاين مثله  :قال 
لظاهر حديث الربيع ، أهنا كسرت ثنية جارية فأمر النيب بالقصاص ، ويكون القصاص باملربد ليأمن من أخذ : ش 

: زيادة ، خبالف الكسر ، فإنه ال تؤمن معه الزيادة ، ويربد من السن مثل ما ذهب من سن اجملين عليه ، لقوله تعاىل 
وتعترب املثلية باألجزاء فيؤخذ النصف بالنصف ) } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم  {(  ١٩

، والربع بالربع ، وحنو ذلك ، ال باملساحة ، حذاراً من أخذ مجيع السن بالبعض ، إذا كانت سن اجلاين صغرية ، 



  . وسن اجملين عليه كبرية ، واهللا أعلم 
  .  بيسار ، وال يسار بيمني وال تقطع ميني: قال 
لفوات املماثلة املعتربة ، ال يقال ينبغي أن تؤخذ اليسار باليمني ، لنقص اليسار عن اليمني ، ألنا نقول منافعهما : ش 

  . ختتلف ، فأشبها الرجل مع اليد ، واهللا أعلم 
  . وإذا كان القاطع سامل الطرف ، واملقطوع شالء فال قود : قال 
املماثلة املعتربة شرعاً ، إذ ال نفع فيها إال اجلمال ، فال تؤخذ هبا ما كملت منفعته ، كالعني الصحيحة  النتفاء: ش 

ال تؤخذ بالقائمة ، ومراد اخلرقي بالطرف جيوز أن يكون اليدان والرجالن ، وجيوز أن يريد ما هو أعم من هذا ، 
  . م اخلرقي أحد الوجهني املتقدمني ، واهللا أعلم فيدخل فيه األنف األشل ، واألذن الشالء ، ويكون ظاهر كال

وإذا كان القاطع أشل ، واملقطوعة ساملة ، فشاء املظلوم أخذها فله ذلك ، وال شيء له غريها ، وإن شاء عفا : قال 
  . وأخذ دية يده 

وبني أن يأخذ  خيري صاحب اليد الصحيحة اليت قطعت ، بني أن يعفو عن اجلاين ، ويأخذ دية يده بال ريب ،: ش 
الشالء بيده الصحيحة لرضاه بدون حقه ، أشبه ما لو رضي املسلم بالقصاص من الذمي ، واحلر من العبد ، 

إنا نأمن من قطعها التلف ، أما : ويشترط لذلك ما تقدم من إمكان االستيفاء من غري حيف ، بأن يقول أهل اخلربة 
لعروق ، ويدخل اهلواء إىل البدن فيفسده فال قصاص ، حذاراً من احليف إن قالوا إنه إذا قطعها مل يأمن أن ال تستد ا

املمنوع منه شرعاً ، وإذا أخذت الشالء بالصحيحة بشرطه فال شيء للمقتص على املذهب ، لئال جيمع يف العضو 
اليدين إذا  الواحد بني القصاص والدية ، واختار أبو اخلطاب يف هدايته أن له األرش ، وقد بقي من تقاسيم مسألة

  . كانتا صحيحتني وهو واضح ، وإذا كانتا أشلتني ، والقصاص جار فيهما بشرط أمن احليف ، واهللا أعلم 
  . وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل ، أو غائب مل يقتل حىت يقدم الغائب أو يبلغ الطفل : قال 
  . يذكر غريها  هذا هو املذهب املنصوص بال ريب ، حىت أن أبا حممد يف الكايف مل: ش 

أضاف القتل ) من قتل له قتيل فأهله بني خريتني ، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية : ( لقول النيب  ٢٩٤٧
إىل اختيار مجيع األهل ، والصغري واجملنون من مجلتهم ، فإذا مل يوجد منهم االختيار مل جيز القتل ، وحكى ابن محدان 

ن من حضر له االستيفاء وعممها ، وخصها الشيخان ومن رأينا كالمه بالصيب واجملنون ، يف رعايته الصغرى رواية بأ
قود ثابت جلماعة معينني ، مل يتحتم استيفاؤه ، : وجعلوا الغائب أصالً قاسوا عليه املذهب ، قال القاضي وأتباعه 

عّما إذا مل يكن له وارث ، ) مبعينني ( ا فلم جيز لبعضهم أن ينفرد باستيفائه ، أصله إذا كان بعضهم غائباً ؛ واحترزو
عن قطاع الطريق ) ومل يتحتم استيفاؤه ( فإن لإلمام االستيفاء ، مع أن القود للمسلمني ، وفيهم الصغري واجملنون ، 

  . إذا قتلوا من يف ورثته صغري أو جمنون ، فإهنم يقتلون من غري انتظار 
قول أمحد يف رواية ابن منصور يف يتيتم قطعت يده فوليه باخليار ، إن  واعلم أن أصل هذه الرواية أخذها القاضي من

شاء الدية ، وإن شاء القود ، أرأيت إن مات قبل أن يندمل ، ووجه األخذ أن أمحد جوز للويل القصاص ، ويلزم 
واية يف منه سقوط تشفي الصغري ، فكذلك هنا ، إذ غايته سقوط التشفي ، والعجب أن القاضي مل يذكر هذه الر

حملها ، بل خرج مث على معىن هنا ، وباجلملة وجه هذه الرواية أن الصغري واجملنون يف حكم املعدومني ، وألن احلسن 
) أحدمها ( بن علي رضي اهللا عنهما قتل ابن ملجم قصاصاً ، ويف الورثة صغار ، فلم ينكر عليه ، وأجيب بوجهني 

م اهللا وجهه مستحالً لدمه ، كما هو مذهب اخلوارج ، ومن استحل ذلك أنه إمنا قتله لكفره ، ألنه قتل علياً كر
  : كفر ، وقد قال خبيثهم عمران بن حطان قبحه اهللا يف ذلك ميدح قاتله 



  يا ضربة من تقي ما أراد هبا 
  

  إال ليبلغ من ذي العرش رضواناً 
  

  إين ألذكره يوماً فأحسبه 
  

  أوىف الربية عند اللَّه ميزاناً 
  

وهو جواب أيب بكر أن عبد الرمحن بن ) والوجه الثاين ( ان أشهر الروايتني عن إمامنا رمحه اهللا تكفريهم وهلذا ك
ملجم شهر السالح ، وسعى يف األرض بالفساد ، وحارب اهللا ورسوله ، وإذاً يتحتم قتله فيكون كقاطع الطريق إذا 

ائبني ، وقد حكي االتفاق على وجوب انتظارهم ، قتل ، واحلسن هو اإلمام ، فقتله لذلك ، ولذلك مل ينتظر الغ
إذا كان يف األولياء صيب أو مصاب مل يقتل حىت يشب الصغري ، وإن كان مصاباً يصريون إىل الدية : ونقل عبد اهللا 
وظاهر هذا أنه أسقط القصاص رأساً يف حق اجملنون ، وأثبته يف حق الصغري ، كما قال ، وهو : ، قال القاضي 

  . ى أن جنونه مطبق ، ال يرجى زواله حممول عل
  . ومن عفى من ورثة املقتول عن القصاص ، مل يكن إىل القصاص سبيل ، وإن كان العايف زوجاً أو زوجة : قال 
كالم اخلرقي صحة العفو عن القصاص ، وهو إمجاع وهللا احلمد ، بل هو أفضل ، لقوله سبحانه ) قد تضمن : ( ش 
واجلروح { (  ١٩: وقال تعاىل ) } أخيه شيء فاتباع باملعروف ، وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من { (  ١٩: 

  ) . } قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 
ما رأيت رسول اهللا رفع إليه شيء فيه القصاص إال أمر فيه (  ١٦: وقال أنس بن مالك رضي اهللا عنه  ٢٩٤٨
  . رواه اخلمسة إال الترمذي ) . بالعفو 
ثالث والذي نفس حممد بيده إن كنت : ( عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا قال  وعن ٢٩٤٩

حلالفاً عليهن ، ال ينقص مال من صدقة فتصدقوا ، وال يعفو عبد عن مظلمة يبتغي هبا وجه اهللا إال زاده اهللا تعاىل هبا 
  . رواه أمحد ) ه باب فقر عزاً يوم القيامة ، وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا علي

  . أن القصاص حق جلميع الورثة يرثه من يرث املال ) وتضمن أيضاً ( 
وذلك ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول اهللا قضى أن يعقل عن املرأة عصبتها من  ٢٩٥٠

، وهم يقتلون قاتلها ، رواه اخلمسة كانوا ، وال يرثوا منها إال ما فضل من ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بني ورثتها 
إال الترمذي ، ويتفرع على هذا أنه من عفى من الورثة عن القصاص سقط ، إذ القتل عبارة عن زهوق الروح بآلة 

  . صاحلة ، وذلك ال يتبعض ، فإذا أسقط بعض مستحقيه حقه منه سقط ، لتعذر استيفائه 
وعلى املقتتلني أن ينحجزوا األول فاألول وإن : ( اهللا قال وقد روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول  ٢٩٥١

  ) . األوىل فاألوىل : ( رواه النسائي ، وأبو داود ولفظه ) كان امرأة 
  . وإن كان العايف زوجة ، تنصيص على خمالفة مذهب الغري ، وذلك ملا تقدم : وقوله 
جاء ورثة املقتول ليقتلوه ، فقالت امرأة املقتول وهي وعن عمر رضي اهللا عنه أنه أيت برجل قد قتل قتيالً ، ف ٢٩٥٢

( رواه أبو داود ) . اهللا أكرب عتق القتيل (  ١٦: فقال عمر رضي اهللا عنه . قد عفوت عن حقي : أخت القاتل 



ح حيترز به واهللا أعلم عما إذا عفى عن الدية ، فإنه يكون خمتاراً للقود ، ومل أعلم من صر: عن القصاص ) : وقوله 
مل يكن إىل ) : وقوله ( أومأ إليه أمحد يف رواية امليموين : بذلك ، وأظن ذلك وقع للقاضي يف روايتيه ، وقال 

القصاص سبيل ، أي طريق ، ويفهم منه أن له إىل الدية سبيل ، وهو كذلك ، أما يف حق من مل يعف فواضح ، 
حق من عفى فهو ينبين على أصل ، وهو أن الواجب لتعذّر القصاص عليه ، وذلك يوجب تعني الدية له ، وأما يف 

يف قتل العمد أحد شيئني ، القصاص أو الدية على املذهب ، فعلى هذا إذا عفى عن القصاص ثبتت له الدية ، ويأيت 
  . إن شاء اهللا تعاىل متام الكالم على ذلك 

لقتلة ، فينشأ بينهم احلرب والقتال من أجل ذلك هنا أن يطلب أولياء القتيل القود ، فيمتنع ا) املقتتلني ) : ( تنبيه ( 
اقتتل فهو مقتتل ، غري أن هذا إمنا يستعمل أكثره فيمن قتله : ، فجعلهم مقتتلني بفتح التائني من أجل ذلك ، يقال 

أي ) واألول فاألول ( أي ينكفوا عن القود ، بعفو أحدهم ولو كان امرأة ، ) وينحجزوا . ( احلرب قاله اخلطايب 
  . ألقرب فاألقرب ا

وإذا اشترك اجلماعة يف القتل فأحب األولياء أن يقتلوا اجلميع فلهم ذلك ، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ، : قال 
  . ويعفو عن البعض ، ويأخذوا الدية من الباقني ، كان هلم ذلك 

، من أن اجلماعة تقتل بالواحد وقد إذا اشترك اجلماعة يف القتل فلألولياء أن يقتلوا اجلميع ، بناء على املذهب : ش 
تقدم ، وهلم أن يقتلوا البعض ، ألهنم إذا كان هلم قتل اجلميع فقتل البعض بطريق األوىل ، ويعفوا عن البعض ، ألن 
من له قتل شخص ، له العفو عنه كما تقدم ، وال يسقط القصاص عن البعض بالعفو عن البعض ، ألهنما شخصان 

حدمها بإسقاطه عن اآلخر ، كما لو قتل كل واحد رجالً ، ويأخذوا الدية من البعض ، فال يسقط القصاص عن أ
ألن من ملك قتل شخص ، ملك العفو عنه إىل الدية كما سيأيت ، وماذا يأخذ منه ، هل يأخذ منه دية كاملة ، أو 

   .بقسطه من الدية ، فلو كان القاتلون أربعة فعليه ربع الدية ؟ فيه روايتان تقدمتا 
ويأخذوا الدية ، ظاهره وإن مل يرض اجلاين ، وهو يستدعي بيان أصل ، وهو أن موجب العمد ما : وقول اخلرقي 

، وهو املذهب عند األصحاب وتقدمت اإلشارة إليه موجبه أحد شيئني ، ) إحداهن ( هو ؟ عن أمحد ثالث روايات 
) } يه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من أخ{ (  ١٩: القصاص أو الدية ، لقوله سبحانه 

أوجب سبحانه االتباع باملعروف مبجرد العفو ، وهو يشمل ما إذا عفى مطلقاً ، وذلك فائدة أن الواجب أحد شيئني 
 .  

كان يف بين إسرائيل القصاص ، ومل تكن الدية فيهم ، فقال اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٢٩٥٣
) } فمن عفي له من أخيه شيء { (  ١٩اآلية ) } كتب عليكم القصاص يف القتلى { (  ١٩: هلذه األمة سبحانه 

{ (  ١٩: فالعفو أن يقبل يف العمد الدية ، خمتصر ، رواه البخاري وغريه ، قال الزخمشري يف قوله تعاىل : قال 
م العفو وأخذ الدية ، وأهل اإلجنيل أهل التوراة كتب عليهم القصاص ، وحر) } ذلك ختفيف من ربكم ورمحة 

العفو ، وحرم القصاص والدية ، وخريت هذه األمة بني الثالث ، القصاص والدية والعفو ، وحنوه قال البغوي ، إال 
  . وأهل اإلجنيل الدية : أنه قال 
ما أن يقتل ، وإما أن من قتل له قتيل فهو خبري النظرين ، إ: ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، أن النيب قال  ٢٩٥٤
  . متفق عليه ) يفدى 
من أصيب بدم أو خبل واخلبل : ( مسعت رسول اهللا يقول : وعن أيب شريح اخلزاعي رضي اهللا عنه ، قال  ٢٩٥٥

اجلراح ، فهو باخليار بني إحدى ثالث ، بني أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه 



) والرواية الثانية ( وهذا نص . رواه أمحد وأبو داود ) } فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { (  ١٩مث تال ؛ ) 
موجب العمد القود عيناً ، وله العفو إىل الدية من غري رضى اجلاين ، فتكون الدية بدالً عن القصاص ، اختارها ابن 

  ) .  }كتب عليكم القصاص { (  ١٩حامد ، لظاهر قول اهللا تعاىل ؛ 
) من قتل عمداً فهو قود ، ومن حال دونه فعليه لعنة اهللا ، ال يقبل اهللا منه صرفاً وال عدالً : ( وقول النيب  ٢٩٥٦

موجبه القود عيناً ، وليس له العفو على الدية بدون رضى اجلاين ، ألن هذا ) والثالثة . ( رواه أبو داود والنسائي 
  . ناً ، كسائر أبدال املتلفات متلف جيب به البدل ، فكان بدله معي

إذا تقّرر هذا فكالم اخلرقي جار على الرواية األوىل ، إذ عليها إذا اختار الدية كانت له بال ريب ، وكذلك إذا 
عفى مطلقاً ، أما على الثانية فال شيء عليه إذا عفى مطلقاً ، وإمنا جتب له الدية إذا عفى عن القود إليها ، كذا قال 

ال شيء له أيضاً على هذه الرواية ، ويف موضع آخر من املبهج أيضاً : ريمها ، وشذ الشريازي فقال الشيخان وغ
  . ظاهر كالمه موافقة اجلماعة ، وعلى الثالثة ال يستحق العفو إال برضى اجلاين 

) . ( إما أن يقاد إما أن يؤدى ، و: ( املراد هنا بالفدية الدية ، بدليل أن يف رواية أخرى ) يفدي ) : ( تنبيه ( 
  . الفدية ) والعدل ( التوبة ) والصرف 

  . وإذا قتل من لألولياء أن يقيدوا به ، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن ال يقاد ، فلألولياء قبول ذلك : قال 
ه ال يقاد إذا قتل من لألولياء أن يقيدوا به ، أي يأخذوا به القود ، فبذل القاتل أكثر من الدية ، على أن: ش 

  . باملقتول ، فلألولياء قبول ذلك ، ألن احلق هلم ، ال يعدوهم 
من قتل متعمداً دفع إىل : ( ويف الترمذي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا قال  ٢٩٥٧

بعون خلفه ، وما أولياء املقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا الدية ، وهي ثالثون حقة ، وثالثون جذعة ، وأر
وذلك لتشديد القتل ، وأليب الربكات احتمال باملنع من ذلك ، ورمبا فهم من كالم اخلرقي ) صوحلوا عليه فهو هلم 

  . أن األولياء لو رضوا بدون الدية كان هلم ذلك ، وهو كذلك بال ريب 
  . وإذا قتله رجل وأمسكه آخر ، قتل القاتل ، وحبس املاسك حىت ميوت : قال 
هذا أشهر الروايتني عن أمحد ، واختيار القاضي ، والشريف وأيب اخلطاب يف خالفاهتم ، والشريازي ، لظاهر :  ش

اآلية ، والقاتل اعتدى بالقتل فيقتل ، واملمسك اعتدى باحلبس إىل ) } فمن اعتدى عليكم { (  ١٩: قول اهللا تعاىل 
  . املوت فيحبس إىل أن ميوت 

إذا أمسك الرجل ، وقتله اآلخر ، يقتل : ( ر رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا قال وقد روي عن ابن عم ٢٩٥٨
  . رواه الدارقطين ) الذي قتل ، وحيبس الذي أمسك 

وعن علي رضي اهللا عنه أنه أيت برجلني قتل أحدمها ، وأمسك اآلخر ، فقتل الذي قتله ، وقال للذي  ٢٩٥٩
وال يعرف له . رواه األثرم والشافعي يف مسنده . سجن حىت متوت أمسك ؛ أمسكته للموت ، فأنا أحبسك يف ال

لو متاأل عليه أهل صنعاء : يقتالن مجيعاً ، لظاهر قول عمر رضي اهللا عنه ) والرواية الثانية ( خمالف يف الصحابة 
وأجيب عن قول  لقتلتهم به ، وألن القتل وجد منهما ، أحدمها بالسبب ، واآلخر باملباشرة ، أشبه ما لو باشراه ،

لو متاأل عليه لو تشاركوا ، مث هو معارض بقول علي ، وشرط قتل املمسك : عمر رضي اهللا عنه أن املراد بقوله 
قصد القتل بإمساكه ، أما إن مل يعلم أن القاتل يقتله فال شيء عليه ، ذكره أبو حممد ، وكذلك ذكر القاضي أنه إذا 

  . نه ال قود على املمسك ، ذكره حمل وفاق أمسكه للعب أو الضرب فقتله القاتل أ
وحبس املاسك حىت : وقال . وأمسكه آخر : لغتان ، واخلرقي مجع بينهما فقال ) أمسك ومسك ) : ( تنبيه ( 



  . أمسك ، ممسك : واملاسك اسم فاعل من مسك ، واسم فاعل . ميوت 
  . القتل حمرم قتل السيد  ومن أمر عبده أن يقتل ، وكان العبد أعجمياً ، ال يعلم أن: قال 
األعجمي هو الذي ال يفصح ، وله حالتان ، تارة يعلم أن القتل حمرم وسيأيت وتارة ال يعلم ، واخلرقي رمحه اهللا : ش 

إمنا ذكر األعجمي ألنه الذي ال يعلم غالباً ، فالعجمة قرينة تصديقه ، وهذا ما مل تقم قرينة تكذبه ، كالناشئ يف 
باجلملة إذا أمر السيد من هذه صفته بالقتل فقتل ، فإن السيد يقتل ، ألن العبد واحلال هذه كاآللة بالد اإلسالم ، و

له ، فإذاً السيد قد تسّبب يف قتله مبا يقتله غالباً ، فأشبه ما لو أهنشه حية أو كلباً وحنو ذلك ، وال يقتل العبد ، ألن 
القصاص ، وألن حكمة القصاص الردع والزجر ، وال حيصل  العبد واحلال هذه معتقد اإلباحة ، وذلك شبهة متنع

يؤدب ويترك ، حذاراً من إقدامه على ذلك مرة ) فعنه ( ذلك يف معتقد اإلباحة ، واختلف عن أمحد فيما يفعل به 
  . حيبس حىت ميوت ) وعنه ( أخرى 
  . يستودع السجن : عنه  اعتماداً على أن هذا قول أيب هريرة رضي اهللا عنهما ، قال علي رضي اهللا ٢٩٦٠

  . وإن كان العبد يعلم حظر القتل قتل العبد ، وأدب السيد : قال 
إذا كان العبد يعلم حظر القتل ، فإنه يقتل إذا كان مكلفاً ، ألنه مباشر مكلف ، عامل بتحرمي القتل ، فكان : ش 

ملباشرة تقطع حكم السبب ، أشبه موجب القتل عليه للعمومات ، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ، وألن ا
احلافر مع الدافع ، ويؤدب السيد ، لتسببه مبا أفضى إىل القتل ، وهذه التفرقة اليت قاهلا اخلرقي تبعه عليها أبو 

حيبس إىل املمات ) إحدامها ( اخلطاب والشيخان وغريهم ، وحكى الشريازي يف العبد من حيث اجلملة روايتني 
  . يقتل العبد ، ويؤدب السيد ، مث حكى قول اخلرقي ، واهللا أعلم ) نية والثا( ويقتل السيد ، 

  باب ديات النفس

  
  
واهلاء بدل من الواو ، كالعدة من الوعد ، والزنة من الوزن ، ) ودى ( الديات واحدهتا دية خمففة ، وأصلها : ش 

ت الدية ، فالدية يف األصل مصدر ، مسي إذا أعطيت ديته ، وأتديت إذا أخذ. وديت القتيل أديه دية وودياً : تقول 
به املال املؤدي إىل اجملين عليه أو إىل أوليائه ، كاخللق مبعىن املخلوق ، واألصل يف الدية اإلمجاع ، وسنده قوله تعاىل 

 يف عدة أحاديث نذكر ما تيسر منها) يف النفس مائة من اإلبل : ( وقول النيب ) } ودية مسلمة إىل أهله { (  ١٩: 
  . إن شاء اهللا تعاىل 

  . ودية احلر املسلم مائة من اإلبل : قال 
ال نزاع أن دية احلر املسلم مائة من اإلبل ، وأن اإلبل أصل يف الدية ، واختلف عن أمحد رمحه اهللا هل هي : ش 

ونصبه أبو حممد وهو ظاهر كالم اخلرقي ) فعنه ( األصل ال غري ، أو معها غريها ، وهل ذلك الغري أربعة أو مخسة ؟ 
  . يف املغين للخالف أهنا األصل ال غري 

  . رواه النسائي ومالك يف املوطأ ) يف النفس مائة من اإلبل : ( ألن يف حديث عمرو بن حزم  ٢٩٦١
قضى رسول اهللا أن من قتل خطأ فديته من اإلبل مائة ، : وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال  ٢٩٦٢

  . ، وثالثون بنت لبون ، وثالثون حقة ، وعشرة ابن لبون ذكر ، رواه أبو داود والنسائي ثالثون بنت خماض 
أال وإن يف : ( خطب النيب يوم فتح مكة فقال : وعن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النيب ، قال  ٢٩٦٣



رواه ) امها ، كلهن خلفة قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا واحلجر مائة من اإلبل ، منها أربعون ثنية إىل بازل ع
  . النسائي 
م وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا خطب يوم الفتح على درجة البيت ،  ٢٩٦٣

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم : ( فقام يف خطبته فكرب ثالثاً ، مث قال 
كل مأثرة كانت يف اجلاهلية تذكر وتدعى ، من دم أو مال حتت قدمي ، إال ما كان من األحزاب وحده ، أال إن 

أال إن دية اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل ، منها : ( مث قال ) سقاية احلاج ، وسدانة البيت 
م بن ربيعة ، عن ابن عمر رضي اهللا ورواه القاس: رواه أبو داود والنسائي ، وقال ) أربعون يف بطوهنا أوالدها 

عنهما ، عن النيب ، وظاهر هذه األحاديث أن الدية هي اإلبل خاصة ، ويؤّيد ذلك أن النيب فرق بني دية العمد 
  . واخلطأ ، فغلظ العمد ، وخفف اخلطأ ، ومل يرد ذلك عنه إال يف اإلبل 

لبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، أما يف اإلبل فلما أهنا مخسة أشياء كل منها أصل بنفسه ، اإلبل ، وا) وعنه ( 
تقدم ، وأما يف البقر والغنم فألن يف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول اهللا قضى على أهل 

  . البقر مبائيت بقرة ، ومن كان دية عقله يف شاء فألفا شاة 
هللا عنهما ، أن رجالً من بين عدي قتل ، فجعل رسول وأما يف الذهب والفضة فلما روى ابن عباس رضي ا ٢٩٦٤

اهللا ديته اثين عشر ألفاً ، رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وهذا لفظه ، وروي عن عكرمة عن النيب مرسالً ، قال 
  . وهو أصح وأشهر : بعضهم 
أهل القرى ، فجعلها على أهل بلغه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قَوَّم الدية على : وملالك يف املوطأ  ٢٩٦٥

فأهل الذهب أهل الشام ، وأهل مصر ، : الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثين عشر ألف درهم ، قال مالك 
  . وأهل الورق أهل العراق 

أهنا ستة أشياء ، ويضاف إىل اخلمسة السابقة مائتا حلة ، وهذه اختيار القاضي وكثري من أصحابه ، ) وعنه ( 
  . وأيب اخلطاب والشريازي وغريهم  الشريف
ملا روي عن عطاء بن أيب رباح أن رسول اهللا قضى يف الدية على أهل اإلبل مائة من ازبل ، وعلى أهل  ٢٩٦٦

البقر مائيت بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل احللل مائيت حلة ، وعلى أهل القمح شيئاً مل حيفظه حممد 
وعلى أهل : فرض رسول اهللا فذكر ما تقدم ، وقال : ة عنه عن جابر رضي اهللا عنه قال بن إسحاق ، ويف رواي
أظهر دليالً ، ألن أحاديث هذه الرواية ال تقاوم تلك ) والرواية األوىل ( رواه أبو داود . الطعام شيئاً ال أحفظه 

وهذا ظاهر يف حديث عمرو بن األحاديث ، وعلى تقدير مقاومتها فتحمل على أنه جعل ذلك بدالً عن اإلبل ، 
أن رسول اهللا كان يقوم دية اخلطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدهلا من الورق ، : شعيب ، إذ أوله 

ويقومها على أمثان اإلبل ، إذا غلت رفع يف قيمتها ، وإذا هاجت رخصت نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد 
وقضى على أهل البقر مبائيت : ائة ، وعدهلا من الورق مثانية آالف درهم ، قال رسول اهللا ما بني أربعمائة إىل مثامن

بقرة ، ومن كان دية عقله يف شاء فألفا شاة ، وهذا ظاهر يف أنه إمنا كان يعترب اإلبل ال غري ، بل هو نص يف الذهب 
جعل : ال عموم هلا ، إذ قوله والورق ، أنه كان يعتربمها باإلبل ، وحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما واقعة عني 

ديته اثين عشر ألفاً حيتمل على أهنا أصل ، وحيتمل على أهنا بدل ، واالحتماالن متقابالن ، وإذاً يترجح احتمال 
البدلية ، ملوافقته ملا تقدم ، والكالم على حديث عطاء كالكالم على حديث أستاذه رضي اهللا عنهما ، وفعل عمر 

أن ذلك على سبيل التقومي ، فهو مؤّيد ملا قلناه ، وأبو حممد رمحه اهللا خيتار يف العمدة قوالً رضي اهللا عنه ظاهر يف 



رابعاً ، هو بعض الرواية الثانية ، وهو أن الدية مائة من اإلبل أو ألف مثقال ، أو اثنا عشر ألف درهم ، وهو ظاهر 
 رواية للترمذي أن النيب جعل الدية اثين عشر يف الورق ، حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما إن صح ، فإن فيه يف

ألفاً ، وليس بظاهر يف الذهب ، ألن املعتمد فيه على حديث عمرو بن شعيب ، وفعل عمر ، ومها ظاهران أو 
  . صرحيان يف أن ذلك على سبيل التقومي 

سة أو الستة ساملاً من العيب لزم إذا تقرر هذا فعلى الرواية الثانية والثالثة إذا أحضر من عليه الدية شيئاً من اخلم
قبوله ، أما على الرواية األوىل فإن من وجبت عليه الدية مىت قدر على اإلبل ال جيزئه غريها ، وإن عجز عنها انتقل 
إىل ما شاء من األربعة أو اخلمسة املتقدمة ، على اختالف الروايتني ، وكذلك إذا مل توجد إال بأكثر من مثن املثل ، 

هذا ينبغي فيما إذا كانت اإلبل موجودة بثمن مثلها إال أن هذا ال جيدها ، لكوهنا يف غري بلده وحنو : و حممد وقال أب
  . ذلك ، فإذاً ينتقل إىل غريها ، أما إن غلت اإلبل كلها فال ينتقل إىل غريها 

واختيار الشيخني ، لظاهر وظاهر كالم اخلرقي أن الواجب اإلبل من غري نظر إىل قيمة ، وهذا إحدى الروايتني ، 
حديث عمرو بن حزم ، وحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده وغريمها ، فإنه أطلق اإلبل ، ومل يقيدها بقيمة 

، فتقييدها هبا حيتاج إىل دليل ، وكذلك األحاديث اليت فيها ذكر البقر والغنم واحللل ، ليس فيها اعتبار قيمة ، 
عمد واخلطأ ، فغلظ دية العمد وشبهه ، وخفف دية اخلطأ ، واعتبار القيمة يقتضي وأيضاً فإنه فرق بني دية ال

التسوية بينهما ، وهو خالف ما تضمنته سنة رسول اهللا ، وأيضاً فحديث عمرو بن شعيب نص يف أنه كان يعترب 
) والرواية الثانية . ( غريه الذهب والورق باإلبل ، ويقومها على أمثاهنا ، ال أنه كان يعترب اإلبل بغريها من ورق أو 

يعترب أن ال تنقص املائة بعري عن دية األمثان ، كذلك حكى الرواية أبو الربكات ، واختارها أبو بكر ، نظراً إىل أن 
عمر رضي اهللا عنه قومها كذلك ، فجعل على أهل الذهب ألف مثقال ، وعلى أهل الورق اثين عشر ألف درهم ، 

وأجيب بأنه اتفق أن قيمتها يف ذلك الوقت كان كذلك ، وصرنا إليه بعد ذلك ، حذاراً  فظاهره أن قيمتها كذلك ،
من التنازع ، وحكى أبو حممد الرواية يف الكايف أنه يعترب أن تكون قيمة كل بعري مائة وعشرين درمهاً ، وحكى 

إن األصحاب ذكروا أن ذلك : غين ذلك يف املقنع عن أيب اخلطاب ، وال ريب أنه قطع بذلك يف اهلداية ، وقال يف امل
مذهب أمحد ، والتحقيق هو األول ، وعليه حيمل كالم أيب اخلطاب وغريه ، وسيأيت يف كالم أيب حممد ما يدل عليه 
، والقول يف البقر والغنم واحللل كالقول يف اإلبل على ما تقدم ، كذا ذكره أبو الربكات ، وأبو حممد يف املغين ، 

حابنا يف البقر والشاء واحللل ، جيب أن يكون مبلغ الواجب من كل صنف منها اثين عشر ألفاً ، كذا قول أص: قال 
يؤخذ يف احللل املتعارف ، فإن : فقيمة كل بقرة أو حلة ستون درمهاً ، وقيمة كل شاة ستة دراهم ، وقال يف املقنع 

  . تنازع يقضي باملتعارف على املختار تنازعا فيها جعلت قيمة كل حلة ستني درمهاً ، وهو ذهول ، بل عند ال
وظاهر كالم اخلرقي أيضاً أن الدية ال تغلظ ، ال حبرم وال إحرام وال غري ذلك ، وكثري من األصحاب أنه ال يعترب 

أن تكون اإلبل من جنس إبله ، وال إبل بلده ، واعترب ذلك القاضي أظنه يف اجملرد ، والقول يف البقر والغنم كالقول 
  . ل يف اإلب
فإن كان القتل عمداً فهي يف مال القاتل حالة أرباعاً ، مخس وعشرون بنات خماض ، ومخس وعشرون بنات : قال 

  . لبون ، ومخس وعشرون حقة ، ومخس وعشرون جذعة 
  . إذا كان القتل عمداً فاإلمجاع على أن الدية يف مال القاتل : ش 

ال : ( شهد حجة الوداع مع رسول اهللا ، فقال رسول اهللا وقد شهد له ما روى عمرو بن األحوص ، أنه  ٢٩٦٧
رواه أمحد وابن ماجه والترمذي ) جيين جان إال على نفسه ، ال جيين والد على ولده ، وال مولود على والده 



  . وصححه 
) خيه ال يؤخذ الرجل جبريرة أبيه ، وال جبريرة أ: ( قال رسول اهللا : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٢٩٦٨

  . رواه النسائي 
خرجت مع أيب حىت أتيت رسول اهللا ، فرأيت برأسه ردع حناء ، وقال : وعن أيب رمثة رضي اهللا عنه قال  ٢٩٦٩

وال تزر { (  ١٩: وقرأ رسول اهللا ) أما إنه ال جيين عليك وال جتين عليه : ( نعم ، قال : ؟ قال ) هذا ابنك : ( أليب 
وإذا وجبت حالة كسائر أبدال املتلفات ، وألن ما وجب بالعمد . محد وأبو داود رواه أ) } وازرة وزر أخرى 

رمحه اهللا وهو أشهر الروايتني عنه أهنا جتب ) فعن أمحد ( احملض كان حاالً كأرش األطراف ، واختلف يف مقدارها 
 اخلطاب ، والشريازي ، أرباعاً ، كما ذكره اخلرقي ، واختاره أبو بكر ، والقاضي وعامة أصحابه ، الشريف وأيب

  . وابن البنا ، وابن عقيل 
كانت الدية على عهد رسول اهللا أرباعاً ، مخساً وعشرين : ملا روى الزهري ، عن السائب بن يزيد ، قال  ٢٩٧٠

أهنا جتب أثالثاً ) وعنه ( جذعة ، ومخساً وعشرين حقة ، ومخساً وعشرين بنت لبون ، ومخساً وعشرين بنت خماص ، 
  . ثون حقة ، وثالثون جذعة ، وأربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها ، ثال

من قتل متعمداً دفع إىل : ( وذلك حلديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا قال  ٢٩٧١
ا أولياء املقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا الدية ، وهي ثالثون حقة ، وثالثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وم

وملا تقدم من حديث عقبة بن أوس ، وعبد اهللا بن . رواه الترمذي ) صوحلوا عليه فهو هلم ، وذلك لتشديد القتل 
عمرو ، وهذه الرواية اختيار أيب حممد يف العمدة ، وهو الصواب ، إذ حديث الزهري ال يعرف من رواه ، ولو 

الذي أذهب إليه يف دية العمد أثالثاً ، وهؤالء :  عرف مل يقاوم هذه األحاديث ، وقد قال أمحد يف رواية حنبل
يقولون أرباعاً خالف احلديث ، وعلى هذه الرواية هل يعترب يف اخللفات وهن احلوامل كوهنن ثنايا ، وهن الاليت 

استكملن مخس سنني ، وبه قطع القاضي يف اجلامع ، حلديث عقبة بن أوس ، أو ال يعترب ، إلطالق حديث عمرو بن 
، وهو الذي ذكره القاضي ؟ فيه وجهان ، ويرجح األول بأن فيه زيادة ، فيحمل املطلق عليها ، وجياب بأن شعيب 

  . القيد ذكر نظراً للغالب ، إذ الغالب أنه ال حيمل اإلثنية 
  . ها فإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت يف أسناهنا ، إال أهنا على العاقلة يف ثالث سنني ، يف كل سنة ثلث: قال 
عقل شبه العمد مغلظ : ( القول يف أسنان دية شبه العمد كالقول يف دية العمد سواء ، ملا تقدم من قول النيب : ش 

وهي واجبة على العاقلة على املذهب ، وقد تقدم ذلك يف أول كتاب اجلراح ، وعليه ) مثل عقل العمد وال يقتل 
  . ا فإهنا جتب عليهم يف ثالث سنني ، يف كل سنة ثلثه

نظراً إىل أن هذا يروى عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما ، وال يعرف هلما خمالف ، مع أن هذا قول العامة  ٢٩٧٢
  . وال عربة مبخالفة اخلوارج 

مل يتعرض اخلرقي لسن غري اإلبل ، واحلكم أنه جيب يف البقر النصف مسنات ، والنصف أتبعة ، ويف ) : تنبيه ( 
نصف أجذعة ، يف العمد واخلطأ على ظاهر كالم الشيخني وغريمها ، وجعل ذلك القاضي الغنم النصف ثنايا ، وال

حيتمل أن خيفف فيجب من البقر تبيع وتبيعة ومسنة ، أثالثاً ، ومن : يف جامعه يف العمد وشبهه ، وقال يف اخلطأ 
  . بذلك يف خالفه  الغنم جذعة وجذع من الضأن ، وثنية من املعز ، أثالثاً أيضاً ، وحكي عنه أنه جزم

وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من اإلبل ، تؤخذ يف ثالث سنني أمخاساً ، عشرون بنات خماض ، : قال 
  . وعشرون بين خماض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة 



أهنا مائة من اإلبل ، وأهنا تؤخذ منهم يف  ال نزاع أن دية قتل اخلطأ على العاقلة ، وقد تقدم ، وال نزاع أيضاً يف: ش 
  . ثالث سنني ، واختلف يف كيفية وجوهبا ، ومذهبنا أهنا جتب أمخاساً كما ذكره اخلرقي 

يف دية اخلطأ عشرون حقة ، وعشرون : ( ملا روى عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٢٩٧٣
رواه اخلمسة ، وقال أبو داود ) لبون ، وعشرون ابن خماض ذكر جذعة ، وعشرون بنات خماص ، وعشرون بنت 

وكالم اخلرقي يشمل إذا كان املقتول امرأة أو ذمياً أو جنيناً ، وهو قول القاضي يف اخلالف . وهو قول عبد اهللا : 
  . واجلامع 

املشهور ، وبه قطع القاضي  ابتداء احلول يف النفس من حني الزهوق ، وفيما دوهنا من حني االندمال على) : تنبيه ( 
  . ابتداؤه يف القتل املوحي واجلرح الذي مل يسر عن حمله من حني اجلناية : يف اجلامع ، وقال القاضي 

  . والعاقلة ال حتمل العمد ، وال العبد ، وال الصلح ، وال االعتراف ، وال ما دون الثلالث : قال 
يته قصاصاً ، وال العبد إذا قتله قاتل ، وال الصلح ، وهو أن يدعي ال حتمل العاقلة العمد ، وإن مل توجب جنا: ش 

عليه القتل فيبنكره مث يصاحل املدعي على مال ، وفسره القاضي بأن يصاحل األولياء عن دم العمد إىل الدية ، ورد 
، وال ما دون ثلث بأن هذا عمد ، فيدخل يف األول ، وال االعتراف ، وهو أن يقر القاتل بقتل اخلطأ أو شبه العمد 

  . الدية التامة ، كدية اجملوسي وحنوه 
العمد والعبد ، والصلح واالعتراف ال تعقله العاقلة ، رواه : ملا روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال  ٢٩٧٤

  . وحكى أمحد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مثله . الدارقطين 
  . ل شيئاً من دية العمد إال أن يشاؤوا ، رواه مالك يف املوطأ مضت السنة أن العاقلة ال حتم: وقال الزهري  ٢٩٧٥
وألن اخلطأ إمنا . وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قضى يف الدية أن ال حيمل منها شيء حىت يبلغ عقل املأمومة  ٢٩٧٦

وال يواسب ،  جعل على العاقلة لكون اجلاين معذوراً ، ختفيفاً عنه ، ومواساة له ، والعامد ال يناسب أن خيفف عنه
والعبد الواجب فيه قيمته ، ختتلف باختالف صفاته ، فلم حتمله العاقلة كسائر القيم ، واالعتراف ثبت بإقراره ، وال 
يثبت على إنسان شيء بإقرار غريه ، والصلح يف معىن االعتراف ، وما دون الثلث يسري فال جيحف به ، فال يناسب 

  . عمومات املطلقة يف محل العاقلة التخفيف به ، وهبذا وحنوه تتخصص ال
يستثىن مما دون الثلث اجلنني إذا مات هو وأمه جبناية واحدة ، فإن العاقلة حتمل ديته ، وإن نقصت عن ) : تنبيه ( 

إذا : الثلث مع دية أمه ، سواء سبقها بالزهوق أو سبقته ، كذا صرح به أبو الربكات ، وقال أبو حممد يف املغين 
أمه ال حتمله العاقلة ، نص عليه ، وإن مات مع أمه محلته العاقلة نص عليه ، ومقتضى كالمه أنه لو مات قبل موت 

  . وإن ماتا منفردين مل حتملهما العاقلة : تأخر عنها بالزهوق مل حتمله العاقلة ، وكذلك مقتضى كالمه يف املقنع ، قال 
ضربت امرأة ضرهتا بعمود فسطاط وهي حبلى ، : عبة قال وإمنا استثىن ذلك يف اجلملة ملا روى املغرية بن ش ٢٩٧٧

وإحدامها حليانية ، فجعل رسول اهللا دية املقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة ملا يف بطنها ، فقال رجل : فقتلتها ، قال 
سجع أ: ( أنغرم دية من ال أكل ، وال شرب وال استهلّ ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول اهللا : من عصبة القتلة 

وجعل عليهم الدية ، وهذا كان جبناية واحدة ، مث إن رسول اهللا مل يستفصل هل سبقها : قال ) كسجع األعراب 
  . بالزهوق أو سبقته ، ولو اختلف احلكم لبّينه ، فإذاً الصواب ما قاله أبو الربكات 

  . وإذا جىن العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه : قال 
وسيده خمّير بني أن يفديه لزوال ) ال جيين جان إال على نفسه : ( برقبته ، لعموم قول النيب  جناية العبد تتعلق: ش 

والرواية ( أثر اجلناية إذاً ، وبني أن يسلمه يف اجلناية ، لتأديته احملل الذي تعلق به احلق برمته ، هذا إحدى الروايات 



خيري بني الثالثة ، وإذا اختار البيع فهل يلزمه أن يتواله ) واية الثالثة والر( خيّير بني فدائه ، أو بيعه يف اجلناية ) الثانية 
  . إذا طلب منه ويل اجلناية ذلك ، أو يكفي تسليمه للبيع فيبيعه احلاكم ؟ فيه روايتان 

ال ، وإذا جىن العبد ، أي جناية أوجبت ماالً ، بقرينة ذكر الفداء إذ الفداء إمنا يدخل فيما فيه امل: وقول اخلرقي 
وذلك بأن يكون خطأ أو شبه عمد ، أو عمداً ال قصاص فيه ، أو فيه القصاص واختري فيه املال ، وكذلك احلكم لو 

  . أتلف ماالً ، وقد يدخل يف لفظه ، ألن اجلناية تشمل اجلناية على املال والبدن ، واهللا أعلم 
  . فديه بأكثر من قيمته فإن كانت اجلناية أكثر من قيمته مل يكن على السيد أن ي: قال 
جناية العبد ال ختلو إما أن تكون وفق قيمته أو أكثر من قيمته ، فإن كانت وفق قيمته فال نزاع أن السيد ال : ش 

يلزمه أكثر من ذلك ، ألنه ال حّق للمجين عليه يف أكثر من ذلك ، وكذلك إن كانت أقل من قيمته على املذهب 
واية أخرى يلزم فداؤه جبميع قيمته ، وإن جاوزت دية املقتول ، إذا كانت اجلناية ر) وعن أمحد ( املعروف لذلك ، 

موجبة للقود ، ألنه إذاً استحق إتالفه ، فكان له بديه ، وتشبه هذه الرواية أنه ميلكه بغري رضي السيد ، فيما إذا 
ه بأكثر من قيمته إن مل خيتر فداءه كانت اجلناية كذلك ، وإن كانت أكثر من قيمته فكذلك ، ال يلزم السيد أن يفدي

بال ريب ، ألن اجلناية تعلقت برقبة العبد ال غري ، والسيد إمنا يؤدي بدل الرقبة ، وبدل الرقبة هو القيمة ، فال 
يلزمه أكثر منها ، وإن اختار الفداء ففيه روايتان مشهورتان ، أشهرمها وأنصهما وهي اختيار القاضي ، واخلرقي ، 

وهي اختيار أيب بكر يلزمه واحلال هذه أرش اجلناية ) والثانية (  وغريهم ال يلزمه إال القيمة ، ملا تقدم ، وأيب احلسني
  . بالغة ما بلغت ، الحتمال أنه إذا بيع رغب فيه راغب فتزيد قيمته ، واهللا أعلم 

واية األخرى األب واالبن واإلخوة والعاقلة العمومة وأوالدهم وإن سفلوا يف إحدى الروايتني ، والر: قال رمحه اهللا 
  . ، وكل العصبة من العاقلة 

حديث املغرية بن شعبة ، أن رسول اهللا جعل دية املقتول على عصبة القاتلة ، وغرة ملا ) وجه الرواية األوىل : ( ش 
  . رواه مسلم وغريه وقد تقدم ، وهذا يشمل كل عصبة ، خرج منه اآلباء واألبناء . يف بطنها 
بدليل ما روى جابر رضي اهللا عنه ، أن امرأتني من هذيل قتلت إحدامها األخرى ، ولكل واحدة منهما  ٢٩٧٨

زوج وولد ، فجعل رسول اهللا دية املقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، ألهنما ما كانا من هذيل ، 
رواه أبو داود ، وهذا يقتضي ) رياثها لزوجها وولدها ال ، م: ( فقال رسول اهللا . مرياثها لنا : فقال عاقلة املقتولة 

  . أن األوالد ليسوا من العاقلة ، فكذلك اآلباء ، قياساً ألحد العمودين على اآلخر ، وخرج منه اإلخوة أيضاً 
ال يؤخذ الرجل جبريرة أبيه ، وال : ( قال رسول اهللا : بدليل ما روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٢٩٧٩

رواه النسائي ، فظاهره أنه ال يؤخذ جبريرة أخيه مطلقاً ، وإذا خرج األخ واالبن واألب من التحمل ) يرة أخيه جبر
  . بقي من عداهم ، وهم العمومة وأوالدهم وإن سفلوا 

وهي اختيار أيب بكر فيما حكاه القاضي يف اجلامع والقاضي أبو احلسني ، والشريف وأبو اخلطاب ) ووجه الثانية ( 
يف خالفيهما ، وابن عقيل يف التذكرة ، والشريازي وغريهم عموم حديث املغرية ، وحديث جابر ال يقاومه ، مث ال 
يدل على خروج االبن مطلقاً ، وحديث ابن مسعود رضي اهللا عنه ال يؤخذ جبريرته ، أي إذا كان عمداً ، مجعاً بني 

عصبة إال اآلباء واألبناء ، وزعم القاضي يف روايته أهنا اختيار العاقلة مجيع ال: رواية ثالثة ) وعن أمحد ( األدلة 
رواية رابعة ) وعنه ( اخلرقي ، لتقدميه إياها ، والنتفاء اخلالف عنده يف اإلخوة ، ووجه هذه الرواية يعرف مما سبق 

البن عن أمه ، ألنه من قوم ال يعقل ا: أن العاقلة كل العصبة إال أبناء اجلاين ، إذا كان امرأة ، نص عليها أمحد فقال 
أخرين ، وهي اختيار أيب الربكات وعليها يقوم الدليل ، إذ حديث املغرية يقتضي أن العاقلة هم كل العصبة ، 



وحديث جابر صريح يف أن ابن املرأة ال يعقل عنها ، وإذا خرج ابن املرأة بقينا فيما عداه على العموم ، مث قد علّل 
الزوج بأهنما ما كان من هذيل ، يعين واملرأة هذلية ، فليسا من قبيلتها ، واملعىن يف ذلك يف احلديث خروج الولد و

أن قبيلة الشخص هي اليت تواليه وتنصره ، خبالف غريها ، وكذلك قال أمحد ، ألنه من قوم أخرين ، ومقتضى 
ا ، وصرح به ابن محدان ، وظاهر احلديث وتعليل أمحد أن ابن املرأة إذا كان من قبيلتها كابن ابن عمها يعقل عنه

( كالم أيب بكر يف التنبيه أن العاقلة كل العصبة إال األبناء ، ولعله يقيس أبناء الرجل على أبناء املرأة ، وليس بشيء 
أن أبا اخلطاب يف خالفه حكى عن شيخه أنه أخذ رواية أن العاقلة العصبة إال عمودي النسب من هذا ) واعلم 

  . يه نظر ، وال شك يف ضعف هذا املأخذ وف: النص ، قال 
  . وليس على فقري من العاقلة وال امرأة ، وال صيب وال زائل العقل محل شيء من الدية : قال 
ال خالف أن الصيب غري املميز والزائل العقل ال حيمالن من العقل شيئاً ، ألهنما ليسا من أهل النصرة ، وقد : ش 

بل حكم : وحكم املميز حكم غريه على املذهب ، وحكاية ابن املنذر تشمله ، وقيل  حكى ذلك ابن املنذر إمجاعاً ،
أن املذهب أن الفقري ال حيمل من العقل شيئاً ، حذاراً من أن خنفّف عن من جىن ، ونثقل على ) وال ريب ( البالغ ، 

  . من مل جين 
اء قطع أذن غالم ألناس أغنياء ، فأتى وقد روى عمران بن حصني رضي اهللا عنهما أن غالماً ألناس فقر ٢٩٨٠

) وعن أمحد . ( فلم جيعل عليه شيئاً ، رواه أبو داود والنسائي . يا رسول اهللا إنا أناس فقراء : أهله النيب فقالوا 
رواية أخرى أن الفقري حيمل من العقل ، بناء على أنه من أهل النصرة ، كذا أطلق الرواية أبو حممد ، وقيدها أبو 

أيضاً أن املذهب أن املرأة ال حتمل من العقل شيئاً ، لعدم التناصر ) وال ريب ( ات باملعتمل ، وهو حسن ، الربك
إهنا عصبة ، وإن عمودي النسب : حتمل بالوالء ألهنا إذاً عصبة ، وخيرج عليها األم املالعنة إذا قلنا ) وعنه ( منها 

أهنا تلي على معتقها يف النكاح ، وحكم اخلنثى حكم املرأة ، وظاهر  من العاقلة أهنا تعقل ، وتشبه هذه الرواية رواية
كالمه أن البعيد والغائب ، والشيخ واملريض ، والزمن واهلرم حيملون كغريهم ، وهو كذلك ، نعم يف الزمن واهلرم 

  . وجه أهنما ال حيمالن 
  . ومن مل تكن له عاقلة أخذت من بيت املال : قال 
  . من الروايتني ألن النيب ودى األنصاري الذي قتل خبيرب  هذا هو املشهور: ش 

فوداه رسول : فكره رسول اهللا أن يبطل دمه ، فوداه مبائة من إبل الصدقة ، ويف لفظ : ففي الصحيح قال  ٢٩٨١
  . اهللا من عنده ، فبعث إليهم رسول اهللا مائة ناقة محراء 

ي اهللا عنه ، ومل يعرف قاتله ، فقال علي لعمر رضي اهللا وروي أن رجالً قتل يف زحام ، يف زمن عمر رض ٢٩٨٢
ال شيء على بيت ) والرواية الثانية ( يا أمري املؤمنني ال يبطل دم امرئ مسلم ، فأدى ديته من بيت املال ، : عنهما 

عليهم ، فال يصرف  املال ، اختارها أبو بكر يف التنبيه ، ألن فيه حقاً للنساء والصبيان واجملانني والفقراء ، وال عقل
وألن بيت املال : حقهم واجملانني والفقراء ، وال عقل عليهم ، فال يصرف حقهم فيما ال جيب عليهم ، قال أبو حممد 

وقد ) : قلت . ( ليس بعصبة ، وما يصرف إليه من مال من ال وارث له إمنا يؤخذه على أنه يفء ، ال أنه إرث 
املال هل هو عصبة أم ال ؟ لكن املشهور أنه ليس بعصبة ، واملشهور أن  يكون هذا منشأ اخلالف ، وهو أن بيت

أن حمل الروايتني عند أيب حممد تبعاً للقاضي يف املسلم ، أما الذمي فإن بيت املال ) واعلم ( يدي ، وال يستقيم البناء 
ليه كاملسلم على املذهب ، ال شيء ع: ال حيمل عنه عندمها بال خالف ، بل تكون الدية عليه على املذهب ، وقيل 

وعند أيب الربكات أهنما جاريتان فيهما وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وهو مما يضعف البناء ، وحيث محل بيت املال فهل 



ذلك يف ثالث سنني كالعاقلة أو يف دفعة ، ألن النيب أدى دية األنصاري يف دفعة ، والعاقلة التأجيل عليهم ختفيفاً هبم 
  . إىل التخفيف يف بيت املال ؟ فيه وجهان ، أصحهما الثاين ، واهللا أعلم ، وال حاجة بنا 

  . فإن مل يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء : قال 
إذا مل يقدر على أخذ شيء من بيت املال سقطت الدية ، فال شيء على القاتل ، على املعروف عند األصحاب : ش 

قلة ابتداء ، فال جتب على غري من وجبت عليه ، كما لو عدم القاتل ، بناء عندهم على أن الدية وجبت على العا
 ١٩: فإن الدية ال جتب على أحد ، كذلك هاهنا ، وخالفهم أبو حممد فاختار وجوهبا على القاتل لعموم قوله تعاىل 

قامه ، فإذا مل توجد وسقوطها لقيام العاقلة م) ال جيين جان إال على نفسه : ( مع قوله ) } ودية مسلمة إىل أهله { ( 
عاقلة ، أو وجدوا وانتفى محلهم لدليل ، بقيت واجبة عليه ، وألن األمر دائر بني أن يبطل دم املقتول ، وبني إجياب 
ديته على املتلف ، ال جيوز األول خمالفة إطالق الكتاب والسنة ، فيتعني الثاين ، ويف كالمه رمحه اهللا إشعار بأن الدية 

  . ، وتتحملها العاقلة جتب على القاتل 
مسيت العاقلة عاقلة ألن اإلبل جتمع فتعقل بفناء أولياء املقتول ، أي تشد عقلها لتسلم إليهم ، ولذلك ) : تنبيه ( 

  . مسيت الدية عقالً ، وقيل مسوا بذلك إلعطائهم العقل الذي هو الدية ، وقيل ألهنم مينعون عن القاتل 
  . ة احلر املسلم ودية احلر الكتايب نصف دي: قال 
  . هذا هو املشهور من الروايتني ، واملختار لعامة األصحاب : ش 

رواه أبو ) دية املعاهد نصف دية احلر : ( ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول اهللا قال  ٢٩٨٣
اليهود والنصارى ، ورواه  وهم) عقل أهل الذمة نصف عقل املسلمني : ( أن النيب قال : داود ، والنسائي ولفظه 

ليس يف دية أهل الكتاب شيء أبني من هذا : قال اخلطايب ) دية عقل الكافر نصف عقل املؤمن : ( الترمذي ولفظه 
ثلث دية املسلم ، إال أن أمحد ) الرواية الثانية ( وهذا يبني اآلية الكرمية ) : قلت . ( ، وال بأس به ، وبه قال أمحد 

كنت أذهب إىل حديث عمر أن دية اليهودي والنصراين أربعة آالف ، مث :  رواية أيب احلارث رجع عنها ، قال يف
املسألة رواية واحدة ، أهنا على : نزلت عن حديثه حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ومن مث قال أبو بكر 

  . قد تقدم  وقد بني أمحد رمحه اهللا مأخذه يف الروايتني ، وحديث عمرو بن شعيب. النصف 
كانت قيمة الدية على عهد رسول (  ١٦: أما حديث عمر فهو ما روى عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال  ٢٩٨٤

وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية املسلم ، : اهللا مثان مائة دينار ، أو مثانية آالف درهم ، قال 
إن اإلبل قد غلت ، ففرضها عمر رضي اهللا عنه على : ال فكانت كذلك حىت استخلف عمر قام خطيباً فق: قال 

أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثين عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر مائيت بقرة ، وعلى أهل الشاة 
اود ، رواه أبو د) وترك دية أهل الذمة مل يرفعها فيما رفع من الدية : ألفي شاة ، وعلى أهل احللل مائيت حلة ؛ قال 

 .  
  . وال فرق يف ذلك بني الذمي منهم واملستأمن ، الشتراكهم يف الكتاب مع حقن الدم ) : تنبيه ( 

  . ونساؤهم على النصف من دياهتم : قال 
ملا كانت دية نساء املسلمني على النصف من دياهتم ، كانت نساء أهل الكتاب على النصف من دياهتم ، مع : ش 

  . ر إمجاعاً أن هذا قد حكاه ابن املنذ
  . وإن قتلوا عمداً أضعفت الدية على قاتلة املسلم ، إلزالة القود ، هكذا حكم عثمان بن عفان رضي اهللا عنه : قال 
  . قد ذكر اخلرقي رمحه اهللا احلكم وذكر دليله : ش 



ه ، أن رجالً واحملكي عن عثمان رواه عنه أمحد عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سامل عن أبي ٢٩٨٥
) منها ( وهلذا نظائر يف الشريعة . قتل رجالً من أهل الذمة ، فرفع إىل عثمان ، فلم يقتله وغلظ عليه ألف دينار 

األعور إذا قلع عني صحيح ، جتب عليه دية كاملة ) ومنها ( سارق الثمر والكثر يغرم مبثله مرتني ، إلزالة القطع ، 
عنهم ، لدرء القصاص عنه ، ويقرب من ذلك غرامة اللقطة مبثلها مرتني إذا ، كما حكم به الصحابة رضي اهللا 

  . كتمها ، وكذلك أخذ شطر مال الكامت ماله يف الزكاة على رواية 
على قاتله املسلم : حلديث هبز بن حكيم ، وغري ذلك ، وهذا وحنوه خيصص عموم ما تقدم ، وقول اخلرقي  ٢٩٨٦

  . ، فإن الدية ال تضعف عليه ، لوجوب القصاص عليه ، واهللا أعلم  حيترز عن قاتله إذا كان ذمياً. 
  . ودية اجملوسي مثان مائة درهم : قال 

كان عمر رضي اهللا عنه (  ١٦: ملا روى الشافعي يف مسنده ، والدارقطين عن سعيد بن املسيب قال : ش  ٢٩٨٧
  ) . مائة جيعل دية اليهودي والنصراين أربعة آالف درهم ، واجملوسي مثان 

ويروى ذلك أيضاً عن عثمان وابن مسعود رضي اهللا عنهما ، وال يعرف هلم يف عصرهم خمالف ، وقول  ٢٩٨٨
ال عموم فيه ، مث املراد به واهللا أعلم يف أخذ اجلزية ، مجعاً بني األدلة ، وسواء ) سنوا هبم سنة أهل الكتاب : ( النيب 

له مسلم عمداً أضعفت الدية عليه ، إلزالة القود ، نص عليه أمحد ، قياساً كان اجملوسي ذمياً أو مستأمناً ، وإن قت
  . على الكتايب فتجب ألف وستمائة درهم 

  . ونساؤهم على النصف من ذلك : قال 
  . كنساء املسلمني وأهل الكتاب ، وقد حكي إمجاعاً واهللا أعلم : ش 
  . ودية احلرة املسلمة نصف دية احلر املسلم : قال 

عقل املرأة مثل : ( قال رسول اهللا : ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي اهللا عنه قال : ش  ٢٩٨٩
  . رواه النسائي ) عقل الرجل ، حىت يبلغ الثلث من ديته 

عشر : كم يف إصبع املرأة ؟ قال : سألت سعيد بن املسيب (  ١٦: وعن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه قال  ٢٩٩٠
. ثالثون : فكم يف ثالث أصابع ؟ قال : قلت . عشرون من اإلبل : فكم يف إصبعني ؟ فقال : قلت . بل من اإل
حني عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها ، نقص عقلها ؟ قال : قلت . عشرون : فكم يف أربع أصابع ؟ فقال : قلت 

رواه مالك يف املوطأ ) . نة يا ابن أخي هي الس: قال . بل عامل متثبت أو جاهل متعلم : أعراقي أنت ؟ قلت : سعيد 
ومل أجد ذلك يف حديث . دية املرأة على النصف من دية الرجل : ، وذكر أبو حممد أن يف كتاب عمرو بن حزم 

  . عمرو بن حزم يف جامع األصول ، وال يف املنتقى 
  . ف وتساوي جراح املرأة جراح الرجل إىل الثلث ، فإذا جاوزت الثلث فعلى النص: قال 
ال نزاع عندنا أن جراح املرأة تساوي جراح الرجل فيما دون ثلث الدية ، ففي أصبعها عشر من اإلبل ، ويف : ش 

اإلصبعني عشرون من اإلبل ، ويف الثالث أصابع ثالثون ، وال نزاع عندنا أيضاً أهنا فيما زاد على الثلث على 
وعشرون ، ملا تقدم من حديث عمرو بن شعيب وسعيد ، النصف ، ففي أربع أصابع منها عشرون ، ويف يدها مخس 

تساويه وهو ) إحدامها ( واختلف هل تساوي الرجل يف قدر الثلث ، كاجلائفة واملأمومة ، وحنو ذلك ؟ على روايتني 
( اختيار الشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي وغريهم ، ألنه يف حد القلة ، بدليل جواز الوصية به 

الثلث : ( خيتلفان ، فيجب يف جائفتها سدس دية الرجل وهو اختيار أيب حممد ألن النيب مساه كثرياً قال ) انية والث
، وحديث عمرو بن شعيب حمتمل للقولني ، بناء على أن الغاية هل تدخل يف املغيا ، وذلك وإن كان ) والثلث كثري 



  . الدخول ، واهللا أعلم الكثري ) حىت ( األكثر عدم الدخول ، ففي ) إىل ( يف 
  . ودية العبد واألمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك : قال 
قد تقدمت هذه املسألة والكالم عليها ، فال حاجة إىل إعادهتا ، ونزيد هنا بأنه ال فرق يف ذلك بني العبد القن : ش 

املكاتب عبد ما بقي عليه : ( لسالم واملدبر واملكاتب ، وأم الولد ، لدخول الكل يف إطالق العبد ، وقد قال عليه ا
  ) . درهم 

ودية اجلنني إذا سقط من الضربة ميتاً وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة ، قيمتها مخس من اإلبل ، : قال 
  . موروثة عنه كأنه سقط حياً 

  . الواجب يف دية اجلنني واحلال هذه غرة : ش 
اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحدامها األخرى حبجر ، فقتلتها : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٢٩٩١

وما يف بطنها ، فاختصموا إىل رسول اهللا ، فقضى رسول اهللا أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية املرأة 
  . على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ؛ خمتصر متفق عليه 

سأل عمر رضي اهللا عنه عن إمالص املرأة ، وهي اليت يضرب : عنه قال وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا  ٢٩٩٢
مسعت رسول : ما هو ؟ قلت : أنا ، قال : فقلت : أيكم مسع من النيب فيه شيئاً ؟ قال : بطنها فتلقي جنينها ، فقال 

حممد بن مسلمة  فخرجت فوجدت: قال . ال تربح حىت جتيبء باملخرج : قال ) فيه غرة عبد أو أمة : ( اهللا يقول 
والغرة عبد أو أمة ، ملا تقدم من . متفق عليه ) فيه غرة عبد أو أمة : ( فجئت به ، فشهد معه أنه مسع النيب يقول 

وهم عند أهل العلم بالنقل ، والصحيح ما تقدم ، ) عبد أو أمة أو فرس أو بغل ( احلديثني السابقني ، وما روي 
  . مة عشر دية األم ويشترط أن تكون قيمة العبد أو األ

ألن ذلك يروى عن عمر وزيد رضي اهللا عنهما ، فقيد إطالق ما تقدم ، مع أنه أقل مقدر ، وقدره الشارع  ٢٩٩٣
يف اجلنايات ، وهو أرش املوضحة ، ودية السن ، فاعترب بذلك ، وال ترد األمنلة ، ألنه ال نص فيها ، إمنا هو اجتهاد 

بناء عنده على أن األصل يف الدية اإلبل ، فجعل التقومي هبا ، . متها مخس من اإلبل قي: و اخلرقي رمحه اهللا قال . 
وغريه من األصحاب مقتضى كالمه أن التقومي بواحد من اخلمسة أو الستة على ما تقدم ، وأن ذلك راجع إىل 

  . ة اختيار اجلاين ، كما له االختيار يف دفع أي األصول شاء إذا كان موجب جنايته دية كامل
وحكم هذه الغرة أهنا موروثة عن اجلنني ، كأنه سقط حياً ، ألهنا دية له وبدل عنه ، فورثها ورثته كما لو قتل بعد 
الوالدة ، وشرط اخلرقي للضمان السابق أن يسقط من الضربة ميتاً ، أي بسبب الضربة ، بأن يسقط عقيبها ، أو 

فماتت حبملها ومل تلقه ، أو ضرب من يف بطنها شيء يتحرك فذهب فال يبقى هبا متأملاً إىل أن يسقط ، أما إن ضرهبا 
  . شيء عليه ، لعدم العلم بوجوده ، واألصل براءة الذمة 

وكالم اخلرقي يشمل ما إذا ألقته يف حياهتا ، أو بعد موهتا ، وهو كذلك ، واحلكم فيما إذا ظهر بعضه ومل يظهر 
وكان من حرة مسلمة ؛ يريد به أن األم مىت كانت : وقول اخلرقي . حممد مجيعه حكم ما إذا ظهر مجيعه ، قاله أبو 

كذلك كان الولد حراً مسلماً ، فيجب ما تقدم ، وقد تكون األم رقيقة كافرة ، واجلنني حر مسلم ، بأن يغر بأمة ، 
وإن كان كافراً كاملولود أو يتزوج املسلم كتابية ، فتجب الغرة السابقة ، أما إن كان اجلنني رقيقاً فسيأيت حكمه ، 

بني كتابيّين وحنومها ، فإن الواجب فيه عشر دية أمه إن ساوت األب يف الدين ، أو كانت أعلى منه كنصرانية حتت 
  . جموسي ، وإن نقصت عنه كمجوسية حتت كتايب وجب عشر ديتها لو كانت على دين األب 

بياض يف جبهة الفرس ) الغرة ( ة أم ولد ، وما ال فال ، وأصل الولد الذي جتب به الغرة ما تصري بن األم) : تنبيه ( 



الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء ، ومل يعترب ذلك الفقهاء ، نظراً إلطالق احلديث : ، ومن مث قال أبو عمرو بن العالء 
ال يقبل : صحابنا ، مع قرينة غلبة السواد على أرقاء أهل احلجاز ، والغرة أيضاً أول الشيء وخياره ، ومن مث قال أ

يف الغرة معيب ، ألن ذلك ليس خبيار ، وبىن على ذلك مجهورهم أن من مل يبلغ سبع سنني ال جيزىء ألنه حيتاج إىل 
  . إن ظاهر كالم اخلرقي اإلجزاء ، واهللا أعلم : من يكفله ويقوم به ، فليس من اخليار ، وقال أبو حممد 

  . قيمة أمه وإن كان اجلنني مملوكاً ففيه عشر : قال 
هذا هو املذهب املعروف ، قياساً على اجلنني احلر ، فإن فيه عشر دية أمه ، كذلك اململوك فيه عشر قيمة أمه : ش 

، إذ قيمة األمة مبنزلة دية احلرة ، وحكى أبواخلطاب يف خالفه رواية أخرى أن الواجب نصف عشر قيمة أمه ، وال 
أو أمة ألن الرقيق الواجب فيه قيمة ، خبالف احلر فإن الواجب فيه إما  عمل عليه ، مث الواجب هنا قيمة ال عبد

  . اإلبل ، أو أحد مخسة أشياء أو ستة 
  . وسواء كان اجلنني ذكراً أو أنثى : قال 
  . أما اجلنني احلر فإلطالق احلديث ، وأما اململوك فبالقياس على احلر ، واهللا أعلم : ش 
ناً حياً ، مث مات من الضربة ففيه دية حر إن كان حراً ، أو قيمته إن كان مملوكاً فإن ضرب بطنها فألقت جني: قال 

  . ، إذا كان سقوطه لوقت يعيش ملثله ، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعداً 
أما وجوب دية احلر أو قيمة اململوك على الضارب واحلال ما تقدم فألنه مات من جنايته ، بعد والته لوقت : ش 

إن هذا مما أمجع عليه كل من حيفظ عنه من أهل : ، أشبه ما لو قتله بعد وضعه ، وقد قال ابن املنذر  يعيش ملثله
  . العلم ، وتعلم احلياة باستهالله بال ريب 

وهل تعلم بارتضاعه ، أو تنفسه ، أو عطاسه ، أو حنو ) إذا استهل املولود ورث وورث : ( لقول النيب  ٢٩٩٤
وهي ظاهر كالم اخلرقي ) والثانية ( ال ، ملفهوم احلديث السابق ) إحدامها ( ؟ فيه روايتان  ذلك مما يدل على احلياة

، واختيار أيب حممد نعم ، ألن االرتضاع وحنوه أدلّ على احلياة من االستهالل ، فاستفيد من احلديث بطريق التنبيه ، 
  . يكون خلروجه من مضيق فلم تتيقن حياته أما جمرد احلركة واالختالج فال يدالن على احلياة ، ألن ذلك قد 

وشرط اخلرقي لوجوب الضمان السابق أن ميوت من الضربة أي بسببها ، وذلك بسقوطه يف احلال وموته ، أو بقائه 
فال متأملاً إىل أن ميوت ، أو بقاء أمه متأملة إىل أن تلقيه حياً فيموت ، أما لو ألقته مث بقي زمناً ساملاً ال أمل به مث مات 

ضمان ، ولو وضعته حياً ، فجاء آخر فقتله وفيه حياة مستقرة فهو القاتل ، وإن مل تكن فيه حياة مستقرة ، بل 
أيضاً أن تضعه لوقت يعيش ملثله ، وإال ) وشرط ( حركة كحركة املذبوح فالقاتل هو األول ، ويؤدب الثاين 
محه اهللا أن الوقت الذي يعيش ملثله ستة أشهر فصاعداً ، فحكمه حكم امليت فيه الغرة ، لعدم تصور بقائه ، وبيَّن ر

  . ألن ذلك أقل مدة احلمل واهللا أعلم 
  . وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة ، سواء كان اجلنني حياً أو ميتاً : قال 
وقال ) } بة مؤمنة ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رق{ (  ١٩: هذا قول مجهور أهل العلم ، ألن اهللا سبحانه قال : ش 
أي املقتول ، وهذا ) } وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله ، وحترير رقبة مؤمنة { (  ١٩: 

اجلنني إن كان من مؤمنني أو كان أحد أبويه مؤمناً فهو حمكوم بإميانه تبعاً ، فيدخل يف اآلية ، وإن كان من كتابيني 
  . ميثاق فتشمله اآلية ، وألنه نفس مضمونة بدية ، فوجبت فيه الرقبة كالكبري  فهو من قوم بيننا وبينهم

  . وإذا شربت احلامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة ال ترث منها شيئاً ، وتعتق رقبة : قال 
ث منها شيئاً فألهنا أما وجوب الغرة فألن اجلنني مات جبنايتها ، أشبه ما لو كان اجلاين غريها ، وأما كوهنا ال تر: ش 



قاتلة ، وقد تقّرر أن القاتل ال يرث املقتول ، فعلى هذا تكون الغرة لبقية الورثة ، وأما كوهنا تعتق رقبة فلما تقدم 
  . قبل واهللا أعلم 

  . وإذا رمى ثالثة باملنجنيق ، فرجع احلجر فقتل رجالً فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية : قال 
ل بفعلهم وجنايتهم ، وهم ثالثة ، فوجب تثليث الدية على عواقلهم ، ألنه كما سيأيت إما خطأ ، ألنه قتل حص: ش 

بل جتب الدية يف بيت املال ، ألن ذلك من مصاحل املسلمني ، فإن : وإما شبه عمد ، هذا هو املذهب املعروف وقيل 
يقصدوا ، وهو كذلك ألن قصد الواحد تعذر فعلى العاقلة ، وكالم اخلرقي يشمل ما إذا قصدوا معيناً أو مل 

باملنجنيق يندر أن يصيبه ، فال يكون عمداً ، نعم مع قصد معني أو مجاعة يكون ذلك شبه عمد وقد تقدم حكمه 
. قتل رجالً : ومع عدم القصد يكون خطأ ، واختار ابن محدان أنه عمد إن كان الغالب اإلصابة ، وقول اخلرقي 

وحيتمل أن يكون منهم ، وعلى هذا يكون مقتضى قول اخلرقي أن جناية اإلنسان على  حيتمل أن يكون من غريهم ،
نفسه تكون خطأ ، حتملها العاقلة لورثته ، وهو إحدى الروايتني ، والرواية الثانية ال شيء فيها ، وقال ابن عقيل يف 

  . تكون عليه يدفعها إىل ورثته ، واهللا أعلم : التذكرة 
  . منهم عتق رقبة مؤمنة يف ماله وعلى كل واحد : قال 
هذا مبين على املذهب من أن املشتركني يف القتل على كل واحد منهم كفارة ، ال أن الواجب على اجلميع : ش 

  . كفارة واحدة ، وقد تقدم ذلك ، وتقدم أيضاً أن الكفارة جتب يف مال القاتل 
   .فإن كانوا أكثر من ثالثة فالدية حالة يف أمواهلم : قال 
هذا هو املذهب املختار لألصحاب بال ريب ملا تقدم ألن الواجب على كل واحد واحلال هذه دون الثلث ، : ش 

. والعاقلة ال حتمل ما دون الثلث ملا تقدم ، وإذا انتفى محل العاقلة وجبت الدية يف أمواهلم ، ألن ذلك أثر فعلهم 
ة ، ألهنا بدل متلف ، فوجبت حالة كسائر أبدال املتلفات ، وجتب حال) ال جيين جان إال على نفسه : ( قال النيب 

وقد يستشكل بأن اجلاين إذا محل دية شبه العمد كانت من ماله مؤجلة على املذهب ، كذلك هاهنا قد يقال ، 
وحكى أبو بكر رواية أخرى أن العاقلة حتمل ذلك ، نظراً إىل أن هذه جناية واحدة أوجبت ما زاد على الثلث ، 

ته العاقلة كما لو كانوا ثالثة ، واستشهد القاضي يف روايتيه على هذه الرواية مبا نقل يعقوب بن خبتان عن فحمل
: قال . أمحد ، يف قوم رموا باملنجنيق ، فرجع فقتل رجالً من املسلمني فالدية على عواقلهم والكفارة يف أمواهلم 

من محل مطلق كالمه على مقيده : نوا أكثر من ذلك ؛ قلت وهذا حيتمل أن يكونوا ثالثة فما دون ، وحيتمل أن يكو
ال ينبغي له أن يثبت هذه الرواية ، خبالف من مل حيمل ، وظاهر كالم األصحاب أنه ال خالف يف اخلمسة أن الدية 

  . ال تكون على العاقلة ، وصرح بذلك ابن محدان ، وهو مما يضعف تعليل الرواية الثانية 
يف الرمي باملنجنيق يتعلق مبن مد احلبال ، ورمى احلجر ، دون من وضعه يف الكفة وأمسك الضمان ) : تنبيه ( 

اخلشب ، إذ األول مباشر ، والثاين متسّبب ، واملباشرة تقطع حكم السبب ، واملنجنيق أعجمي معرب ، بفتح امليم 
  . واهللا أعلم . . . وكسرها ، وحكي فيه منجنوق ومنجليق 

   )باب ديات اجلراح ( 
  . ملا فرغ اخلرقي رمحه اهللا من بيان ديات األنفس شرع يتكلم على ديات اجلراحة : ش 
  . ومن أتلف ما يف اإلنسان منه شيء واحد ففيه الدية ، وما فيه منه شيئا ففي كل واحد منهما نصف الدية : قال 

، عن أبيه ، أن يف الكتاب األصل يف ذلك ما روى عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم : ش  ٢٩٩٥
إن يف النفس مائة من اإلبل ، ويف األنف إذا أوعب جدعاً الدية : ( الذي كتبه رسول اهللا البن حزم يف العقول 



كاملة ، ويف املأمومة ثلث الدية ، ويف اجلائفة مثله ، ويف العني مخسون ، ويف اليد مخسون ، ويف الرجل مخسون ، 
رواه مالك يف موطئه ، وهذا ) ر من اإلبل ، ويف كل سن مخس ، ويف املوضحة مخس ويف كل إصبع مما هنالك عش
ويف األنف إذا أوعب جدعه بالدية ، ويف اللسان الدية ، ويف الشفتني الدية ، ويف : ( لفظه ، والنسائي ويف روايته 

الرجل الواحدة نصف الدية ، ويف  البيضتني الدية ، ويف الذكر الدية ، ويف الصلب الدية ، ويف العينني الدية ، ويف
املأمومة ثلث الدية ، ويف اجلائفة ثلث الدية ، ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل ، ويف كل إصبع من أصابع اليد 
والرجل عشر من اإلبل ، ويف السن مخس من اإلبل ، ويف املوضحة مخس من اإلبل ، وأن الرجل يقتل باملرأة ، 

، ) ، ذكره يف رواية ، ويف العني الواحدة نصف الدية ، ويف اليد الواحدة نصف الدية  وعلى أهل الذهب ألف دينار
ففي هذا . كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء ، وما فيه متفق عليه إال قليالً ، انتهى : قال ابن عبد الرب 

ذلك مقيس عليها ، وفيه مما  احلديث مما يف اإلنسان منه شيء واحد األنف ، والذكر ، واللسان والصلب ، وغري
يف اإلنسان منه شيئان الشفتان والبيضتان ، والعينان ، والرجالن ، واليدان ، وغري ذلك مقيس عليها وملحق هبا 

  . واهللا أعلم 
  . ويف العينني الدية : قال 
ضتني ، أو ملا تقدم يف حديث عمرو بن حزم ، مع أنه إمجاع ، وال فرق بني أن يكونا صحيحتني أو مري: ش 

حوالوين ، ويف العني الواحدة نصف الدية ، على مقتضى كالم اخلرقي ، ملا تقدم يف حديث عمرو بن حزم ، 
وعموم كالمه يقتضي مشول عني األعور ، وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم ، واملذهب أن يف عني األعور دية 

  . كاملة 
عمر رضي اهللا عنهم ، وال يعرف عن غريهم خالفهم ،  نظراً إىل قضاء الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن ٢٩٩٦

وألن قلع عينه يتضمن ذهاب بصره كله ، إذ األعور يبصر بعينه كما يبصر الصحيح ، فوجبت الدية كما لو أذهب 
  . البصر من العينني 

  . ويف األشفار األربعة الدية : قال 
مجيع الدية كاليدين والرجلني ، واألشفار فسرها أبو  يف األشفارالدية ، ألن ذلك هو مجيع اجلنس ، فوجب فيه: ش 

حممد باألجفان ، وهو مقتضى كالم غريه ، وابن أيب الفتح جيعل الشفر منبت اهلدب ، واجلفن غطاء العني ، واهللا 
  . أعلم 
  . ويف كل واحد منها ربع الدية : قال 
  . يدين واألصابع واهللا أعلم ألنه عدد جتب الدية يف مجيعه ، فوجب يف بعضه بالقسط ، كال: ش 
  . . . ويف األذنني الدية : قال 
  . ألهنما مما يف البدن منه شيئان : ش 

ويروى ذلك عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما ، وادعى أبو حممد أنه يف كتاب عمرو بن حزم ، ومل أره ،  ٢٩٩٧
يؤخذ به : رومة ، وهو صحيح إن قلنا وقد مشل كالم اخلرقي األذن الصماء ، واألذن املستشحفة ، واألذن املخ

  . السامل من ذلك يف العمد ، وإال الواجب يف ذلك حكومة ، واهللا أعلم 
  . ويف السمع إذا ذهب من األذنني الدية : قال 

  . يروى هذا عن عمر رضي اهللا عنه : ش  ٢٩٩٨
أمجع عليه عوام : وقال ابن املنذر ) ويف السمع الدية : ( ويروى أيضاً عن معاذ رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٢٩٩٩



وألنه حاسة ختتص بنفع ، فكان فيه الدية كالبصر ، ولو ذهب السمع من أحد األذنني وجب نصف . أهل العلم 
  . الدية واهللا أعلم 

  . ويف األنثيني الدية : قال 
  . ، وجيب يف إحدامها نصفها ) يف البيضتني الدية ( حلديث عمرو : ش 
  . عر الدية ويف الص: قال 
  . لذهاب املنفعة واجلمال ، أشبه سائر املنافع : ش 

  . وألن ذلك يروى عن زيد بن ثابت ، وال يعرف له خمالف  ٣٠٠٠
  . والصعر أن يضربه فيصري الوجه يف جانب : قال 
توي له عنقه ، أصله داء يأخذ البعري يف عنقه فيل: الصعر امليل يف اخلد خاصة ، وقال أبو حممد : قال اجلوهري : ش 

أي ال تعرض عنهم بوجهك تكرباً كإمالة وجه البعري الذي به ) } وال تصعر خدك للناس { (  ١٩: ويف التنزيل 
  . الصعر ، واهللا أعلم 

  . ويف املثانة إذا مل يستمسك البول الدية : قال 
ة املثانة حبس البول ، فإذا غريت ألنه عضو فيه منفعة كثرية ، ليس يف البدن مثله أشبه سائر األعضاء ، ومنفع: ش 

  . فقد زالت املنفعة 
ويف قرع الرأس إذ مل ينبت الشعر الدية ، ويف احلاجبني إذا مل ينبت الشعر الدية ، ويف اللحية إذا مل ينبت : قال 

  . الشعر الدية 
ة كاملة كأنف هذا هو املذهب املشهور من الروايتني ، ألنه إذهاب للجمال على الكمال ، فوجبت الدي: ش 

يف اجلميع حكومة ، ألنه إذهاب مجال من غري منفعة ، فأشبه اليد ) والرواية الثانية ( األخشم ، وأذن األصم ، 
الشالء ، وأحلق األصحاب هبذه الثالثة أهداب العينني ، فجعلوا فيها دية على املذهب ، ويف الواحد منها ربع الدية 

  . شرط لوجوب الدية ، فلو نبتت فال دية . إذا مل ينبت : ، كما أن يف احلاجب نصفها ، وقوله 
  . . . ويف املشام الدية : قال 
ويف كل واحد من ذلك نصف الدية ، . وجيوز أن يكون أراد املنخرين . أراد الشم ، انتهى : قال أبو حممد : ش 

ويف املشام ( عي أن يف حديث عمرو أما األول فألهنا حاسة ختتص مبنفعة ، أشبهت سائر املنافع ، مع أن القاضي يد
ومل أر ذلك ، وأما الثاين فألنه مما يف اإلنسان منه شيئان ، وهو إحدى الروايتني ، واملشهور منهما ، وعليها ) الدية 

  . فيهما ثلثا الدية ، ويف احلاجز ثلثها ، اختارها أبو بكر ، واهللا أعلم ) والرواية الثانية ( ففي احلاجز حكومة ، 
  . ويف الشفتني الدية :  قال
ويف كل واحدة نصف الدية على املذهب املشهور من الروايتني ، قياساً ) ويف الشفتني الدية ( حلديث عمرو : ش 

  . على ما يف اإلنسان منه شيئان 
لعليا ثلثها يف الشفة السفلى ثلثا الدية ، ويف ا) والرواية الثانية ( واتباعاً أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه ،  ٣٠٠١

 .  
  . اتباعاً لزيد بن ثابت ، وألن نفع السفلى أكثر ، فناسب أن تزيد ديتها على دية العليا  ٣٠٠٢

  . ويف اللسان املتكلم به الدية : قال 
املتكلم به ، حيترز به عن لسان األخرس ، فإن الدية ال : حلديث عمرو بن حزم ، وقد حكى إمجاعاً ، وقوله : ش 



الواجب فيه إما ثلث الدية ، أو حكومة على اختالف الروايتني ، ويستثىن من عموم املفهوم لسان  تكمل فيه ، بل
الطفل ، فإن الكالم منتف فيه ، والدية واجبة فيه ، نعم إن بلغ إىل حد يتحرك فيه بالبكاء ومل حيركه فحكمه حكم 

  . لسان األخرس ، واهللا أعلم 
  . لعت ممن قد ثغر ويف كل سن مخس من اإلبل إذا ق: قال 
  . يف كل سن مخس من اإلبل على املذهب ، ملا تقدم من حديث عمرو بن حزم : ش 

يف كل إصبع عشر من اإلبل ، ويف كل : ( قال رسول اهللا : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال  ٣٠٠٣
وحكي : الترمذي ، وقال يف املغين  رواه اخلمسة إال) . . . سن مخس من اإلبل ، واألصابع سواء ، واألسنان سواء 

ويتعني محل هذه الرواية على مثل قول سعيد ، لإلمجاع على : قال . . عن أمحد أن يف مجيع األسنان واألضراس دية 
أن يف كل سن مخساً من اإلبل ، واألسنان فيها ستون بعرياً ، ألهنا اثنا عشر سناً ، أربع ثنايا ، وأربع رباعيات ، 

  . انتهى . . . ب ، ففيها مخس ، واألضراس فيها أربعون ، ألهنا عشرون ضرساً وأربعة أنيا
وقول سعيد هو أن يف كل ضرس بعريين ، وأليب اخلطاب يف اهلداية احتمال تبعه عليه يف املقنع أن الواجب  ٣٠٠٤

فوق العشرين مل جيب  إن قلع الكل أو: وقيل : يف اجلميع دية واحدة وأطلق ، وحقق أبو الربكات هذا القول فقال 
سوى الدية ، وذلك ألن هذه تشتمل على منفعة اجلنس ، فكان الواجب فيه دية كاملة ، كبقية املنافع ، وحيمل 

  . احلديث على ما إذا قلعها متفرقة ، أو قلع دون العشرين 
الصيب الذي مل وشرط وجوب ما تقدم أن تكون قد قلعت ممن قد أثغر ، وهو الذي قد سقطت رواضعه ، فأما سن 

يثغر فهل جيب فيها ما جيب يف سن من أثغر ، لعموم احلديث ، وهو اختيار أيب اخلطاب ، وأيب حممد ، أو ال جيب إال 
حكومة وهو اختيار القاضي ، وحيتمله كالم اخلرقي ، لعدم مساواهتا لسن الكبري ، وذلك يقتضي أن ينقص عنها ؟ 

الصغري وغريه عدم عود مثلها ، فلو نبت مثل السن يف حملها فال شيء  يف سن) وشرط الوجوب ( على روايتني ، 
( له ، حىت لو كان قد أخذ الدية أخذت منه ، كالشعر إذا نبت ، نعم لو عادت قصرية أو متغرية فله األرش ، 

إىل قول أيضاً لوجوب أخذ الدية اإلياس من عودها ، فإن رجي عودها مل جتب ديتها ، واملرجع يف ذلك ) ويشترط 
أنه قيد ذلك يف سن الصغري بسنة ، فإذا مضت وجبت الدية ، وقال ) وعن أمحد ( أهل اخلربة ، قاله أبو الربكات 

إذا سقطت أخواهتا ومل تعد هي أخذت الدية وهو حسن ، وإمنا وقع ألمحد والقاضي التقييد يف الصغري : القاضي 
  . ، فال انتظار  دون غريه ألن الغالب أن سن الكبري ال يرجى عودها

واألصل . . . لو مات من قلعت سنه يف مدة االنتظار فهل جتب دية السن لوجود سبب الدية ) أحدمها ( تنبيهان 
عدم العود ، أو ال جتب ، الحتمال العود ، واألصل براءة الذمة ؟ فيه قوالن ، وأبو حممد خيصهما بسن الصغري ، 

جتب دية السن فيما ظهر منها من اللثة ، ألن ذلك هو املسمى هبا سناً ، ) لثاين وا. ( ألن االنتظار عنده إمنا هو فيه 
  . وما يف اللثة يسمى سنخاً ، ولو قلعها ابتداء بسنخها مل جيب فيها أكثر من الدية 

  . واألضراس واألنياب كاألسنان : قال 
  . أي جيب فيهم ما جيب يف األسنان ، وذلك ملا تقدم : ش 

رواه ابن ماجه وهو ) األسنان سواء الثنية والضرس سواء : ( عباس رضي اهللا عنهما أن النيب قال وعن ابن  ٣٠٠٥
  . نص ، وقد تقدم لنا قويل أن يف كل ضرس بعريين وال عمل عليه 

  .  الدية سواء كان من رجل أو امرأة ويف الثديني: قال 
ألهنما مما يف اإلنسان منه شيئان ، وقد تقدم أن كل ما يف اإلنسان منه شيئان فيه الدية ، وألن يف ثدي املرأة : ش 



  . مجاالً ونفعاً ، أشبها اليدين ويف ثندويت الرجل مجاالً كامالً ، أشبها أذين األصم ، وعلى هذا يف أحدمها نصفها 
  . . . ويف األليتني الدية :  قال
كل من حنفظ عنه من أهل العلم يقولون يف األليتني الدية ، وألن فيهما مجاالً ومنفعة : ملا تقدم ، قال ابن املنذر : ش 

  . ، ألنه جيلس عليهما كالوسادتني ، فأشبها اليدين ، ويف إحدامها نصفها ملا تقدم 
  . ويف الذكر الدية : قال 
رو بن حزم وقد تقدم ، مع أنه إمجاع واحلمد هللا ، وال فرق بني ذكر الكبري والصغري ، وإن مل يقدر حلديث عم: ش 

أن جيامع به ، لعموم احلديث ، مع صالحيته لذلك ، وعموم كالم اخلرقي يدخل فيه ذكر العنني واخلصي ، والذكر 
وإمنا الواجب فيه هل هو حكومة أو ثلث ديته ؟ األشل ، وال نزاع فيما نعلمه أن الذكر األشل ال تكمل فيه الدية ، 

وهي ) إحداها ( على روايتني يأيت توجيههما يف اليد الشالء أما ذكر اخلصي والعنني ففيهما ثالث روايات ، 
) والثانية . ( املشهورة حكمها حكم الذكر األشل ، ألن منفعة الذكر اإلنزال واإلحبال ، وذلك مفقود فيهما 

  . ية ، لعموم احلديث ، وألنه عضو سليم يف نفسه ، فكملت ديته كذكر الشيخ فيهما كمال الد
  . جيب الكمال يف ذكر العنني ، ألنه غري مأيوس من اإلنزال به واإلحبال ، خبالف ذكر اخلصي ) والثالثة ( 
ني مث قطع الذكر ، ينبين على اخلالف السابق يف ذكر اخلصي إذا قطع الذكر واخلصيتني معاً ، أو اخلصيت) تنبيه ( 

وجبت ديتان بال ريب ، ولو قطع اخلصيتني أو ال ، مث قطع الذكر ، وجبت دية اخلصيتني ، ويف الذكر روايتان ، 
  . إحدامها دية ، واألخرى حكومة أو ثلث ديته ، على اختالف الروايتني يف الواجب فيه إذا مل جيب فيه كمال الدية 

  . ويف اليدين الدية : قال 
ذا إمجاع واحلمد هللا ، وفد شهد له حديث عمرو بن حزم ، ويف إحدامها نصفها ، وقد مشل كالمه اليد ه: ش 

الشالء والزائدة ، وسيأيت الكالم على اليد الشالء إن شاء اهللا تعاىل ، وحكم اليد الزائدة حكمها ، وجتب الدية يف 
بدليل التيمم ، وقطع السارق ، وغسل اليدين إذا  قطعها من الكوع إذ اليد إذا أطلقت يف الغالب أريد هبا ذلك ،

قام من نوم الليل ، فإن قطعها من فوق ذلك فهل يف الزائد حكومة ، وهو اختيار القاضي فيما حكاه عنه أبو حممد 
، وأبو اخلطاب ، كما لو قطعه بعد قطعها من الكوع ، أو ال جتب ، وهو منصوص أمحد يف رواية أيب طالب ، وقول 

  . يف اجلامع ؟ على قولني ، ألن اليد يف األصل اسم لليد إىل املنكب ، مع أن األصل براءة الذمة  القاضي
ويف إحدامها نصفها إال على رواية ضعيفة ، وهو إذا مل تكن له إال يد واحدة ففيها دية كاملة ، كعني األعور ، 

  . كاملة وعلى هذه لو قطع يد من له يدان مل تقطع يده ، بل يكون عليه دية 
  . ويف الرجلني الدية : قال 
هذا أيضاً إمجاع واحلمد هللا ، وحديث عمرو بن حزم يدل عليه ، وكالمه يشمل رجل األعرج ، وهو املذهب : ش 

فيها ثلث الدية كاليد الشالء ، ويستثىن من عموم كالمه الرجل : ، ألن العرج ملعىن يف غري القدم ، وعن أيب بكر 
حكم اليد الشالء ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، وجتب دية الرجل يف قطعها من الكعب ، فإن الشالء فإن حكمها 

  . قطعها من فوق ذلك فقوالن ، كما تقدم يف قطع اليد ، وحكم قطع إحدامها حكم قطع إحدى اليدين 
  . ويف كل إصبع من اليد والرجل عشر من اإلبل : قال 
  . وعمرو بن شعيب  ملا تقدم من حديث عمرو بن حزم ،: ش 

يعين اخلنصر واإلهبام رواه ) . . . هذه وهذه سواء : ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب قال  ٣٠٠٦
ويستثىن ) أصابع اليدين والرجلني سواء ، عشر من اإلبل لكل أصبع : ( اجلماعة إال مسلماً ، وللترمذي وصححه 



  . ديتها ، أو حكومة ، على اختالف الروايتني ، واهللا أعلم من كالمه اإلصبع الزائدة ، فإن فيها ثلث 
  . ويف كل أمنلة منها ثلث عقلها ، إال اإلهبام فإهنا مفصالن ، ففي كل مفصل مخس من اإلبل : قال 
يف كل أمنلة من األصابع ثلث عقل اإلصبع ألن كل إصبع فيه ثالث أنامل ، فديته مقسومة عليها ، إال اإلهبام : ش 
  . مفصالن ، فتقسم دية اإلصبع عليهما ، فيجب يف كل مفصل نصف ديته ، وهو مخس من اإلبل  فإهنا
  . ويف البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية ، ويف املثانة إذا مل يستمسك البول الدية : قال 
دية كاملة ، كسائر  ألن كل واحد من هذين العضوين فيه منفعة ليس يف البدن مثله ، فوجب يف تفويت منفعته: ش 

  . األعضاء ، وحكى ابن أيب موسى رواية يف املثانة أن فيها ثلث الدية ، واهللا أعلم 
  . ويف ذهاب العقل الدية : قال 

ألن ذلك يروى عن عمر وزيد رضي اهللا عنهما ، وألن به يتميز من البهائم ، ويعرف به حقائق : ش  ٣٠٠٧
هو شرط يف ثبوت الواليات ، وصحة التصرفات ، وأداء العبادات ، فكان املعلومات ، ويدخل به يف التكليف ، و

، ومل أر ) ويف العقل الدية ( بإجياب الدية أحق من بقية احلواس ، وقد ادعى أبو حممد أن يف كتاب عمرو بن حزم 
  . ذلك ، واهللا أعلم 

  . ء ويف اليد الشالء ثلث ديتها ، وكذلك العني القائمة ، والسن السودا: قال 
  . هذا إحدى الروايتني عن إمامنا ، واختيار عامة أصحابنا : ش 

ملا روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول اهللا قضى يف العني العوراء السادة ملكاهنا إذا  ٣٠٠٨
؛ رواه طمست بثلث ديتها ، ويف اليد الشالء إذا قطعت بثلث ديتها ، ويف السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها 

  . قضى يف العني القائمة السادة ملكاهنا بثلث الدية : النسائي ، وأليب داود منه 
أنه قضى يف العني القائمة إذا خسفت ، واليد الشالء إذا قطعت (  ١٦وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  ٣٠٠٩

  ) . ، والسن السوداء ، إذا كسرت ثلث دية كل واحدة منهن 
يف مجيع ذلك حكومة ، ولعله قال ذلك قبل أن يبلغه اخلرب ، أو قبل أن يثبت عنده ، وإذاً ال ) والرواية الثانية ( 

  . مقدر يف ذلك ، وال ميكن أجياب الدية فيه كاملة ، لذهاب نفعه ، فيجب فيه حكومة 
واليد الشالء  العني القائمة هي الباقية يف موضعها صحيحة ، وإمنا ذهب نظرها وإبصارها ،) أحدمها : ( تنبيهان 

الروايتان يف السن السوداء اليت ذهب نفعها ، أما إن مل يذهب : اليت بطلت آلفة تعتريها ، ومن مث قال القاضي 
الروايتان ) : الثاين . ( نفعها بالكلية ، ففيها ديتها كاملة ، وخالفه أبو حممد عمالً بإطالق أمحد ، وبظاهر احلديث 

لشالء ، واإلصبع الشالء ، والذكر األشل ، والثدي األشل ، ولسان األخرس ، السابقتان جاريتان يف الرجل ا
ولسان الصيب الذي أتى عليه أن حيركه بالبكاء ومل حيركه ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته ، والكف 

ى رواية ، إال وذكر اخلصي والعنني عل[ دون أصابعه ، وقصبة األنف ، واليد واإلصبع ، والرجل والسن الزوائد 
أن فيها حكومة ، وكذلك خمتاره يف الذكر ، دون ] أن املختار أليب حممد يف اليد واألصبع والرجل والسن الزوائد 

حشفته ، والكف دون أصابعه ، واخلرقي رمحه اهللا اقتصر على ما تقدم ، إما لورود النص فيها دون غريها ، وإما 
   .ألن خمتاره وجوب احلكومة فيما عداها 

واعلم أن أبا حممد جعل من صور اخلالف هنا شحمة األذن ، وكالمه يف املغين يف هذا املوضع يقتضي أن خمتاره أن 
إنه روي عن أمحد أن يف شحمة : فيها حكومة ، وملا تكلم يف قطع األذن ، وأن يف بعضها باحلساب من ديتها ، قال 

  . ثاين جرى أبو الربكات ، ومل حيك رواية احلكومة األذن ثلث ديتها ، وأن املذهب األول ، وعلى هذا ال



  . ويف إسكيت املرأة الدية : قال 
اإلسكتان بكسر اهلمزة وفتحها شفرا الرحم ، وقيل جانباه مما يلي شفريه ، وفيهما الدية ، ألن فيها مجاالً : ش 

  . البدن منه شيئان ، واهللا أعلم ومنفعة ، وليس يف البدن غريمها من جنسهما ، فوجبت فيهما الدية كسائر ما يف 
  . ويف موضحة احلر مخس من اإلبل : قال 
  . ملا تقدم يف حديث عمرو بن حزم : ش 

. رواه اخلمسة ) يف املوضحة مخس من اإلبل : ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النيب قال  ٣٠١٠
يها نصف عشر قيمته أو ما نقص من قيمته ، على حيترز به عن موضحة العبد ، فإن ف. يف موضحة احلر : وقوله 

  . اختالف الروايتني واهللا أعلم 
  . سواء كان رجالً أو امرأة : قال 
أي سواء كان اجملين عليه رجالً أو امرأة ، لعموم احلديث ، وملا تقدم من أن جراحها تساوي جراح الرجل إىل : ش 

افعي رمحه اهللا ، وهو أن موضحتها على النصف من موضحة الثلث ، ونص اخلرقي على ذلك لينبه على مذهب الش
  . الرجل 

  . وجراح املرأة تساوي جراح الرجل إىل ثلث الدية ، فإذا زادت صارت على النصف : قال 
قد تقدم الكالم على هذا مبا فيه كفاية ، ونزيد هنا أن مقتضى كالمه أهنا تساويه يف الثلث ، وهذا اللفظ يف : ش 

  . غري موجود يف بعض النسخ هذا املوضع 
  . واملوضحة يف الوجه والرأس سواء : قال 
  . هذا إحدى الروايتني ، واختيار القاضي وعامة أصحابه ، لعموم ما تقدم : ش 

  ) . املوضحة يف الرأس والوجه سواء (  ١٦: وعن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما  ٣٠١١
واختارها الشريازي . . . نقلها حنبل انتهى : من اإلبل ، قال القاضي  يف موضحة الوجه عشر) : والرواية الثانية ( 

، وذلك ألن شينها أكثر ، لظهورها ، خبالف موضحة الرأس فإنه يسترها الرأس والشعر ، وأوَّل أبو حممد هذه 
الدية ، ال أهنا  بأن معناها أهنا أوىل بإجياب. الرواية بعد أن زعم أن لفظها موضحة الوجه أحرى أن يزاد يف ديتها 

جيب فيها أكثر ، وقوة كالم اخلرقي يقتضي أنه ال مقدر يف غري موضحة الرأس والوجه من املواضح ، وهو كذلك ، 
إذ اسم املوضحة إمنا يطلق على اجلراحة املخصوصة يف الوجه والرأس ، وغريمها ليس يف معنامها ، ألن شينهما أكثر 

  . ، وخطرمها أعظم واهللا أعلم 
  . وهي اليت تربز العظم وتوضحه : قال 
هذا بيان للموضحة أهنا اليت تربز العظم أي تظهره ، مسيت بذلك ألهنا أبدت وضح العظم أي بياضه ، وال : ش 

فرق بني قليل ذلك وكثريه ، حىت لو أبدت من العظم قدر إبرة فهي موضحة ، ولو كانت كل الرأس فهي موضحة 
يف رأسه شجة بعضها موضحة وبعضها دون املوضحة ، مل يلزمه أكثر من أرش  لو شجه: ، ومن مث قال األصحاب 

  . املوضحة 
  . ويف اهلامشة عشر من اإلبل : قال 

ألن ذلك يروى عن زيد بن ثابت ، وألهنا شجة فوق املوضحة ، ختتص باسم ، فكان فيها مقدر : ش  ٣٠١٢
  . كاملأمومة ، واهللا أعلم 

  . هتشمه وهي اليت توضح العظم و: قال 



هذا بيان للهامشة ، ومسيت بذلك هلشمها العظم ، وكان ابن األعرايب جيعل بعد املوضحة املفرشة ، وهي اليت : ش 
وختتص أيضاً بالرأس والوجه كما يف . يصري منها يف العظم صديع مثل الشعرة ، ويلمس باللسان خلفائه ، انتهى 

ب أرش اهلامشة ، على مقتضى كالم اخلرقي ، وهو كذلك بال املوضحة ، ولو هشمت العظم من غري إيضاح مل جي
ريب ، وهل جتب مخس من اإلبل ، ألنه الذي خيص اهلشم ، أو حكومة ألن زيداً رضي اهللا عنه مل حيكم إال يف 

  . إيضاح وهشم ؟ فيه وجهان 
  . ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل : قال 
  . له حديث عمرو بن حزم ، واهللا أعلم  قد حكى ذلك ابن املنذر إمجاعاً ، وشهد: ش 
  . وهي اليت توضح وهتشم وتسطو حىت تنقل عظامها : قال 
املنقلة زائدة على اهلامشة ، ألهنا اليت توضح العظم وهتشم وتزيد يف اهلشم ، حىت تزيل العظام عن مواضعها ، : ش 

  . وبذلك مسيت املنقلة ، لنقلها العظام 
  . لدية ويف املأمومة ثلث ا: قال 
  . حلديث عمرو بن حزم : ش 

ويف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا قضى يف املأمومة بثلث العقل ، ثالث وثالثون  ٣٠١٣
من اإلبل ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق أو البقر ، أو الشاء ، واجلائفة مثل ذلك ، خمتصر رواه أبو داود 

  . والنسائي 
  . يت تصل إىل جلدة الدماغ وهي ال: قال 
  . وتسمى أم الدماغ مسيت بذلك ألهنا حتوط الدماغ وجتمعه : ش 
  . ويف اآلمة ما يف املأمومة : قال 
أهل العراق يقولون هلا اآلمة ، وأهل : اآلمة واملأمومة حكمهما واحد ، ومها شيء واحد ، قال ابن املنذر : ش 

  . يت بذلك لوصوهلا إىل جلدة الدماغ اليت هي أم الدماغ احلجاز املأمومة أي هلذه اجلراحة ، ومس
فإن خرق جلدة الدماغ فهي الدامغة يعين بالغني املعجمة ، وفيها ما يف املأمومة ، وقيل فيها مع ذلك ) : تنبيه ( 

  . حكومة خلرق اجللدة 
وحيتمل أهنم تركوا ذكرها لكون : قال أبو حممد . ومل يذكرها أصحابنا ملساواهتا املأمومة يف أرشها : قال القاضي 

  . صاحبها ال يسلم غالباً واهللا أعلم 
  . ويف اجلائفة ثلث الدية : قال 
  . ملا تقدم من حديث عمرو بن حزم وعمرو بن شعيب : ش 
  . وهي اليت تصل إىل اجلوف : قال 
ال تكون جائفة ، وهو وبذلك مسيت ، وقد خرج من كالم اخلرقي إذا طعنه يف خده فوصل إىل فمه ، أهنا : ش 

املذهب ، ألن الفم يف حكم الظاهر ال يف حكم الباطن ، وأليب اخلطاب احتمال أنه جائفة ، لوصوله إىل جوفه ، 
  . واهللا أعلم 

  . فإن جرحه يف جوفه فخرج من اجلانب اآلخر ، فهي جائفتان : قال 
أ رجالً رمى رجالً بسهم فأنفذه ، (  ١٦سيب اقتداء بأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فعن سعيد بن امل: ش  ٣٠١٤

رواه سعيد بن منصور يف سننه ، وروي ذلك أيضاً عن عمر بن اخلطاب ) فقضى أبو بكر رضي اهللا عنه بثلثي الدية 



  . رضي اهللا عنه 
  . ومن وطىء زوجته وهي صغرية ففتقها لزمه ثلث الدية : قال 
بل هو : رج املين واحليض والولد ، وخمرج البول واحداً ، وقيل معىن الفتق أن جيعل مدخل الذكر ، وهو خم: ش 

  . خرق ما بني القبل والدبر ، وبّعده أبو حممد ، لغلظ احلاجز بينهما ، فيبعد ذهابه بالوطء ، ويف ذلك ثلث الدية 
ن موجبها ألن ذلك يروى عن عمر رضي اهللا عنه وألهنا جناية خترق احلاجز بني مسلك البول والذكر ، فكا ٣٠١٥

ثلث الدية كاجلائفة ، وجيب ذلك يف ماله إن تعمد ، بأن يعلم أهنا ال تطيقه ، وإن وطأها يفضيها ، أما إن مل يعلم 
ذلك ، وكان مما حيتمل أن ال يفضي إليه فهو شبه عمد ، حتمله العاقلة على الصحيح ، وقيد اخلرقي بالصغرية ، ويف 

، ولتخرج الكبرية احملتملة له ، فإنه إذا وطئها فأفضاها ال شيء عليه ، ألنه معناها النحيفة اليت ال حتتمل الوطء 
وطء مستحق له ، فلم جيب ضمان ما تلف به كالبكارة ، أو فعل مأذون فيه ممن يصح إذنه ، فلم يضمن ما تلف 

  . بسرايته كما لو أذنت يف مداواهتا مبا أفضى إىل ذلك 
إن زنا هبا مطاوعة فال شيء هلا ، وإن كانت مكرهة واستمسك البول وجب  زوجته لتخرج األجنبية ، فإنه: وقال 

  . ثلث الدية ، وإن مل يستمسك فالدية كاملة ، وإن وطئها بشبهة فكذلك مع املهر 
  . ويف الضلع بعري : قال 

قيماً يروى عن عمر رضي اهللا عنه أنه قضى يف الضلع جبمل ، وشرط أبو الربكات لذلك أن جيرب مست: ش  ٣٠١٦
، ومفهوم كالمه أنه لو مل جيرب مستقيماً كان فيه حكومة ، ومل أر هذا الشرط لغريه ، وقد حكى القاضي يف روايتيه 

  . يف الضلع بعري ، وهذا ال قيد فيه : أن أمحد قال 
  . ويف الترقوة بعريان : قال 
عظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق ، وفيها وال تقل ترقوة بالضم ، وهي ال: الترقوة بفتح التاء ، قال اجلوهري : ش 

  . بعريان على ظاهر كالم اخلرقي ، فيكون يف الترقوتني أربعة أبعرة 
  . وهذا قول زيد بن ثابت رضي اهللا عنه ، واملنصوص أن يف الواحدة بعرياً ، فيكون فيهما بعريان  ٣٠١٧
: القاضي وأصحابه ، حىت أن القاضي قال  وهذا قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، وهو املذهب عند ٣٠١٨

الترقوتان ، وإمنا اكتفى بلفظ الواحد إلدخال األلف والالم املقتضية لالستغراق ، : الترقوة : مراد اخلرقي بقوله 
  . واهللا أعلم 

  . ويف الزند أربعة أبعرة ألنه عظمان : قال 
كرة ، ملا علل به اخلرقي من أنه عظمان ، ففي كل هذا إحدى الروايتني عن أمحد ، وقاله ابن عقيل يف التذ: ش 

واملنصوص يف رواية صاحل وأيب احلارث أن يف الزند الواحد بعريان ، وفيهما مجيعاً أربعة من اإلبل ، . عظم بعريان 
  . وعليه القاضي وأصحابه ومحل القاضي كالم اخلرقي أيضاً على الزندين 

أخربنا حيىي بن كثري ، ثنا سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أن عمرو  حدثنا هشيم ،: وذلك ملا روى سعيد  ٣٠١٩
أن فيه بعريين ، وإذا (  ١٦بن العاص كتب إىل عمر رضي اهللا عنهما يف أحد الزندين إذا كسر ، فكتب إليه عمر 

  ) . كسر الزندين ففيهما أربعة من اإلبل 
  . هر كالم أمحد يف رواية ابن منصور وظاهر كالم اخلرقي أنه ال مقدر يف غري هذه العظام ، وهو ظا

يروى عن عمر رضي اهللا عنه يف كل واحد فريضتان ، : إذا كسرت الذراع أو الساق ، فقال : وقيل له  ٣٠٢٠
وال تكتبه ، وظاهر هذا أنه مل يأخذ به ، ونص يف رواية أيب طالب أن يف كسر الساق ويف كسر الفخذ بعريان ، كذا 



هر كالم أيب الربكات أن يف رواية أيب طالب مع ذلك العضد والذراع ، وأن أمحد نص يف يف رواييت القاضي ، وظا
اختيار ) والرواية الثانية . ( ورواه عن عمر رضي اهللا عنه : رواية صاحل أن يف كل واحد من األربعة بعرياً ، قال 

  . ن القاضي وابن عقيل وأيب اخلطاب ، وزاد على ذلك عظم القدم ، فجعل فيه بعريي
حيث أوجبنا بعرياً أو بعريين وحنو ذلك ، فإن يف ذلك من البقر وحنوها حبساب ذلك ، ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

موصل طرف الذراع يف الكف ومها زندان بالكوع : الزند بفتح الزاي ، قال اجلوهري ) الثاين . ( ذكره ابن عقيل 
  . الناتىء عند الرسغ ، واهللا أعلم  والكرسوع ، وهو طرف الزند الذي يلي اخلنصر ، وهو

وهي اليت حترص اجللد يعين تشقه ) احلارصة ( والشجاع اليت ال توقيت فيها أوله : قال أبو عبد اهللا رمحه اهللا : قال 
وهي اليت يسيل ) البازلة ( وهي اليت تشق اللحم بعد اجللد ، مث ) الباضعة ( هي احلرصة مث : قليالً ، وقال بعضهم 

وهي اليت بينها وبني العظم قشرة رقيقة ، مث ) السمحاق ( وهي اليت أخذت يف اللحم ، مث ) املتالمحة ( الدم مث منها 
  ) . املوضحة ( 

الشجاج مجع شجة ، وهي املرة إذا جرحه يف رأس أو وجه ، وقد تستعمل يف غريمها ، والشجاج عشر ، مخس : ش 
نقلة ، واملأمومة ، والدامغة ، ومخس ال مقدر فيها على املذهب املشهور ، فيها مقدر ، وهي املوضحة ، واهلامشة ، وامل

واملختار لألصحاب من الروايتني ، وهي هذه املذكورة ، لعدم التقدير فيها من جهة الشرع ، وما ال مقدر فيه 
  . الواجب فيه حكومة 

  ) . ، ومل يقض فيما دوهنا قضى النيب يف املوضحة خبمس من اإلبل (  ١٦: ويروى عن مكحول قال  ٣٠٢١
ونقل أبو طالب عنه حكم زيد يف البازلة ببعري ، ويف الباضعة ببعريين ، ويف املتالمحة بثالثة ، ويف السمحاق  ٣٠٢٢

بأربعة ، وأذهب إليه ، وهذا حكم أصحاب رسول اهللا ، كما حكموا يف الصيد ، وهذا اختيار أيب بكر ، وحكى 
مىت أمكن اعتبار هذه : وعن القاضي أنه قال . نه اختار ذلك يف السمحاق ، انتهى الشريازي عن ابن أيب موسى أ

اجلراحات من املوضحة ، مثل أن يكون يف رأس اجملين عليه موضحة إىل جانبها ، قدرت هذه اجلراحة منها ، فإن 
ا ، إال أن وعلى هذ. كانت بقدر النصف وجب نصف أرش املوضحة ، وإن كانت بقدر الثلث وجب ثلث األرش 

تزيد احلكومة على ذلك ، فيجب ما خترجه احلكومة ، مثاله اجلراحة قدر نصف املوضحة ، وشينها ينقص قدر ثلثيها 
، الواجب ثلثا أرش املوضحة ، وإن نقصص الشني عن النصف ، فالواجب النصف ، وملخصه أنه يوجب األكثر مما 

. . . وهذا ال نعلمه مذهباً ألمحد ، وال يقتضيه مذهبه : مد قال أبو حم. خترجه احلكومة أو قدرها من املوضحة 
  . انتهى 

: هي اليت حترص اجللد أي تشقه قليالً ومنه : احلارصة ، قال األزهري ) فأوهلا ( وأما تفسري هذه الشجاج وترتيبها 
نا الباضعة ، وهي اليت على ما قال اخلرقي ، وتبعه ابن الب) مث يليها ( أي خرقه ، بالدق ، . حرص القصار الثوب 

: تشق اللحم بعد اجللد ، يعين وال يسيل منها دم ، بدليل ما ذكر بعد ، وكذلك قال اجلوهري ، وابن فارس 
: الباضعة الشجة اليت تقطع اجللد ، وتشق اللحم ، إال أنه ال يسيل الدم ، فإن سال فهي الدامية ، وقال أبو حممد 

ألن الباضعة اليت : لعل ما يف النسخ غلط من الكتاب ، قال :  الباضعة ، وقال الصواب احلارصة ، مث البازلة ، مث
  . تشق اللحم بعد اجللد ، ويسيل منها دم كثري يف الغالب ، خبالف البازلة ، فإهنا الدامعة ، لقلة سيالن دمها 

، فدل على أن الباضعة أشد ، وألن زيداً رضي اهللا عنه جعل يف البازلة بعرياً ، ويف الباضعة بعريين : قال  ٣٠٢٣
  . انتهى 

وهذا قول األصمعي واألزهري ، وباجلملة اتفقوا فيما علمناه على تقدمي احلارصة ، وتأخري السمحاق ، واختلفوا 



بزلت الشجة اجللد ، أي شقته فجرى الدم ، : يف البازلة مع الباضعة ، أيهما يقدم على األخرى والبازلة فاعلة من 
ثقبت إناءها فاستخرجتها ، فالدم حمبوس يف حمله ، كاملائع يف وعائه ، والشجة بزلته ، . خلمر بزلت ا: يقال 

  . والسمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس ، فإذا وصلت الشجة إليها مسيت مسحاقاً بامسها ، واهللا أعلم 
  . كومة وما مل يكن فيه من اجلراح توقيت ، ومل يكن نظرياً ملا وقتت ديته ففيه ح: قال 
الذي فيه من اجلراح توقيت كاملوضحة ، واملنقلة ، وكذلك األنف واللسان ، وحنو ذلك ، والذي هو نظري : ش 

املوقت كاهلامشة ، واألليتني ، وحنو ذلك ، أي تقدير من جهة الشرع ، وما عدا هذين ، وهو ما ال موقت فيه ، وال 
فة ، وكسر العظام سوى ما تقدم ، كخرزة الصلب والعصعص ميكن قياسه على املوقت ، كجراح البدن سوى اجلائ

  . ، وحنو ذلك ففيه حكومة ، حذاراً من أن ختلو اجلراحة من أرش 
واحلكومة أن يقوم اجملين عليه كأنه عبد ال جناية به مث يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص من القيمة فله مثله : قال 

  . رة ، وقيمته وهو عبد به اجلناية تسعة ، فيكون فيه عشر ديته من الدية ، كأنه قيمته وهو عبد صحيح عش
إن هذا قول كل من حنفظ عنه من أهل العلم ، وإمنا كان كذلك ألن مجلته مضمونة ، : قال ابن املنذر : ش 

 فأجزاؤه مضمونة ، كما أن املبيع إذا كان مضموناً على البائع ، كانت أجزاؤه مضمونة عليه ، فاألجزاء تابعة
لألصل ، وإذا كانت األجزاء مضمونة ، ومل يرد فيها تقدير من جهة الشرع ، فالواجب سلوك هذه الطريقة ، 

كم قيمة : لنصل إىل الواجب ، فيجعل احلر عبداً ليمكن تقوميه ، إذ احلر ليس مبال ، وغري املال ال يقوم ، فيقال 
فما . مثانون : وكم قيمته وبه اجلناية ؟ فيقال مثالً : يقال مائة ، و: هذا لو كان عبداً ال جناية به ؟ فيقال مثالً 

  . بينهما من القيمتني هو اخلمس ، فيكون له مخس الدية ، ألن ديته مبنزلة قيمته 
  . . . وعلى هذا ما زاد من احلكومة أو نقص : قال 
قيمته وهو صحيح : ص ، كما لو قيل يعين إمنا ذكرته مثاالً ، وقد تزيد احلكومة على مثاله كما مثلنا ، وقد تنق: ش 

  . عشرة ، وقيمته وبه اجلناية تسعة ونصف ، فما بينهما نصف عشر قيمته ، فيكون فيه نصف عشر ديته 
  . إال أن تكون اجلناية يف رأس أو وجه ، فتكون أسهل مما وقت ديته فيه ، فال جياوز به أرش املوقت : قال 
مة مطلقاً ، ويستثىن من ذلك إذا كانت اجلراحة يف شيء فيه مقدر ، فإنه ال يعين أن الواجب ما أخرجته احلكو: ش 

جياوز به املقدر ، حذاراً من أن جيب يف بعض الشيء أكثر مما جيب فيه كله ، وألن الضرر يف املوضحة مثالً أكثر من 
( ، ويف بلوغ املقدر وجهان الضرر يف البازلة ، وشينها أعظم ، فال يناسب أن يزيد أرش البازلة على أرش املوضحة 

وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وإليه ميل أيب حممد يبلغ ، نظراً إىل أن مقتضى الدليل وجوب ما أخرجته ) أحدمها 
والثاين . ( احلكومة ، سقط الزائد على أرش املوضحة مثالً ملخالفة تنبيه النص ، ففيما مل يزد جيب البقاء على األصل 

إنه املذهب ال يبلغه ، بل ينقص عنه شيئاً ، حسب : وابن عقيل ، وقال القاضي يف جامعه  وهو اختيار الشريف ،) 
ما يؤدي إليه االجتهاد ، حذاراً من أن جيب يف البعض ما جيب يف الكل ، ونقضه أبو حممد بأن دية األصابع فيها ما 

ة احملدودة ، ومثال املسألة لوشجه بازلة وإن صح ما ذكر فينبغي أن ينقص أدىن ما حتصل به املساوا: يف اليد ، قال 
على أرش املوضحة ، ويف بلوغه أرش املوضحة وجهان ، وكذلك لو ) زيادة ( أو مسحاقاً ، مل تبلغ بأرش ذلك 

جرحه يف بطنه جرحاً ال يصل إىل اجلائفة ، ال يزيد أرشه على أرش اجلائفة ، ويف مساواهتا وجهان ، وكذلك لو 
  . مل يزد على أرش األمنلة ، ويف مساواهتا على الوجهني  جرحه يف أمنلته جرحاً

واخلرقي رمحه اهللا اقتصر على ذكر الرأس والوجه ، ومفهوم كالمه اختصاص االمتناع هبما ، فعلى هذا جيوز أن 
  . يزيد أرش جرح األمنلة على ما فيها ، وغريه من األصحاب عدى احلكم إىل كل ما فيه مقدر كما تقدم 



التقومي بعد الربء قياساً على أرش اجلرح املقدر ، فإنه ال يستقر إال بعد برئه ، فإن مل تنقصه اجلناية شيئاً ) : تنبيه ( 
حال الربء ، فعنه وهو اختيار أيب حممد ال شيء فيها ، إذ احلكومة ألجل جرب النقص ، وال نقص ، أشبه ما لو لطم 

بلى ، ألن هذا جزء من مضمون ، فلم خيل عن : القاضي وغريه  وهو املنصوص ، واختيار) وعنه ( وجهه فلم يؤثر 
ضمان ، كما لو أتلف منه مقدراً ومل ينقصه شيئاً ، فعلى هذا هل يقوم حال اجلناية ، أو قبيل االندمال التام ، فإن مل 

، أو سن زائدة ، فال  ينقص فحال اجلناية ؟ فيه وجهان ، فإن مل ينقص حال اجلناية أو زادته حسناً كإزالة حلية املرأة
يقوم كأنه عبد كبري له حلية فذهبت ، وأشانته ، : شيء على األصح عند الشيخني ، وقال أبو اخلطاب يف اهلداية 

يقوم كأن : ويف السن الزائدة قال أبو حممد على هذا القول . وفيه نظر : فما نقص لزمه من دية املرأة بقسطه ، قال 
ولو كانت املرأة إذا قدرناها ابنة عشرين : لية ، مث يقوم وقد ذهبت الزائدة ، قال ال سن له زائدة وال خلقة أص

فنقصها ذهاب حليتها يسرياً ، وإذا قدرناها ابنة أربعني تنقصها كثرياً ، قدرناها ابنة عشرين كما يقوم اجلرح الذي مل 
  . ينقص بعد االندمال أو قبله 

يس فيه من احلر شيء موقت ، ففيه ما نقصته بعد التئام اجلرح ، وإن كان وإن كانت اجلناية على العبد مما ل: قال 
  . فيما جين عليه شيء موقت يف احلر ، فهو موقت يف العبد 

ال نزاع أن ما ال مقدر فيه من احلر يضمن العبد إذا جين عليه فيه مبا نقص ، ألن ضمانه ضمان األموال ، : ش 
ضمن بالقيمة ، وإن كثرت فيضمن مبا نقص ، كسائر األموال ، واختلف فيما فيجب ما نقص كالبهائم ، وألنه مما ي

  . وهو اختيار اخلالل يضمن ما نقص أيضاً ، ملا تقدم ) فعنه ( فيه مقدر من احلر ، إذا جين على العبد فيه ، 
، وأيب بكر ، وهو اختيار اخلرقي ) عنه ( واعتماداً من أمحد على أنه قول ابن عباس رضي اهللا عنهما و  ٣٠٢٤

والقاضي وأصحابه أن ما كان مقدراً يف احلر فهو مقدر يف العبد من قيمته ، نظراً إىل أنه آدمي ، يضمن بالقصاص 
والكفارة ، فكان يف أطرافه مقدراً كاحلر ، وألن له شبهاً باآلدميني وبالبهائم ، كما هو مقرر يف موضعه ، فجعلناهم 

  . يما فيه مقدر كاألحرار ، إعماالً لكل من الشبهني فيما ال مقدر فيه كالبهائم ، وف
  . وقد روي هذا عن علي رضي اهللا عنه  ٣٠٢٥

  . ففي يده نصف قيمته ، ويف موضحته نصف عشر قيمته ، سواء نقصته اجلناية أقل من ذلك أو أكثر : قال 
اخلرقي وهو املذهب ففي يد العبد  ال تفريع على الرواية األوىل ، بل الواجب النقص مطلقاً ، أما على خمتار: ش 

نصف قيمته ، كما يف موضحة احلر نصف عشر ديته ، ويف لسانه أو ذكره ، أو يديه مجيع قيمته ، مع بقاء امللك 
عليه ، كما أن يف احلر يف كل واحد من هذه الدية ، وعلى هذا ، وسواء نقصته اجلناية أقل من ذلك أو أكثر ، 

ا لو جىن عليه جناية ال مقدر فيها يف احلر ، إال أهنا يف شيء فيه مقدر ، كما لو جىن عليه إناطة بالتقدير ، وعلى هذ
يف رأسه أو وجهه دون املوضحة ، هل يضمن مبا نقص مطلقاً ، وإليه ميل أيب حممد اعتباراً باألصل ، أو إن نقص 

وضحة على نصف عشر ديته ؟ أكثر من أرشها وجب نصف عشر قيمته ، كاحلر إذا زاد أرش شجته اليت دون امل
  . فيه قوالن ، واهللا أعلم 

  . وهكذا األمة : قال 
  . األمة كالعبد فيما تقدم ، ألهنا مال كهو : ش 
حيتمل أن يرد جنايتها إىل النصف ، فيكون يف ثالثة : فإن بلغت جراحتها ثلث قيمتها ، فقال أبو حممد ) : تنبيه ( 

األربع مخس قيمتها ، كاحلرة تساوي الرجل يف جراحها إىل الثلث ، فإذا زادت  أصابعها ثالثة أعشار قيمتها ، ويف
وحيتمل أن ال ترد إىل النصف ؛ ألن ذلك يف احلرة على خالف األصل ، إذ األصل زيادة : ردت إىل النصف ، قال 



فيما نقص عن الثلث  وهذا هو الصواب ، إذ قياسها على احلرة إمنا يقتضي أن تكون: قلت . األرش بزيادة اجلناية 
  . تساوي الذكر من األرقاء يف قيمته ، وال يتأتى هذا 

  . فإن كان املقتول خنثى مشكالً ففيه نصف دية ذكر ، ونصف دية أنثى : قال 
كما يرث نصف مرياث ذكر ، ونصف مرياث أنثى ، وألنه حيتمل الذكورية واألنوثية ، احتماالً واحداً ، وقد : ش 

  . اله ، فوجب التوسط بينهما ، حذاراً من ترجيح أحدمها على اآلخر بال مرجح يئس من انكشاف ح
جراحه ما مل يبلغ الثلث منها الواجب فيه دية ذكر ، وما زاد على الثلث الواجب فيه ثالثة أرباعها ) : تنبيه ( 

  . نصف دية ذكر ، ونصف دية أنثى ، ويف الثلث قوالن ، واهللا أعلم 
  . ين عليه نصف حرا ، ونصفه عبداً فال قود وإن كان اجمل: قال 
يعين إذا كان اجلاين حراً ، لعدم الكفاءة املعتربة شرعاً كما تقدم ، ولو كان اجلاين رقيقاً وجب القود بال ريب : ش 

وكذلك لو كان نصفه حراً لتساويهما ، ومن مث لو كانت احلرية يف القاتل أكثر فال . ، ألن اجملين عليه أكمل منه 
  . قود ، لعدم التساوي 

  . وعلى اجلاين إذا كان عمداً نصف دية حر ، ونصف قيمته : قال 
ألنه واحلال ما تقدم نصفه حر ، والواجب يف احلر الدية ، ففي نصفه نصفها ، ونصفه رقيق ، والواجب قيمة : ش 

  . حتمل عمداً  الرقيق ، ففي نصفه نصفها ، ويكون ذلك يف مال اجلاين ، ألنه عمد ، والعاقلة ال
  . وهكذا يف جراحه : قال 
يعين جيب فيه نصف ما جيب يف احلر ، ونصف ما جيب يف العبد ، ففي لسانه دية حر ، ونصف قيمة عبد ، ويف : ش 

ويف موضحته ربع عشر دية حر ، وربع عشر قيمة عبد ، وعلى هذا . يده أو رجله ربع دية حر ، وربع قيمة عبد 
ي الذي هو املذهب ، يف أن العبد يضمن باملقدر ، أما على الرواية األخرى ففي لسانه نصف هذا على خمتار اخلرق

دية حر ، ونصف ما نقص ، ويف يده أو رجله ربع دية حر ، ونصف ما نقص ، ويف موضحته ربع عشر دية حر ، 
  . ونصف ما نقص ، واهللا أعلم 

  . فإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته : قال 
كان القتل خطأ ففي مال اجلاين نصف قيمته يف ماله ، ألهنا وجبت بدل رقيق ، والعاقلة ال حتمل رقيقاً أي وإن : ش 
 .  

  . وعلى عاقلته نصف الدية : قال 
  . ألهنا بدل حر ، والعاقلة حتمل احلر يف اخلطأ : ش 
خطأ ومل يبلغ الثلث ، وإن  واحلكم يف اجلراح أن ما كان عمداً كان يف مال اجلاين ، وكذلك إن كان) : تنبيه ( 

  . بلغه فعلى العاقلة 

  كتاب القسامة

  
القسامة األميان يقسم هبا أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم ، أو يقسم هبا املتهمون على نفي القتل عنهم : ش 

  . أقسم يقسم قسامة إذا حلف : ، وهو مصدر يقال 
انطلق عبد اهللا بن سهل ، وحميصة بن مسعود إىل خيرب ،  :واألصل فيها ما روى سهل بن أيب حثمة قال  ٣٠٢٦



وهي يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى حميصة إىل عبد اهللا بن سهل وهو يتشحط يف دمه قتيالً ، فدفنه مث قدم املدينة 
 كّبر: ( فانطلق عبد الرمحن بن سهل ، وحميصة وحويصة ابنا مسعود ، إىل النيب ، فذهب عبد الرمحن يتكلم فقال 

كيف : ؟ قالوا ) أحتلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم : ( وهو أحدث القوم ، فسكت فتكلما ، فقال ) كّبر 
كيف نأخذ أميان قوم كفار ؟ فعقله النيب من : فقالوا ) فتربئكم يهود خبمسني مييناً : ( حنلف ومل نشهد ومل نر ؟ قال 

أمر مل نشهده : قالوا ) نكم على رجل منهم ، فيدفع برمته يقسم مخسون م: ( عنده ، ويف رواية فقال رسول اهللا 
  . رواه اجلماعة . يا رسول اهللا قوم كفار : قالوا ) . فتربئكم يهود بأميان مخسني منهم : ( كيف حنلف ؟ قال 

وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، وسليمان بن يسار ، عن أناس من أصحاب رسول اهللا رضي اهللا عنهم أن  ٣٠٢٧
امة كانت يف اجلاهلية ، فأقرها رسول اهللا على ما كانت يف اجلاهلية ، وقضى هبا بني ناس من األنصار يف قتيل القس

  . رواه مسلم وغريه . ادعوه على يهود خيرب 
أخذت الشيء : يقال ) وبرمته ( أي ليتكلم األكرب ، ) وكّبر كّبر ( أي يضطرب ، ) يتشحط يف دمه ) : ( تنبيه ( 

  . ا أخذته مجيعه ، والرمة احلبل ، كأنه أعطاه حببله الذي يكون فيه يقاد به برمته ، إذ
وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم ال عداوة بينهم وال لوث ، ومل تكن هلم بينة ، مل حيكم هلم بيمني وال : قال 

  . غريها 
  . واحلال هذه بذلك غري اليمني القصاص ، أو الدية ، وال نزاع عندنا أنه ال حيكم هلم : ش 

لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال : ( ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب قال  ٣٠٢٨
رواه مسلم وغريه ، وظاهره أنه ليس على املدعى عليه غري اليمني ، ) وأمواهلم ، ولكن اليمني على املدعى عليه 
ا إال بدليل ومل يوجد ، واختلف عن أمحد رمحه اهللا هل حيكم هلم باليمني وألن األصل براءة الذمة ، فال يثبت شغله

وهو اختيار اخلرقي ال حيكم هلم بذلك ، ألهنا دعوى ال يقضى فيها بالنكول ، فلم ) فعنه . ( على املدعى عليه 
وهو اختيار أيب ) وعنه . ( يستحلف فيها كاحلدود ، وإمنا مل يقض فيها بالنكول حذاراً من قتل نفس بأمر حمتمل 

حممد وهو احلق حيكم هلم بذلك ، لعموم احلديث املتقدم ، ال سيما والدماء مذكورة يف أوله ، وذلك قرينة دخوهلا 
يف اللفظ العام ، وألنه حق آلدمي ، فاستحلف فيه كبقية احلقوق ، وعدم القضاء بالنكول ليس هو العلة يف عدم 

حقيقته هللا تعاىل ، كما سيأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل فعلى هذه هل حيلف  احللف يف احلدود ، وإمنا العلة متحض
املدعى عليه مييناً واحدة ، اعتماداً على ظاهر احلديث وكبقية احلقوق ، وهو اختيار أيب حممد ، وابن البنا ، وأيب 

يناً ، كما لو كان بينهما لوث ؟ على اخلطاب ، أو مخسني مييناً ، ألهنا دعوى يف قتيل ، فكان املشروع فيها مخسني مي
روايتني ، وحيث حلف املدعى عليه فال كالم ، وحيث امتنع مل يقض عليه بالقود ، بال نزاع عندنا ، حذاراً مما تقدم 

  . ، وهل يقضى عليه بالدية ؟ فيه روايتان ، وإذا مل يقض فهل خيلى سبيله ، أو حيبس ؟ على وجهني 
  . أصل املسألة يف قتل العمد ، أما قتل اخلطأ فيستحلف فيه رواية واحدة ، ون موجبه مال واعلم أن حمل اخلالف يف 

شرط هؤالء القوم أن يكونوا معينني ، فلو كانت . وإذا وجد قتيل ، وادعى أولياؤه على قوم : وقول اخلرقي 
حيترز .  عداوة بينهم وال لوث ال: الدعوى على أهل مدينة وحنو ذلك مل تسمع ، قياساً على سائر الدعاوي ، وقوله 

حيترز عما لو كانت بينة ، فإهنا تبني احلق . ومل تكن هلم بينة : وقوله . . . عما لو كان بينهم ذلك كما سيأيت 
  . وتظهره ، فيعمل مبقتضاها ، واهللا أعلم 

، ومل يكن لألولياء بينة وإن كان بينهم عداوة ولوث ، وادعى أولياؤه على واحد منهم ، وأنكر املدعى عليه : قال 
  . ، حلف األولياء مخسني مييناً على قاتله ، واستحقوا دمه إن كانت الدعوى عمداً 



األصل يف هذه اجلملة من جهة اإلمجال ما تقدم من حديث سهل بن أيب حثمة ، فإن القتيل كان من األنصار ، : ش 
ى أولياء األنصاري القتل على اليهود ، وأنكروا ذلك ، وال ريب أن األنصار ويهود خيرب كانوا متعادين ، وملا ادع

يقسم مخسون : ( ، ويف لفظ قال ) أحتلفون وتستحقون قاتلكم : ( ومل تكن ألولياء األنصاري بينة ، قال هلم النيب 
  . فجعل رسول اهللا أن األولياء يقسمون على القاتل ويستحقونه ) منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته 

وإن كان بينهم عداوة ولوث تنبيه على أن القسامة املذكورة من شرطها ذلك : هة التفصيل فقول اخلرقي أما من ج
، وهو كذلك بال ريب ، ألن احلديث ورد على مثل ذلك ، وهو املثبت للقسامة ، فال يتعداه ، وألنه مع العداوة 

اليمني يف جنبة أقوى املتداعيني ، وال نزاع وحنوها يغلب على الظن صدق املدعني ، فتكون اليمني يف جهتهم ، إذ 
عن إمامنا وأصحابنا أن احلكم يثبت بالعداوة الظاهرة بني املقتول واملدعى عليه ، كنحو ما بني األنصار وأهل خيرب 
، وكما بني القبائل اليت يطلب بعضها بالثأر ، وكما بني أهل البغي وأهل العدل ، وبني الشرطة واللصوص ، وحنو 

، نظراً إىل واقعة احلديث ، وما يف معناها ، من حيث أن ال فارق ، فهو كقياس الشريج على السمن ، واألمة ذلك 
  . على العبد 

إنه اختيار عامتهم ، : واختلف عن إمامنا هل يقتصر على ذلك ، وبه قطع مجاعة من األصحاب ، وقال أبو اخلطاب 
عدى ذلك إىل كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى ، كتفرق مجاعة اقتصاراً على مورد النص وما يف معناه ، أو يت

عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة من ال يثبت القتل بشهادته ، كالعدل الواحد ، أو 
حكام النساء أو الصبيان ، أو الفساق وحنو ذلك ، إناطة بغلبة الظن ، ألن ذلك معىن مناسب ، وألن كثرياً من األ

عداوة ولوث ، ظاهره أنه ال بد من اجلمع بينهما ، فيحتمل أن يريد أنه ال : يناط هبا ؟ على روايتني مث قول اخلرقي 
( ظهور العداوة كما تقدم ، وعرب عن ذلك باللوث ، ) إما ( يكتفي مبجرد العداوة ، بل ال بد من قدر زائد ، وهو 

القتل غري العدو ، كما هو رأي القاضي يف موضع ، لكن منصوص أمحد  أن ال يكون يف املوضع الذي وقع به) وإما 
إن كان : أن ذلك ال يشترط ، وكذلك وقع للقاضي يف موضع ، قال يف قوم ازدمحوا يف مضيق ، فافترقوا عن قتيل 

بالقتيل مع أن يكون ) وإما ( يف القوم من بينه وبني عداوة ، وأمكن أن يكون هو قتله ، لكونه يقر به فهو لوث ، 
وقد اختلف عن أمحد هل فقد األثر قادح يف اللوث لضعف غلبة الظن إذاً ، إذ القتل ال خيلو . العداوة أثر القتل 

غالباً من أثر ، وألن الواقعة اليت وقعت يف األنصاري كان به أثر القتل ، ألنه كان يتشحط يف دمه قتيالً وهذا اختيار 
تل ال يستلزم األثر ، ألنه قد يغمه أو يعصر خصيتيه ، وحنو ذلك وهو اختيار أيب بكر أو ليس بقادح ، ألن الق

أن ) وإما ( القاضي ومجاعة من أصحابه ، والشريف وابن البنا ، وأيب اخلطاب والشريازي وغريهم ؟ على روايتني 
  . الواو مبعىن أو ، ويكون خمتاره الرواية الثانية ، انتهى 

  . هره أنه ال بد من اتفاق مجيع األولياء يف الدعوى على املتهم بقتله وادعى أولياؤه ، ظا: وقوله 
بل مات حتف أنفه ، أو ادعى أحدهم أن زيداً قتله ، وآخر أن عمراً قتله : فلو ادعى أحدهم أنه قتل ، وقال آخر 

قادح يف اللوث  إن ذلك: ، مل تشرع القسامة ، إذ مع ذلك تضعف غلبة الظن أو تزول ، ومن مث قال أبو الربكات 
  . ، انتهى 

وأنكر : على واحد منهم ، حيترز عما لو ادعوا القتل على مجاعة ، وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل ، وقوله : وقوله 
  . ألن مع اإلقرار أو البينة يثبت احلق وتزول القسامة . املدعى عليه ، ومل تكن لألولياء بينة 

أن البادئ باليمني هم أولياء املقتول ، وهذا مذهبنا ، حلديث سهل ) أحدمها  (حلف األولياء ، فيه أمران : وقوله 
لو يعطى الناس بدعواهم ، الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم : ( بن أيب حثمة ، وحديث ابن عباس رضي اهللا عنهم 



  . غايته عموم فيتخصص بذلك ) ، ولكن اليمني على املدعى عليه 
أنه قد وجد بني : ( يد أن سهالً واهللا أوهم احلديث ، أن رسول اهللا كتب إىل يهود وقول عبد الرمحن بن جب ٣٠٢٩

ما قتلناه وال علمنا له قاتالً ، فوداه رسول اهللا من عنده مبائة : فكتبوا حيلفون باهللا مخسني مييناً ) أظهركم قتيل فدوه 
  . ناقة 

ر ، عن رجل من األنصار ، أن رسول اهللا قال وكذلك حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن ، وسليمان بن يسا ٣٠٣٠
حنلف على الغيب يا : ، قالوا ) استحقوا : ( فأبوا ، فقال لألنصار ) حيلف منكم مخسون رجالً : ( لليهود وبدأ هبم 

روامها أبو داود ، ال يقاومان حديث . رسول اهللا ، فجعلها رسول اهللا دية على اليهود ، ألنه وجد بني أظهرهم 
التفاق األئمة على إخراجه وصحته ، ودعوى الوهم األصل عدمه ، ال سيما وسهل ممن حضر الواقعة سهل ، 
  . وعرفها 

فلقد ركضتين : فبعث إليهم رسول اهللا مائة ناقة محراء ، حىت أدخلت عليهم الدار ، فقال سهل : قال يف الصحيح 
  . منها ناقة محراء 

: رجال من كرباء قومه ، وهذا يدل على أنه مل يشهدالواقعة ، قيل  ففي بعض الروايات عن سهل ، عن: فإن قيل 
جيمع بني الروايات بأن يكون ابتداء القصة كان عن إخبار ، مث قول النيب حلويصة وحميصة لليهود كان عن مشاهدة 

 ، ، مث لو ثبت أن اجلميع كان عن غري مشاهدة ، مث لو ثبت أن اجلميع كان عن غري مشاهدة ، فسهل صحايب
عن رجال من كرباء قومه ، ال ريب أهنم من الصحابة ، مث حديث عبد الرمحن : ومراسيل الصحابة حجة ، وقد قال 

بن جبيد ، والرجل الذي من األنصار متعارضان ، إذ يف حديث عبد الرمحن أن اليهود كتبوا حيلفون باهللا مخسني مييناً 
  . هود أبوا أن حيلفوا ، وأن الرسول جعل الدية عليهم ، وأن الرسول وداه ، ويف حديث األنصاري أن الي

البينة على املدعي ، واليمني على من أنكر : ( وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النيب قال  ٣٠٣١
  . رواه الدارقطين ، وهذا نص يقطع النزاع إن ثبت ) إال يف القسامة 

وهي اختيار ابن حامد ، وزعم أبو حممد أنه ) إحدامها . . ( أمحد روايتان من هم األولياء ؟ فيه عن ) األمر الثاين ( 
إذا خلف املقتول ثالثة بنني جرب الكسر عليهم ، وليس بالبني أهنم الرجال الوراث ، : ظاهر قول اخلرقي ، من قوله 

تّصت اليمني هبم ، من ذوي الفروض أو العصبات ، دون غريهم ، ألهنم املستحقون للقتل ، املطالبون به ، فاخ
البينة على املدعي ، واليمني على من أنكر إال يف : ( كبقية الدعاوي ويؤّيد هذا حديث عمرو بن شعيب املتقدم 

  . ، فظاهره أن يف القسامة اليمني على املدعي ، واملدعي هو املستحق للدم ) القسامة 
والشريازي وابن البنا وشيخهم فيما أظن ، أهنم  واختارها الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ،) : والثانية ( 

، والظاهر أنه مل يكن له من الورثة ) يقسم مخسون منكم : ( العصبة وراثاً كانوا أو غري وراث ، حلديث سهل 
أحتلفون وتستحقون دم ( فقال رسول اهللا حلويصة وحميصة وعبد الرمحن ؛ : مخسون رجالً ، ويف احلديث قال 

وهذا تصريح بأن اخلطاب واجلواب وقع لعصبة غري وارث ، ومها حويصة وحميصة ، إذ . ال : ا قالو) صاحبكم ؟ 
وال نسلم أن الدعوى يف القسامة إمنا تكون من املستحقني للدم ، بل تكون للعصبة مطلقاً ، . مها ابنا عم القتيل 

فذهب عبد الرمحن ليتكلم ، : حلديث بدليل أن النيب منع عبد الرمحن من الكالم ، وأذن حلويصة وحميصة ، ففي ا
، فتكلم حويصة وحميصة ، وكأن املعىن واهللا أعلم طلب الثأر ، ) كرب كرب : ( ملكانه من أخيه ، فقال رسول اهللا 

وذلك ال خيتص الورثة ، وهذا ظاهر ال خفاء به ، ومن الغريب جزم أيب الربكات بالرواية األوىل ، مع خمالفتها 
لى هذه الرواية يبدأ من العصبة باملستحقني للدم ، فإن مل يبلغوا مخسني متموا من سائر العصبات لظاهر احلديث ، وع



وظاهر كالم . ، األقرب فاألقرب ، فإن مل يوجد من نسبه مخسون رددت األميان عليهم ، وقسمت بينهم ، انتهى 
  . أيب بكر يف التنبيه أهنم العصبة الوراث 

على قاتله : ؛ للحديث وفيه لفظان ، يقسم مخسون منكم ، أحتلفون مخسني مييناً ؛ وقوله  مخسني مييناً: وقول اخلرقي 
واستحقوا دمه إن كانت الدعوى عمداً ؛ أي : إنه يشمل القاتل عمداً أو خطأ ، وقول اخلرقي بعد : ، قد يقال 

: وص أمحد ، وقول األصحاب وإن كانت غري عمد فالدية ، ملا تقرر أن الواجب يف غري العمد الدية ، وهذا منص
ألهنا دعوى قتل ، فشرعت فيها القسامة كالعمد ، وأخذ أبو حممد يف املغين من هذه املسألة ، ومما يأيت بعد ، أن 

وذكر اخلرقي أن من شروط : ظاهر كالم اخلرقي أن القسامة ال تشرع يف اخلطأ ، وقطع بذلك عنه يف املقنع ، فقال 
عمداً ، ومال هو أيضاً إىل ذلك ، ألن من شرط القسامة اللوث ، واللوث على القسامة أن تكون الدعوى 

الصحيح عندهم هو العداوة ، وتبعد التهمة مع اخلطأ ، وهذا نظر حسن إال أن كالم اخلرقي ليس بالبني يف ذلك ، 
؛ يشري إىل قول أيب ال قسامة يف اخلطأ : ولذلك مل أر أحداً من األصحاب عرج عليه ، وقول أيب الربكات ، وقيل 

حممد ، ولو اتضح له أن ذلك ظاهر كالم اخلرقي أو نصه لصرح بذلك عنه ، وباجلملة القول بالقسامة يف اخلطأ 
اللوث ما يغلب على الظن صدق املدعي : اللوث ما يغلب على الظن صدق املدعي ، أما إذا قيل : واضح إن قيل 
  . القسامة يف اخلطأ نظر انتهى  اللوث هو العداوة فقط ففي: ، أما إذا قيل 

هذا مذهبنا أن القسامة قد توجب القصاص ، ملا تقدم يف احلديث . واستحقوا دمه إن كانت الدعوى عمداً : وقوله 
  ) . يقسم مخسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته : ( 

  ) . مييناً مث نسلمه تسمون قاتلكم مث حتلفون عليه مخسني : ( ويف لفظ ألمحد قال رسول اهللا  ٣٠٣٢
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول اهللا قتل بالقسامة رجالً من بين نصر بن مالك ببحرة  ٣٠٣٣

  . الرغاء على شط لية ، فقال القاتل واملقتول منهم ، رواه أبو داود 
ال ، رجل قتل جبريرة ما قتل رسول اهللا إال يف إحدى ثالث خص: وقول أيب قالبة يف صحيح البخاري  ٣٠٣٤

أفتستحقون الدية : نفسه فقتل ، أو رجل زنا بعد إحصان ، أو رجل حارب اهللا ورسوله ، وإن الرسول إمنا قال 
بأميان مخسني منكم مردود حبديث سهل ، وهو صحايب ، وأعرف منه بالقصة حلضورها ، مث هو مثبت ، واملثبت 

  . مقدم على النايف 
  . البلدة ) وحبرة الرغاء ( الذنب واجلرم الذي جينيه اإلنسان ، ) اجلريرة ) : ( تنبيه ( 

  . فإن مل حيلف األولياء حلف املدعى عليه مخسني مييناً وبرىء : قال 
: أي يتربؤون منكم ، ويف لفظ ) فتربئكم يهود بأميان مخسني منهم ( هذا هو املذهب املعروف ، حلديث سهل : ش 
) عن أمحد ( ميان مشروعة يف حق املدعى عليه ، فربئ هبا كسائر األميان ، وحكي وألهنا أ) فتحلف لكم يهود ( 

رواية أخرى أهنم حيلفون ويغرمون الدية ، حلديث أيب سلمة بن عبد الرمحن ، وسليمان بن يسار املتقدم ، وهو إن 
جيب عليه القود ، وهل جتب صح ال يدل ، ألن اليهود مل حيلفوا ، فعلى املذهب لو نكل املدعى عليه عن اليمني مل 

عليه الدية وهو اختيار أيب بكر والشريف ، وأيب اخلطاب وأيب حممد كبقية الدعاوى ، أو ال جتب بل تكون يف بيت 
  . هل خيلى سبيله ، أو حيبس حىت يقر أو حيلف ؟ على روايتني . . . املال ؟ على روايتني ، وعلى الثانية 

  . يرضوا بيمني املدعى عليه ، فداه اإلمام من بيت املال فإن مل حيلف املدعون ومل : قال 
ملا تقدم من أن النيب فدى عبد اهللا بن سهل ملا مل يرض األولياء بيمني اليهود ، فإن تعذّر الفداء من بيت املال مل : ش 

  . جيب على املدعى عليه شيء ، إذ الواجب عليه اليمني ، ومستحقها امتنع من استيفائها 



  . فليس ذلك مبوجب للقسامة ما مل يكن لوث . دمي عند فالن : ذا شهدت البينة العادلة أن اجملروح قال وإ: قال 
لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ، ولكن اليمني على : ( ملا تقدم من قول النيب : ش 

  . هللا أعلم وألنه خصم ، فلم تكن جمرد دعواه لوثاً كاخلصم ، وا) املدعى عليه 
  . والنساء والصبيان ال يقسمون : قال 
ال نزاع أن الصبيان ال يقسمون ، سواء كانوا من أهل القتيل أو مدعى عليهم ، ألن األميان حجة للحالف ، : ش 

والصيب ال يثبت بقوله حجة ، حىت أنه لو أقر على نفسه مل يقبل ، فعلى هذا إذا كان مستحق الدم بالغاً وصبياً فهل 
تشرع القسامة يف حق البالغ ، وهو املشهور ، أو ال تشرع حىت يبلغ الصيب ، وهو اختيار أيب حممد ؟ فيه وجهان ، 

وعلى املذهب حيلف البالغ ويستحق نصف الدية ، وهل حيلف مخسني مييناً ، قاله أبو بكر يف اخلالف ، أو مخساً 
جهني إذا بلغ الصيب حلف مخساً وعشرين ، واستحق وعشرين ، وهو اختيار ابن حامد ؟ فيه وجهان ، وعلى الو

بقية الدية ، وفيه وجه آخر أنه حيلف مخسني مييناً ، كالبالغ ابتداء يف وجه قوي ، واحلكم يف اجملنون والغائب ، 
  . والناكل عن اليمني ، كاحلكم يف الصيب 

احلديث ، وزعم أبو ) يقسم مخسون منكم  : (وأما النساء فال يقسمون أيضاً ، ألن النيب إمنا خاطب الرجال فقال 
ومل أره ، وألن األميان يف القسامة من املدعني نزلت منزلة ) يقسم مخسون رجالً منكم ( حممد أن يف احلديث 

الشهادة ، وال مدخل للنساء يف شهادة القتل ، فعلى هذا إذا كان يف األولياء نساء أقسم الرجال ، وسقط حكم 
  . ميع نساء فهو كما لو نكل الورثة وقد تقدم النساء ، فإن كان اجل

نعم ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ألن ) أحدمها ( هل للخنثى املشكل مدخل يف القسامة ؟ فيه وجهان ) : تنبيه ( 
ال ، إذ القتل ال يثبت بشهادته فهو ) والثاين ( سبب القسامة وهو االستحقاق قد وجد ، واملانع مشكوك فيه 

  . كاملرأة 
  . وإذا خلف املقتول ثالثة بنني جرب الكسر عليهم ، وحلف كل واحد منهم سبعة عشر مييناً : ال ق

ملا تقدم للخرقي أن النساء ال مدخل هلن يف القسامة ، أشار إىل أهنا تشرع يف حق الرجال الوارثني ، وأهنا : ش 
رقي أهنا ختتص بالوراث ، وقد تقدم ، فعلى إن ظاهر كالم اخل: تقسم بينهم على قدر إرثهم ومن هنا قال أبو حممد 

هذا إذا خلف املقتول ابنني ، حلف كل واحد منهما مخساً وعشرين مييناً ، وال كسر ، وإن خلف ثالثة بنني جرب 
الكسر عليهم ، فحلف كل واحد منهم سبعة عشر مييناً ، إذ تكميل اخلمسني واجب ، وال ميكن تبعيض اليمني وال 

ض ، حذاراً من الترجيح بال مرجح ، فوجب تكميل اليمني املكسورة على اجلميع ، نظراً إىل أن محل بعضهم عن بع
  . ما ال يتم الواجب إال به واجب 

حراً أو عبداً ، إذا كان املقتول يقتل به املدعى عليه إذا ثبت عليه . وسواء كان املقتول مسلماً أو كافراً : قال 
  . ، إال أن حيب األولياء أخذ الدية  القتل ، ألن القسامة توجب القود

أما املسلم احلر فال نزاع فيه ، لورود احلديث فيه ، وأما الكافر والعبد ففي معناه ، إذ املقتضى للقسامة اللوث : ش 
، وهو موجود يف قتلهما ، وعلى هذا حيلف سيد العبد ، ويستحق القصاص أو قيمته ، مث إن ظاهر كالم اخلرقي أن 

 تشرع إال فيما يوجب القصاص ، كذا فهم أبو حممد ، واختار ذلك ، فعلى هذا ال تشرع يف غري العمد القسامة ال
احملض ، وال يف قتل غري املكافئ وحنو ذلك ، واملشهور مشروعية القسامة يف مجيع ذلك ، حىت أين مل أر األصحاب 

وجود اللوث املقتضي هلا ، خبالف اخلطأ ، فإن عرجوا على كالم اخلرقي ، والذي يظهر مشروعيتها يف غري اخلطأ ، ل
  . اللوث وهو العداوة على املشهور ال يتأتى ، واهللا أعلم 



  . وليس لألولياء أن يقسموا على أكثر من واحد : قال 
ال تشرع على أكثر من واحد ، إذا كانت الدعوى موجبة للقصاص ، ] عندنا [ ال نزاع عندنا أن القسامة : ش 

وحذاراً من أخذ أنفس ) يقسم مخسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته : ( ى احلديث ، وهو قوله اعتماداً عل
بنفس واحدة ، ببينة ضعيفة ، وبيان ضعفها أن احلق هنا ثبت بقول املدعي مع ميينه ، مع التهمة يف حقه ، وقيام 

حق لنفسه ، وفارق البينة ، فإهنا قوية بالعدد  العداوة املانعة من صحة شهادته على عدوه يف حق لغريه ، فما بالك يف
، وعدالة الشهود ، وانتفاء التهمة يف حقهم ، ألهنم ال يثبتون ألنفسهم حقاً ، وال عداوة بينهم وبني املشهور عليه ، 

وهو ) فعنه ( واختلف عن إمامنا هل تشرع القسامة على أكثر من واحد ، إذا كانت الدعوى موجبة للدية ؟ 
اخلرقي ، وأيب بكر والقاضي ، ومجاعة من أصحابه ، الشريف ، وأيب اخلطاب ، والشريازي وابن البنا ، وابن  اختيار

تشرع ، ألهنا مبنزلة البينة يف إثبات القود ، فكذلك يف القسامة ) وعنه ( عقيل ال تشرع ، اقتصاراً على مورد النص 
موجبة للقصاص ، للمحذور السابق ، وقد انتفى هنا ، فعلى على أكثر من واحد ، وإمنا تركنا ذلك فيما إذا كانت 

  . هذا هل حيلف كل واحد من املدعى عليهم مخسني مييناً ، أو قسطه منها ؟ على وجهني 
ومن قتل نفساً حمرمة ، أو شارك فيها ، أو ضرب بطن امرأة ، حرة كانت أو أمة ، فألقت جنيناً ميتاً ، وكان : قال 

وقد . . . لقاتل عتق رقبة مؤمنة ، فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ، توبة من اهللا عّز وجلّ القتل خطأ ، فعلى ا
  . روي عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا ما يدل على أن على قاتل العمد أيضاً حترير رقبة 

ن أن يقتل مؤمناً وما كان ملؤم{ (  ١٩: األصل يف كفارة القتل يف اجلملة اإلمجاع ، وقد شهد له قوله تعاىل : ش 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق { (  ١٩: وقوله تعاىل ) } إال خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 

  . اآلية ) } فدية مسلمة إىل أهله ، وحترير رقبة مؤمنة 
وغري املكلف ، واملسلم من قتل ، يشمل الذكر واألنثى ، واحلر والعبد ، واملكلف : إذا تقرر هذا فقول اخلرقي 

والكافر ، واآلية الكرمية صاحلة لدخول مجيع ذلك فيها إال غري املكلف ، فإنه ال يتناوله اخلطاب التكليفي ، فإذاً 
وجوب الكفارة يف ماله بضرب من القياس ، وهو أن الكفارة حق مايل يتعلق بالقتل ، فتعلقت بغري املكلف كالدية ، 

نفساً ، يشمل الذكر واألنثى ، واحلر : وقوله . تتعلق به ، إمنا تتعلق بالعاقلة على املذهب  وفيه شيء ، إذ الدية ال
والعبد ، واملسلم والكافر ، واملكلف وغري املكلف ، حىت لو قتل نفسه ، أو عبده ، أو إنساناً بإذنه ، والكتاب 

ر واألنثى بعرف الشرع ، واحلر والعبد ، الذك) } من قتل مؤمناً { (  ١٩العزيز شامل جلميع ذلك ، إذ يدخل يف 
واملكلف وغري املكلف ، إذ الصيب وحنوه مؤمن حكماً ، وعبده واألجنيب بإذنه ، وكذلك قد تدخل نفسه ، ونازع 

اآلية أريد هبا إذا قتله غريه ، بدليل قوله : يف ذلك أبو حممد ، واختار أن الكفارة ال جتب يف قتله نفسه ، وقال 
  . وقاتل نفسه ال جتب فيه دية ) } ودية مسلمة إىل أهله { (  ١٩: سبحانه 
بدليل عامر بن األكوع ، فإنه قتل نفسه خطأ ومل يأمر النيب فيه بكفارة وال دية ، وفيه نظر ، إذ هذه واقعة  ٣٠٣٥

لنقل ال يدل على عني ، فيجوز أن يكون احلكم كان مقرراً معروفاً عندهم ، مث غايته أنه مل ينقل إلينا ذلك ، وعدم ا
  . العموم 

ويشمل كالم اخلرقي أيضاً القتل مبباشرة أو سبب ، واآلية صاحلة لذلك ، إذ املتسّبب يصلح نسبة القتل إليه ، 
حمرمة ، خيرج منه القتل املباح ، كقتل احلريب ، والباغي ، والزاين احملصن ، واملستحق قتله قصاصاً ، وحنو : وقوله 

وعدم دخوله ) } ومن قتل مؤمناً { (  ١٩: و فال يدخل يف اآلية الكرمية ، خلروجه من قوله ذلك ، أما احلريب وحن
اآلية ، وأّما من عداه فبالنظر إىل املعىن ، إذ ) } وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق { (  ١٩: يف قوله سبحانه 



  . حى وال يزجر عنه الكفارة وجبت ماحية أو زاجرة ، وقتل من ذكر أمر مطلوب ، فال شيء مي
ويشمل كل نفس حمرمة ، وقد استثىن أبو حممد من ذلك نساء أهل احلرب وصبياهنم ، ومن مل تبلغه الدعوة ، إذ ال 

إن كالم اخلرقي خيرج منه قتل اخلطأ ، فإنه : إميان هلم وال أمان ، فلم يدخلوا يف مقتضى الكتاب العزيز ، وقد يقال 
وال إباحة ، وجياب بأنه مل يصف القتل بأنه حمرم ، بل وصف النفس بكوهنا حمرمة ،  على الصحيح ال يوصف بتحرمي

بغري حق : إىل ) حمرمة ( وال ريب أن املقتول خطأ نفسه حمرمة اإلزالة ، وأبو الربكات كأنه استشعر ذلك فعدل عن 
 .  

اتلني ، ألهنا من موجب قتل اآلدمي ، أو شارك فيها ، هذا هو املذهب املشهور أن الكفارة تتعدد بتعدد الق: وقوله 
رواية أخرى أن على اجلميع كفارة واحدة ، ) وعن أمحد ( فكملت يف حق كل واحد من املشتركني كالقصاص ، 

وهي أظهر من جهة الدليل ، لآلية الكرمية ، إذ هي تتناول الواحد واجلماعة ، واهللا سبحانه جعل الواجب كفارة 
على كل واحد من املشتركني ممنوع ، ولو سلم فذلك سداً للذريعة ، وحسماً واحدة ، وكون القصاص جيب 

للمادة ، وقتل اخلطأ وحنوه ال يقصد ، فال سد ، مث هو منقوض بالدية ، فإهنا ال تكمل يف حق كل واحد من 
  . الشركاء على املذهب 

ع احلجر فقتل رجالً أن على كل واحد منهم قال أبو حممد يف املغين فيما إذا رمى ثالثة باملنجنيق ، فرج) : تنبيه ( 
عتق رقبة ، ال نعلم فيه خالفاً بني أهل العلم ، ألن كل واحد منهم مشارك يف قتل آدمي معصوم ، والكفارة ال 

وحكي عن : تتبعض ، وغفل عن رواية أن على اجلميع كفارة واحدة ، مع أنه حكاه هنا عن أيب ثور ، قال 
أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة ، فألقت ) : وقوله . ( ي الطربي عن الشافعي األوزاعي ، وحكاه أبو عل

خيرج العمد وشبهه ، وال نزاع أن يف قتل . قد تقدم ذلك يف دية اجلنني ، فينظر مث ، وكان القتل خطأ . جنيناً ميتاً 
يب احلسني ، والشريف وأيب اخلطاب وهي اختيار أيب بكر وابن حامد ، والقاضي وولده أ) إحدامها ( العمد روايتان 

(  ١٩: إىل قوله . . . اآلية ) } ومن قتل مؤمناً خطأ { (  ١٩: ، والشريازي وابن البنا ال كفارة فيه ، لقوله تعاىل 
فإنه ) } ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب اهللا عليه ولعنه ، وأعد هلم عذاباً عظيماً { 

قسم القتل إىل قسمني قسم أوجب فيه الدية والكفارة ، وقسم جعل اجلزاء فيه جهنم ، وظاهر ذلك أنه ال سبحانه 
كفارة فيه ، يرشح ذلك أن الكفارة وجبت حمواً ملا حصل من ذهاب نفس مستحقة للبقاء ، والعمد أعظم من أن 

  . ميحى ما حصل فيه من اإلمث بذلك 
  . فيه الكفارة ) والثانية . ( عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما وألن ذلك قول ترمجان القرآن  ٣٠٣٦
أعتقوا : ( أتينا رسول اهللا يف صاحب لنا أوجب يعين النار بالقتل ، فقال : ملا روى واثلة بن األسقع قال  ٣٠٣٧

اجة إىل تكفريه أبلغ رواه أمحد وأبو داود ، وألنه أعظم جرماً ، فاحل) عنه ، يعتق اهللا بكل عضو منه عضواً من النار 
، وهذه الرواية زعم القاضي والشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما أهنا اختيار اخلرقي ، وليس يف كالمه ما يدل 

يلزم الشهود والكفارة ، سواء قالوا : على ذلك ، بل تقدميه يشعر خبالفه ، وقد حكى أبو حممد عن القاضي أنه قال 
وهذا يدل على أن القتل بالسبب جتب به الكفارة بكل حال ، وال يعترب فيه : حممد قال أبو . أخطأنا أو تعمدنا : 

) قلت . ( ألنه وإن قصد به القتل فهو جار جمرى اخلطأ ، يف أنه ال جيب به القصاص : اخلطأ والعمد ، قال أبو حممد 
  . تعمدنا القتل ، وجب القصاص : وهذا ذهول عن املسألة ، بل مىت قالت الشهود : 
وال فرق بني العمد املوجب للقصاص وغريه ، كقتل الوالد ولده ، والسيد عبده ، : قال أبو حممد ) : تنبيه ( 

  . واملسلم الكافر وحنو ذلك ، نظراً للعمدية ، انتهى 



أعلم  ال: أما شبه العمد فوقع أليب حممد رمحه اهللا يف املقنع إجراء الروايتني فيه ، وهو ذهول ، فقد قال يف املغين 
ألصحابنا فيه قوالً ، ومقتضى الدليل وجوب الكفارة فيه ، ألنه أجري جمرى اخلطأ يف نفي القصاص ، ومحل العاقلة 

وقد نص على وجوب الكفارة يف شبه العمد الشريازي وابن البنا ، : قلت . ديته وغري ذلك ، فكذلك يف الكفارة 
  . والسامري وأبو الربكات ، وباهللا التوفيق 

وذلك . إهنا عتق رقبة مؤمنة : ن اخلرقي رمحه اهللا ملا فرغ من ذكر من جتب عليه الكفارة بّين صفة الكفارة فقال مث إ
بنص الكتاب العزيز ، فمن مل جيدها يف ملكه فاضالً عن حاجته ، ومل جيد مثنها فاضالً عن كفايته ، فعليه صيام 

 يستطع فهل يلزمه إطعام ستني مسكيناً ، ككفارة الظهار ، شهرين متتابعني ، بنص الكتاب العزيز أيضاً ، فإن مل
والوطء يف هنار رمضان ، أو ال يلزمه ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أيب اخلطاب ، والشريف يف خالفيهما ؟ 

سواه ،  فيه روايتان ، مث إن كالم اخلرقي هنا يشمل العبد ، وهو مستثىن من ذلك ، فإن كفارته الصيام ، لعجزه عما
ميلك ؟ على طريقتني قد تقدمتا ، : نعم إن أذن له السيد يف التكفري باملال فهل ميلك ذلك مطلقاً ، أو إن قلنا 

  . وحيث ملك ذلك فله التكفري باإلطعام ، ويف العتق روايتان 
  . وما أوجب القصاص فال يقبل فيه إال عدالن : قال 
  . الروايتني  هذا هو املذهب املشهور ، واملختار من: ش 

أصبح رجل من األنصار مقتوالً خبيرب ، فانطلق أولياؤه إىل النيب : ملا روى رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال  ٣٠٣٨
يا رسول اهللا مل يكن مث أحد من : قالوا ) لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم ؟ : ( ، فذكروا ذلك له ، فقال 

فوداه ) فاختاروا منهم مخسني فأستحلفهم : ( رون على أعظم من هذا ، قال املسلمني ، وإمنا هم يهود ، وقد جيت
  . رسول اهللا من عنده ، رواه أبو داود 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن ابن حميصة األصغر أصبح قتيالً على أبواب خيرب ، فقال  ٣٠٣٩
وذكر احلديث رواه النسائي وهو يدل مبنطوقه على  )أقم الشاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته : ( رسول اهللا 

االكتفاء بشاهدين ، ومبفهومه على أنه ال يكتفي بغري ذلك ، فال يقبل رجل وامرأتان ، وال رجل وميني املدعي ، 
،  ال يقبل يف ذلك إال أربعة: رمحه اهللا رواية أخرى ) وعن أمحد ( إنه ال يعلم يف ذلك خالفاً ، : وقد قال أبو حممد 

  . كشهادة الزنا ، واجلامع حصول القتل منهما ، وهي مردودة مبا تقدم 
  . وما أوجب من اجلنايات املال دون القود قبل فيه رجل وامرأتان ، أو رجل عدل مع ميني الطالب : قال 
ى ما يقصد به هذا إحدى الروايتني ، واختيار القاضي ، والشريازي ، وابن البنا ، وأيب حممد ، ألهنا شهادة عل: ش 

املال على اخلصوص ، فوجب أن يقبل فيه ذلك ، كالشهادة على البيع ، وفارق قتل العمد ، فإنه موجب العقوبة ، 
ال يقبل فيه إال رجالن ، اختارها أبو بكر ، وابن أيب موسى ، ألهنا شهادة على قتل ) : والثانية . ( فلذلك احتيط له 

عمد ، فعلى األول لو كان القصاص يف بعضها ، كاهلامشة واملأمومة ، فهل يغلب ، فلم تسمع من النساء ، كالقتل ال
جانب القصاص ، فال يقبل إال رجالن ، أو جانب املال ، فيقبل رجل وامرأتان ، أو رجل وميني املدعي ؟ على 

  . روايتني 
  ) باب قتال أهل البغي ] باب [ 

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن { (  ٩: تعاىل األصل يف جواز قتاهلم يف اجلملة قوله اهللا : ش 
فأصلحوا بني { (  ٩: إىل . . . اآلية ) } بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا 

  ) . } أخويكم 



، فيخرج من بينهما مارقة ، يلي تكون أميت فرقتني : ( قال رسول اهللا : وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال  ٣٠٤٠
  . رواه مسلم وغريه ) قتلهم أوالمها باحلق 

  . وقد قاتل علي رضي اهللا عنه أهل اجلمل وأهل صفني  ٣٠٤١
  . وإذا اتفق املسلمون على إمام فمن خرج عليه من املسلمني يطلب موضعه حوربوا : قال 
  . األصل يف هذا ما تقدم : ش 

من رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب ، فإنه : ( قال رسول اهللا : اهللا عنهما قال وروى ابن عباس رضي  ٣٠٤٢
  . متفق عليه ) من فارق اجلماعة شرباً فمات فميتته ميتة جاهلية 

يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبديي ، وال : ( وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٣٠٤٣
كيف أصنع يا رسول : قلت : قال ) فيكم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس يستنون بسنيت ، وسيقوم 

  ) . تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك : ( اهللا إن أدركت ذلك ؟ قال 
من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد ، يريد : ( مسعت رسول اهللا يقول : وعن عرفجة األشجعي قال  ٣٠٤٤

  . روامها أمحد ومسلم ) . رق مجاعتكم فاقتلوه أن يشق عصاكم ، أو يف
بايعنا رسول اهللا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا ، : ( وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال  ٣٠٤٥

) وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وأن ال ننازع األمر أهله ، إال أن تروا كفراً بوحاً ، عندكم فيه من اهللا برهان 
ق عليه ، إذ تقرر هذا فاإلمام الذي هذا حكمه هو من اتفق املسلمون على إمامته كأيب بكر الصديق رضي اهللا متف

عنه ، فإن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعوا على إمامته وبيعته ، أو عهد اإلمام الذي قبله إليه كما عهد أبو بكر 
ذلك ، ويف معىن ذلك لو خرج رجل على اإلمام فقهره الصديق إىل عمر رضي اهللا عنهما فأمجع الصحابة على قبول 

، وغلب الناس بسيفه حىت أقروا له ، وأذعنوا لطاعته وبايعوه ، كعبد امللك بن مروان ، فإنه حرج على ابن الزبري 
ريه فقتله ، واستوىل على البالد وأهلها ، حىت بويع طوعاً وكرهاً ، فإنه يصري إماماً ، ملا تقدم من حديث عرفجة وغ

 .  
قوم امتنعوا من طاعته ، وخرجوا عن قبضته بال تأويل ، ) أحدها ( اخلارجون على اإلمام أربعة أصناف ) : تنبيه ( 

قوم خرجوا عن قبضة اإلمام ) الثاين . ( أو بتأويل غري سائغ ، فهؤالء قطاع الطريق ، يأيت حكمهم إن شاء اهللا تعاىل 
وصححها ، ) إحدامها ( غري ممتنعني لقلّتهم ، فحكى أبو اخلطاب فيهم روايتني أيضاً ، وهلم تأويل سائغ ، إال أهنم 

وحكاها ) والثانية ( وكذلك صححها الشريف ، وحكاها أبو حممد عن األكثرين حكمهم حكم قطاع الطريق أيضاً 
ثمان وعلياً اخلوارج الذين يكفرون بالذنب ، ويكفرون ع) الثالث ( أبو حممد عن أيب بكر حكمهم حكم البغاة 

وطلحة والزبري ، ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم إال من خرج معهم ، فهؤالء فيهم عن أمحد روايتان ، حكامها 
أهنم كفار ، فعلى هذا حكمهم حكم املرتدين ، تباح دماؤهم وأمواهلم ، وإن حتّيزوا ) إحدامها ( القاضي يف تعليقه 

روا أهل حرب ، وإن كانوا يف قبضة اإلمام استتاهبم كاملرتدين ، فإن تابوا يف مكان ، وكانت هلم منعة وشوكة ، صا
  . وإال قتلوا 
سيخرج قوم يف آخر الزمان ، حداث ) ( مسعت رسول اهللا يقول : ملا روى علي رضي اهللا عنه قال  ٣٠٤٦

رقون من الدين كما ميرق األسنان ، سفهاء األحالم ، يقولون من خري قول الربية ، ال جياوز إمياهنم حناجرهم ، مي
  . متفق عليه ) السهم من الرمية ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم يوم القيامة 

كالب النار ، شر : وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أنه رأى رؤوساً منصوبة على درج مسجد دمشق ، فقال  ٣٠٤٧



. إىل آخر اآلية ) } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { (  ١٩: قتلوه ، مث قرأ  قتلى حتت أدمي السماء ، خري قتلى من
لو مل أمسعه إال مرة أو مرتني أو ثالثاً أو أربعاً حىت عد سبعاً ما : أنت مسعته من رسول اهللا ؟ فقال : فقيل له . . 

  . ال حيكم بكفرهم ) والثانية . ( رواه الترمذي وحسنه . . . حدثتكموه 
خيرج قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم ، : ( مسعت رسول اهللا يقول : روى أبو سعيد رضي اهللا عنه قال  ملا ٣٠٤٨

وصيامكم مع صيامهم ، وأعمالكم مع أعماهلم ، يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ، ميرقون من الدين كما ميرق 
ال يرى شيئاً ، وينظر يف الريش فال يرى شيئاً السهم من الرمية ، ينظر يف النصل فال يرى شيئاً ، وينظر يف القدح ف

يتمارى يف الفوق ، يدل على أنه مل : قال أبو عمر ابن عبد الرب قوله . رواه البخاري وغريه ) ، ويتمارى يف الفوق 
  . يكفرهم ، ألهنم علقوا من اإلسالم بشيء ، حبيث يشك يف خروجهم منه 

فعلى هذه قال أبو حممد يف املغين ظاهر ) ال إله إال اهللا دخل اجلنة من قال : ( ولعموم قوله عليه السالم  ٣٠٤٩
وحكى ذلك يف الكايف عن فقهاء األصحاب ، . قول الفقهاء من أصحابنا املتأخرين أهنم بغاة ، حكمهم حكمهم 

ب النار ، واختار هو أنه جيوز قتلهم ابتداء ، واإلجازة على جرحيهم ، ملا تقدم من مروقهم من الدين ، وأهنم كال
  . وأن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم 

وهذا توسط حسن ، وهو اختيار ) لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد : ( ويف الصحيح عنه أنه قال فيهم  ٣٠٥٠
إن الذي عليه أئمة احلديث كاألوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وأمحد ، وغريهم رضي اهللا : أيب العباس ، بل قال 

بني البغاة وبني اخلوارج ، وأن قتال علي اخلوارج كان ثابتاً بالنصوص الصرحية عن النيب وباالتفاق ، عنهم ، الفرق 
وأما القتال يوم صفني وحنوه فلم يتفق عليه الصحابة ، بل امتنع منه أكابرهم ، كسعد بن أيب وقاص ، الذي مل يكن 

رضي اهللا عنهم ، والنيب كان حيب اإلصالح بني  بعد علي مثله ، وأسامة بن زيد ، وابن عمر ، وحممد بن مسلمة
  . الطائفتني ال القتال 

إن ابين هذا سيد ، وسيصلح اهللا به بني : ( ففي البخاري أنه خطب الناس واحلسن رضي اهللا عنه معه فقال  ٣٠٥١
  . ة ، فأصلح اهللا تعاىل به بني أهل العراق وأهل الشام ، فنزل عن األمر ملعاوي) طائفتني عظيمتني 

ستكون فتنة القاعد فيها خري من القائم ، والقائم فيها خري من املاشي ، واملاشي فيها خري من : ( وقال  ٣٠٥٢
وذلك حنو ما وقع ألهل اجلمل ، وهذا ظاهر يف أن الذي فعله احلسن هو الذي كان حيبه اهللا ورسوله ، ) الساعي 

، وهذا خبالف اخلوارج ، فإن الذي حيبه اهللا ورسوله كما دلت  وأن اإلصالح بني الطائفتني ما أمكن أوىل من القتال
  . عليه األحاديث هو قتاهلم 

قوم من أهل احلق خيرجون عن قبضة اإلمام ويرومون خلعه ، لتأويل سائغ ، وإن كان صواباً ، ) : الصنف الرابع ( 
هلم بال ريب ، وكالم اخلرقي يقتضي أن ال بد وأن يكون خطأ ، وهلم منعة وشوكة ، فهؤالء البغاة املبّوب : وقيل 

  . تقتضي أن هلم منعة وشوكة ، واهللا أعلم ) حوربوا ( كل من طلب موضع اإلمام فإنه حيارب ، وقرينة 
األمر الذي تنشط له وختف إليه ، وتؤثر فعله ) املنشط ( ، ) يريد أن يشق عصاكم ( ، ) جثمان إنس ) : ( تنبيه ( 
االستئثار بالشيء واالنفراد ، واملراد يف احلديث إن منعنا ) واألثرة ( ذي تكرهه وتتثاقل عنه ، األمر ال) واملكره ( ، 

احلجة ) والربهان ( اجلهار ، ) والكفر البواح ( حقنا من الغنيمة والفيء ، وأعطي غرينا ، نصرب على ذلك ، 
  ) . الفوق والقدح ( و ) الرمية ( والدليل ، و 

  . بأسهل ما يعلم أهنم يندفعون به ودفعوا عن ذلك : قال 
البغاة إذا خرجوا على اإلمام فإنه يراسلهم ، ويسأهلم ما ينقمون منه ؟ فإن ذكروا مظلمة أزاهلا ، وإن اّدعوا : ش 



، فأمر ) } وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما { (  ١٩: شبهة كشفها ، ملا تقدم من قول اهللا تعاىل 
  . إلصالح أوالً سبحانه با
ويروى أن علياً رضي اهللا تعاىل عنه راسل أهل البصرة قبل وقعة اجلمل ، مث أمر أصحابه أن ال يبدؤوهم  ٣٠٥٣

اهللا أكرب يا ثارات عثمان ، : إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة ، مث مسعهم يقولون (  ١٦: بالقتال ، مث قال 
  ) . وجوههم اللّهّم أكب قتلة عثمان ل: فقال 

فإن رجعوا وإال خوفهم بالقتال ، ومىت أمكن دفعهم بغري القتال مل جيز قتلهم ، إذ املقصود كف شرهم ، وإن مل 
ميكن قاتلهم ، وعلى رعيته معونته ، ملا تقدم من حديث عرفجة وغريه ، وصرح أبو حممد ، والقاضي يف جامعه ، 

فإن بغت إحدامها على األخرى { (  ١٩: اهر اآلية الكرمية بأنه جيب قتاهلم ، وهو ظاهر حديث عرفجة ، وظ
وحنو ذلك يقتضي أن القتال ) ستكون فتنة : ( وظاهر قصة احلسن رضي اهللا عنه وقول النيب ) } فقاتلوا اليت تبغي 

 ال جيب ، وكيف جيب وقد امتنع منه َمْن تقدم من الصحابة ، وأشار احلسن على أبيه بترك القتال ، وعلى هذا
فلإلمام أن يترك األمر الذي يف يده للذي خرج عليه إن مل خيف مفسدة ، كما فعل احلسن رضي اهللا عنه وجيوز له 
القتال ، كما فعل اإلمام علي رضي اهللا عنه وجيب إذاً على رعيته معونته بال ريب ، وعلى ذلك حتمل اآلية الكرمية 

حصل اإلصالح ، فإذاً ال حاجة إىل القتال ، وإن مل يترك فهو  واحلديث ، فإنه مىت ترك اإلمام األمر الذي يف يده
: وقوله سبحانه ) } فقاتلوا اليت تبغي { (  ١٩: حمق وغريه متعد عليه ، فيجب قتاله ، وكف شره ؛ لقوله تعاىل 

  . وحديث عرفجة وغري ذلك ، واهللا أعلم ) } أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم { (  ١٩
  . فإن آل ما دعوا به إىل نفوسهم فال شيء على الدافع :  قال
يعين أهنم إذا دفعوا باألسهل فاألسهل ، فآل ما دفعوا به إىل نفوسهم فال شيء على الدافع ، من وال ضمان ، : ش 

حال  ألنه فعل مأذون فيه شرعاً ، أشبه قتال الكفار وحنوهم ، وكذلك بطريق األوىل ما أتلفه العادل على الباغي
  . احلرب من املال ، واهللا أعلم 

  . وإن قتل الدافع فهو شهيد : قال 
  . ألنه قتل يف قتال مأمور به ، أشبه قتيل الكفار ، واهللا أعلم : ش 
  . وإذا اندفعوا مل يتبع هلم مدبر ، ومل جييزوا على جريح : قال 

ال يقتلن مدبر ، : خ لعلي يوم اجلمل صرخ صار: ملا روي عن مروان بن احلكم رضي اهللا عنه قال : ش  ٣٠٦٤
رواه سعيد ، ويروى حنوه عن . وال يذفف على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى السالح فهو آمن 

عمار رضي اهللا عنه ، وألن املقصود كف شرهم وقد حصل ، فأشبهوا الصائل ، وعموم كالم اخلرقي ، يقتضي أنه 
  . ممتنعة يلجؤون إليها ، أو مل تكن ، وهو ذلك ال فرق بني أن تكون هلم فئة 

  . ومل يقتل هلم أسري : قال 
  . ألن شره قد اندفع بأسره : ش 

قلت ) يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أميت ؟ : ( وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٣٠٥٥
، ) از على جرحيهم ، وال يقتل أسريهم ، وال يقسم فيئهم ال يتبع مدبرهم ، وال جي: ( اهللا ورسوله أعلم ، فقال : 

  . ذكره القاضي يف شرحه 
  ) . وال يذفف ( أي ال يقتل ، ) وال جياز على جرحيهم ) : ( تنبيه ( 

  . ومل يغنم هلم مال : قال 



  . حلديث ابن مسعود رضي اهللا عنه : ش 
نوا ال جييزون على جريح ، وال يقتلون مولياً ، وال شهدت صفني فكا(  ١٦: وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه  ٣٠٥٦

يسلبون قتيالً ، وألهنم معصومون ، أبيح من دمائهم وأمواهلم ما حصل من ضرورة دفعهم ، فيبقى ما عداه على 
  ) . أصل التحرمي 

  . ومل تسب هلم ذرية : قال 
  . حصل به ضرورة دفعهم  ملا تقدم يف اليت قبلها ، وألهنم كالصائل ال يستباح منهم إال ما: ش 

إنه قاتل ومل يسب ومل يغنم ، فإن حلت : ويروى أن مما نقمت اخلوارج على علي رضي اهللا عنه أهنم قالوا  ٣٠٥٧
فقال هلم ابن عباس . له دماؤهم ، فقد حلت له أمواهلم ، وإن حرمت عليه أمواهلم ، فقد حرمت عليه دماؤهم 

ين عائشة رضي اهللا عنها ؟ أم تستحلون منها ما تستحلون من غريها ؟ فإن أتسبون أمكم يع(  ١٦: رضي اهللا عنه 
  ) . إهنا أمكم واستحللتم سبيها فقد كفرمت : ليست أمكم فقد كفرمت ، وإن قلتم : قلتم 
  . ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه : قال 
  . عليهم حكم املسلمني  يعين من البغاة ، وذلك ألهنم مسلمون ، وغايته أهنم خمطئون ، فيجري: ش 

ومل يفرق أصحابنا بني اخلوارج : قال أبو حممد ) ال إله إال اهللا : صلوا على من قال : ( وعن النيب قال  ٣٠٥٨
أهل البدع إن مرضوا فال تعودوهم ، وإن ماتوا فال : وغريهم ، وظاهر كالم أمحد أنه ال يصلى على اخلوارج ، قال 

  . ية والرافضة ال يصلى عليهم ، قد ترك النيب الصالة بأقل من هذا اجلهم: تصلوا عليهم ، وقال 
وذكر أن النيب هنى أن يقاتل يف خيرب من ناحية من نواحيها ، فقاتل رجل من تلك الناحية وقتل ، فلم يصلّ  ٣٠٥٩

  . عليهم النيب 
  . وما أخذوا يف حال امتناعهم من زكاة أو خراج مل يعد عليهم : قال 
  . اً رضي اهللا عنه ملا ظهر على أهل البصرة مل يطالبهم بشيء مما جبوه ألن علي: ش 

وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا أتاه ساعي جندة احلروري دفع إليه زكاته ، وكذلك سلمة بن األكوع  ٣٠٦٠
نون ما أتلفوه يف ال يضم: رضي اهللا عنه ، وألن يف الرجوع عليهم تنفرياً هلم عن الرجوع إىل الطاعة ، ومن مث قلنا 

حال احلرب على املذهب ، ويف الرجوع على أرباب األموال ضرر عظيم ، ومشقة عظيمة ، وإهنما منتفيان شرعاً ، 
وحكم اجلزية حكم اخلراج ، ويقبل قول أرباب الصدقات يف أهنم قد أخذوا الصدقة منهم بغري ميني ، وال يقبل جمرد 

يقبل بعد مضي احلول ، إذ الظاهر أن البغاة ال يدعون اجلزية هلم ، : وقيل  قول أهل الذمة ، ألهنم غري مأمونني ،
فكان الظاهر معهم ، وهل يقبل جمرد قول من عليه اخلراج إن كان مسلماً يف دفع اخلراج إليهم ، ألنه حق على 

  . مسلم ، فهو كالزكاة ، أو ال يقبل ، ألنه عوض فهو كاجلزية ؟ على وجهني 
  . من حكم حاكمهم إال ما ينقض من حكم غريه وال ينقض : قال 
هذا مبين على أصل ، وهو أن البغاة إذا مل يكونوا مبتدعني ال يفسقون ، ألن هلم تأويالً سائغاً ، أشبه اختالف : ش 

الفقهاء ، فعلى هذا إذا نصبوا قاضياً فحكمه حكم قاضي أهل العدل ، إن حكم مبا خيالف نص كتاب أو سنة أو 
أن حيكم على أهل العدل بضمان ما أتلفوه يف احلرب ، أو على أهل البغي بنفي ضمان ما أتلفوه يف غري إمجاع ، ك

حال احلرب ، نقض حكمه ، وإن حكم مبختلف فيه مل ينقض ، كأن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما 
دم ، واألوىل عند أيب حممد عدم أتلفوه يف احلرب ، وحنو ذلك ، وإن كتب إىل قاضي أهل العدل قبل كتابه ملا تق



القبول ، كسراً لقلوهبم ، وإن كان البغاة مبتدعني مل جيز قضاء من ولوه ، النتفاء شرط القضاء وهو العدالة ، وأليب 
  . حممد احتمال بصحة القضاء ، ونفوذ األحكام ، حذاراً من الضرر بفساد العقود املدة الطويلة ، واهللا أعلم 

  كتاب املرتد

  
: املرتد يف اللغة الراجع ، ويف الشرع الراجع عن دين اإلسالم ، إىل دين الكفر ، واألصل فيه قوله سبحانه  :ش 
  . اآلية ) } ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر { (  ١٩

  . واهللا أعلم ) من بدل دينه فاقتلوه : ( ويف الصحيح أن النيب قال  ٣٠٦١
الرجال والنساء وكان بالغاً عاقالً ، دعي إليه ثالثة أيام ، وضيق عليه ، فإن رجع ومن ارتد عن اإلسالم من : قال 

  . وإال قتل 
ال : ( األصل يف قتل املرتد يف اجلملة ما روى عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال : ش  ٣٠٦٢

بإحدى ثالث ، الثيب الزاين ، والنفس بالنفس  حيل دم امرئ مسلم ، يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأين رسول اهللا ، إال
  . رواه اجلماعة ) ، والتارك لدينه املفارق للجماعة 

أنشدكم : وعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أشرف يوم الدار ، فقال  ٣٠٦٣
زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إسالم :  ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: ( اهللا أتعلمون أن رسول اهللا قال 

، فواهللا ما زنيت يف جاهلية وال إسالم ، وال ارتددت منذ بايعت رسول اهللا ، وال ) ، أو قتل نفس بغري حق فقتل به 
  . رواه النسائي والترمذي ، وال فرق عندنا بني الرجل واملرأة هلذا . . . قتلت النفس اليت حرم اهللا ، فبم تقتلوين 

لو كنت أنا مل : أيت علي بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال : وعن عكرمة قال  ٣٠٦٤
) من بدل دينه فاقتلوه : ( ولقتلتهم لقوله رسول اهللا ) ال تعذبوا بعذاب اهللا : ( أحرقهم ، لنهي رسول اهللا قال 

صدق ابن عباس ، وأدوات الشرط يدخل فيها : اً فقال فبلغ ذلك علي: رواه اجلماعة إال مسلماً ، وللترمذي فيه 
  . املؤنث على الصحيح 

ارتدت امرأة عن اإلسالم ، : وروى أبو أمحد بن عدي من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال  ٣٠٦٥
ن عطارد بن هذا يرويه عبد اهللا ب: لكن قال . فأمر رسول اهللا أن يعرض عليها اإلسالم فأبت أن تقبل ، فقتلت 

  . أذينة الطائي ، وال يتابع عليه ، وهو منكر احلديث 
وما يف الصحيح أن النيب هنى عن قتل النساء ، فعام يف الردة ويف غريها ، وما تقدم خاص يف الردة ،  ٣٠٦٦

ه ، فيخص كما خص بالثيب الزانية ، وبالقاتلة ، هذا إذا مل نقل من أول األمر إنه خاص بالسبب الذي ورد علي
  . وهو نساء أهل احلرب ، وهو الظاهر 

فمن ) ال تقتل املرأة إذا ارتدت : ( قال رسول اهللا : وما يف الدارقطين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٠٦٧
إنه كذاب يضع احلديث على عفان : رواية عبد اهللا بن عيسى اجلزري ، عن عفان ، وقد قال العلماء باحلديث 

  . وغريه 
  . ر هذا فيشترط لصحة الردة التكليف ، بأن يكون عاقالً بالغاً ، إذ غري املكلف ال يتعلق به حكم خطايب إذا تقر
رفع القلم عن ثالث ، عن الصيب حىت يبلغ ، وعن النائم حىت يستيقظ ، وعن : ( ويف السنن أن النيب قال  ٣٠٦٨

إغماء ، أو مرض أو شرب مباح ، ويف السكران  فعلى هذا ال تصح ردة من زال عقله بنوم أو) اجملنون حىت يفيق 



وحنوه خالف يأيت إن شاء اهللا تعاىل ، وال ردة غري مميز ، ويف املميز خالف أيضاً ، ويشترط لقتل املرتد حيث صحت 
ردته أن ال يرجع إىل اإلسالم ، أما إن رجع إىل اإلسالم فإنه ال يقتل ، لزوال املقتضى للقتل وهو الردة ، وقد قال 

  ) . } قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف { (  ١٩: اهللا تعاىل 
وهذا قد أسلم وقد تاب ، ) اإلسالم جيّب ما قبله ، والتوبة جتّب ما قبلها : ( وصح عن النيب أنه قال  ٣٠٦٩

نزاع يف هذا يف فاقتضى أن ينقطع ما قبل ذلك ، وهذا قد أسلم وقد تاب ، فاقتضى أن ينقطع ما قبل ذلك ، وال 
غري الزنديق ، ومن تكررت رّدته ، ومن سّب اهللا تعاىل ، ورسوله ، والساحر ، أما يف هؤالء اخلمسة ففيهم روايتان 

تقبل توبتهم كغريهم ، وهي ظاهر كالم اخلرقي هنا يف اجلميع ، واختيار اخلالل يف الساحر ، ومن ) إحدامها ( 
يضرب عنقه : أهل املدينة يقولون : د يف الزنديق ، قال يف رواية أيب طالب تكررت ردته والزنديق ، وآخر قويل أمح

وال يستتاب ، وكنت أقول مث هبته ، ليس فيه حديث ، واختيار القاضي يف روايتيه فيمن تكررت ردته ، وظاهر 
  . كالمه يف تعليقه يف ساب اهللا تعاىل ، وذلك ملا تقدم 

اهللا فلم يدر ما ساّره به حىت جهر رسول اهللا ، فإذا هو يستأذنه يف قتل ويف املوطأ أن رجالً سار رسول  ٣٠٧٠
أليس : ( قال . بلى وال شهادة له : ؟ قال ) أليس يشهد أن ال إله إال اهللا : ( رجل من املنافقني ، فقال رسول اهللا 

  ) . تلهم أولئك الذين هناين اهللا عن ق: ( فقال رسول اهللا . بلى وال صالة له : ؟ قال ) يصلي 
، ) يشتمين ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمين ، جيعل يل صاحبة وولداً : يقول اهللا تعاىل : ( ويف احلديث  ٣٠٧١

ال تقبل ، وهي اختيار أيب بكر ، والشريف وأيب اخلطاب ، ) والثانية . ( وباالتفاق مىت أسلم ذلك وتاب قبل منه 
إنه الذي ينصره األصحاب ، واختيار أيب اخلطاب : ل القاضي يف التعليق وابن البنا ، والشريازي يف الزنديق ، وقا

يف خالفه يف الساحر ، وقطع به القاضي يف تعليقه ، والشريازي يف ساب رسول اهللا ، واخلرقي لقوله يف من قذف أم 
  . قتل مسلماً كان أو كافراً : النيب 

للكفر ، فإذا وقف على ذلك منه ، فأظهر التوبة ، مل يزد على  فألنه كان مظهراً لإلسالم ، مسراً) أما يف الزنديق ( 
ما كان منه قبلها ، وهو إظهار اإلسالم ، وألنه رمبا أفسد عقائد املسلمني يف الباطن ، ويف ذلك خطر وضرر عظيم ، 

ي رضي اهللا عنه ولقصة علّي رضي اهللا عنه أنه أيت بزنادقة فأحرقهم ، والظاهر أنه مل يستتبهم ، وجياب بأن قصة عل
  . واقعة عني ، مع أنه قد يكون من مذهبه أن االستتابة ال جتب ، وما تقدم ليس بقانع يف إهدار دم ناطق بالشهادتني 

إن الذين آمنوا مث { (  ١٩: فألن تكررها قرينة تكذبه يف توبته ، ولقول اهللا تعاىل ) وأما فيمن تكررت ردته ( 
  . اآلية  )} كفروا ، مث آمنوا مث كفروا 

وروى األثرم بإسناده أن رجالً من بين سعد مّر على مسجد بين حنيفة ، فإذا هم يقرؤون برجز مسيلمة ،  ٣٠٧٢
فرجع إىل ابن مسعود رضي اهللا عنه فذكر ذلك له ، فبعث إليهم فأيت هبم ، فاستتاهبم فتابوا ، فخلوا سبيلهم إال 

تيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت ، وأراك قد عدت فقتله ، وجياب قد أ: رجالً منهم يقال له ابن النواحة ، قال 
  . بأن الدماء حتقن بالشبهة ، ال أهنا تراق هبا 

نزلت يف اليهود ، آمنوا مبوسى مث كفروا بعبادهتم العجل ، مث آمنوا بالتوراة مث : وعن اآلية بأن قتادة قال  ٣٠٧٣
  . كفروا بعيسى ، مث ازدادوا كفراً مبحمد 

  . أي ماتوا عليه ، فإذاً هذا ليس مما حنن فيه ) } مث ازدادوا كفراً { (  ١٩عن جماهد و ٣٠٧٤
وعن قصة ابن مسعود بأن أبا داود رواه عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد اهللا رضي اهللا عنه بالكوفة ،  ٣٠٧٥

فأرسل إليهم . ؤمنون مبسيلمة ما بيين وبني أحد من العرب حنة ، وإين مررت مبسجد بين حنيفة ، فإذا هم ي: فقال 



لوال أنك رسول لضربت عنقك : ( مسعت رسول اهللا يقول : عبد اهللا فجىيء هبم فاستتاهبم غري ابن النواحة ، قال له 
من : فأمر قرظة بن كعب وكان أمرياً على الكوفة فضرب عنقه يف السوق ، مث قال . فأنت اليوم لست برسول ) 

لوال أنك : ( احة فلينظر إليه قتيالً بالسوق ، وهذا يبني أنه إمنا قتله حتقيقاً لقول رسول اهللا أراد أن ينظر إىل ابن النو
  . ، فكأنه استوجب عنده القتل ، وإمنا منعه الرسالة ، وقد زالت ) رسول لقتلتك 

) بالسيف  حد الساحر ضربة: ( قال رسول اهللا : فلما روى جندب رضي اهللا عنه قال ) وأما يف الساحر (  ٣٠٧٦
  . الصحيح عن جندب موقوف : ، رواه الدارقطين والترمذي ، وقال 

كنت كاتباً جلزء ابن معاوية ، عم األحنف بن قيس ، فأتانا كتاب : وعن جبالة بن عبدة رضي اهللا عنه قال  ٣٠٧٧
حمرم من  أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بني كل ذي رحم(  ١٦عمر رضي اهللا عنه قبل موته بسنة ، 

رواه أمحد . ، فقتلنا ثالث سواحر ، وجعلنا نفرق بني الرجل وحرميه يف كتاب اهللا ) اجملوس ، واهنوهم عن الزمزمة 
  . وأبو داود 
أنه بلغه أن حفصة زوج النيب (  ١٦ويف املوطأ عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة رضي اهللا عنه  ٣٠٧٨

؛ وظاهر هذه اآلثار القتل بكل ) سحرهتا ، وكانت قد دبرهتا ، فأمرت هبا فقتلت  ورضي اهللا عنها قتلت جارية هلا
  . حال 

ويروى أن ساحرة طافت يف أصحاب النيب وهم متوافرون ، تسأهلم هل هلا من توبة ، فما أفتاها أحد إال  ٣٠٧٩
كثري من عمل الرب ما استطعت إن كان أحد من أبويك حياً فربيه ، وأ(  ١٦: ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال هلا 

، وجياب بأن قصة عائشة رضي اهللا عنها ال يعرف من رواها ، مع أن احلرب ابن عباس رضي اهللا عنهما قد جعل هلا 
  . ، وغري ذلك وقائع أعيان ) توبة 

  : الرفيع ) وأما يف من سب اجلناب ( 
ت تشت النيب وتقع فيه ، فخنقها رجل حىت أن يهودية كان(  ١٦فلما روى الشعيب عن علي رضي اهللا عنه  ٣٠٨٠

  . ، رواه أبو داود ) ماتت ، فأبطل رسول اهللا دمها 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النيب وتقع فيه ، فينهاها فال تنتهي ،  ٣٠٨١

املعول فوضعها يف بطنها ، واّتكأ  ويزجرها فال تنزجر ، فلما كان ذات ليلة ، جعلت تقع يف النيب وتشتمه ، فأخذ
) أنشدكم اهللا رجالً فعل ما فعل ، يل عليه حق : ( عليها فقتلها ، فلما أصبح ذكر ذلك للنّيب ، فجمع الناس فقال 

يا رسول اهللا أنا صاحبها ، : فقام األعجمي يتخطى الناس وهو يتزلزل ، حىت قعد بني يدي رسول اهللا ، فقال : قال 
تقع فيك ، فأهناها فال تنتهي ، وأزجرها فال تنزجر ، ويل منها ابنان مثل اللؤلؤتني ، وكانت يب كانت تشتمك و

رفيقة ، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك ، فأخذت املعول فوضعته يف بطنها ، واتكأت عليها حىت تقتلها 
  . ، واحتج به أمحد يف رواية عبد اهللا  رواه أبو داود والنسائي) أال اشهدوا أن دمها هدر : ( فقال النيب . 
واخلالف يف قبول : فبالقياس على ساب رسول اهللا بطريق األوىل ، قال أبو حممد ) وأما فيمن سب اهللا سبحانه ( 

توبتهم يف الظاهر من أحكام الدنيا ، من ترك قتلهم ، وثبوت أحكام اإلسالم يف حقهم ، وأما قبول اهللا يف الباطن ، 
إال الذين تابوا { (  ٩: ن تاب وأقلع باطناً وظاهراً فال اختالف فيه ، فإن اهللا تعاىل قال يف حق املنافقني وغفرانه مل

) } وأصلحوا واعتصموا باهللا ، وأخلصوا دينهم هللا ، فأولئك مع املؤمنني ، وسوف يؤت اهللا املؤمنني أجراً عظيماً 
  . انتهى 

وإن كان كافراً ، ويكون ذلك نقضاً لعهده ، فيقتل وإن أسلم ،  واعلم أن الروايتني يف ساب رسول اهللا ،



والروايتني يف الساحر حيث حيكم بقتله بذلك ، وإمنا حيكم بقتله بالسحر حيث كفر به وكان مسلماً ، أما إن كان 
  . السحر مما ال يكفر به ، أو يكفر به والساحر من أهل الكتاب ، فإنه ال يقتل 

يا رسول اهللا أفال أحرقته ؟ قال : عصم سحر رسول اهللا ، وقالت له عائشة رضي اهللا عنها ألن لبيد بن األ ٣٠٨٢
  ) . ال : ( 

بلغنا أن رسول اهللا قد صنع : ويف البخاري أن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال  ٣٠٨٣
  . له كما تقدم عن عمر رضي اهللا عنه ما يدل على قت) وعنه ( ذلك فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل الكتاب ، 

ال تقبل التوبة فال استتابة ، لعدم فائدهتا ، وكل موضع قلنا بقبول التوبة فإنه ال : إذا تقّرر ذلك فك موضع قلنا 
  . يقتل حىت يستتاب ، احتياطاً للدماء 

ى عمر بن اخلطاب رضي اهللا قدم عل: وعن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد القاري ، عن أبيه قال  ٣٠٨٤
عنه يف زمن خالفته رجل من أهل اليمن من قبل أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه ، وكان عامالً له ، فسأله عمر 

نعم ، رجل كفر بعد إسالمه ، قال : قال ) ) هل فيكم من مغربة خرب ( (  ١٦: رضي اهللا عنه عن الناس ، مث قال 
فهال حبستموه ثالثاً ، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً ، واستتبتموه ، : قال . ه فضربنا عنقه قربنا: فما فعلتم به ؟ قال : 

رواه مالك يف موطئه . . . لعله يتوب ويراجع أمر اهللا تعاىل ، اللهّم إين مل أحضر ومل آمر ، ومل أرض إذ بلغين 
  ) . دينه فاقتلوه من بدل ( وهل ذلك على سبيل االستحباب ، لظاهر . . . والشافعي يف مسنده 

مث أتبعه معاذ بن جبل رضي ) اذهب إىل اليمن : ( ويف حديث أليب موسى رضي اهللا عنه أن النيب قال له  ٣٠٨٥
كان يهودياً : ما هذا ؟ قال : انزل ؛ وإذا رجل عنده موثق ، قال : اهللا عنه فلما قدم عليه ألقى له وسادة ، وقال 

قضى اهللا ورسوله أن : متفق عليه ، وألمحد . . . ىت يقتل ، قضاء اهللا ورسوله ال أجلس ح: فأسلم مث هتّود ، قال 
من رجع عن دينه فاقتلوه ، وظاهر ذلك من غري استتابة ، وإنكار عمر رضي اهللا عنه حيمل على االستحباب ، ألهنم 

، وحديث جابر  كانوا ينكرون يف املستحب ، أو على الوجوب ، وهو املذهب عند األصحاب ، لظاهر قصة عمر
وكان : الذي رواه ابن عدي ، وبذلك يتقيد ما تقدم ، على أن يف حديث أيب موسى األشعري يف رواية أيب داود 

: فدعاه فأىب ، فضرب عنقه ، إال أن أبا داود قال : قد استتيب قبل ذلك بعشرين ليلة أو قريباً منها ، فجاء معاذ 
  . كر االستتابة ، انتهى قد روي هذا احلديث من طرق ، وليس فيه ذ

: هال حبستموه ثالثاً ، ويضيق عليه ، لقوله أيضاً (  ١٦: ويستتاب ثالثاً اتباعاً ، لقول عمر رضي اهللا عنه 
  . ، واهللا أعلم ) وأطعمتموه كل يوم رغيفاً 

( الصدر األول ، و هو الذي يظهر اإلسالم وخيفي الكفر ، وهو الذي كان يسمى منافقاً يف ) الزنديق ) : ( تنبيه ( 
هي لغة : وال تقل حنة ، وقال اهلروي : هنا مبعىن األحنة ، وهي العداوة ، قال اجلوهري ) حنة ( و ) رجز مسيلمة 

هل من خرب : بكسر الراء وفتحها ، وأصله من الغرب وهو البعد ، املعىن ) ومغربة خرب ( رديئة ، وقد جاءت 
  . املخدة ) الوسادة ( املأسور املشدود يف الوثاق من حبل أو قيد ، و ) واملوثق ( جديد ، جاء من بلد بعيد ، 

  . وكان ماله فيئاً بعد قضاء دينه : قال 
قد تقدمت هذه املسألة يف كتاب الفرائض وهو أن املرتد مىت مات أو قتل على ردته فماله فىيء ، على : ش 

ختاره ، وزاد هنا أن ذلك بعد قضاء دينه ، ألنه حق املشهور من الروايات ، ال لورثته وال ألهل الدين الذي ا
  . واجب عليه ، وأوىل ما يؤخذ من ماله 

. واعلم أن كالم اخلرقي يعتمد أصالً ، وهو أن أمالك املرتد ال تزول بنفس الردة ، وهذا هو املشهور من الروايتني 



باملوت زواهلا من حني الردة ، فيكون مراعى ؟ واملختار لعامة األصحاب ، وعليه هل ال تزول إال باملوت ، أو يتبني 
يف ) والرواية الثانية . ( فيه روايتان أيضاً ، واختلف األصحاب هنا يف التصحيح ، وعليها تقضى ديونه مطلقاً 

األصل تزول أمالكه بنفس الردة ، وهي اختيار أيب بكر ، وعليها فال تقضى ديونه ، كذا قال القاضي يف اجلامع 
وأطلق ، وظاهر كالم أيب الربكات أن الذي مينع على هذه الرواية قضاء الدين املتجدد ، وأما الالزم له الصغري ، 

  . واهللا أعلم . . . قبل الردة فيقضى على الروايات الثالثة 
  . وكذلك من ترك الصالة دعي إليها ثالثة أيام ، فإن صلّى وإال قتل ، جاحداً تركها أو غري جاحد : قال 
تقدمت هذه املسألة بأمت من هذا اللفظ ، يف باب حكم من ترك الصالة ، وقد يقال إنه إمنا أعادها هنا لينبه  قد: ش 

. على أن الزكاة والصوم واحلج ليسوا كذلك ، وفيه نظر ، ألنه من ترك واحداً من الثالثة جاحداً كفر بال ريب 
لكفر ، مث عن أمحد يف الزكاة ثالث روايات ، ثالثهن إن نعم إذا تركها غري جاحد ، فاملختار لعامة األصحاب عدم ا

قاتل عليها كفر ، وإال مل يكفر ، وعنه يف الصوم روايتان ، ولألصحاب يف احلج ثالث طرق ، فأبو حممد يقول ال 
رة من ختلف عن اِإلقرار بالتوحيد ، مع القد: يكفر حبال ، ومقابله أبو بكر يقول يكفر بكل حال ، قال يف اخلالف 

عليه ، وعن الصالة بعد اِإلقرار والقدرة على عملها ، وإيتاء الزكاة بعد اإلقرار بوجوهبا عليه ، وصوم رمضان بعد 
ال فرق بني : اإلقرار والقدرة عليه ، وكذلك احلج ، فعند أمحد أنه مرتد ، يستتاب فإن تاب وإال قتل ، وقال أيضاً 

إن أخره إىل وقت : له فرض كالتوحيد ، وتوسط أبو الربكات فقال الصوم والصالة والزكاة واحلج ، ألن هذا ك
  . يغلب على ظنه موته قبله ، أو عزم على تركه بالكلية كفر وإال فال 

  . وذبيحة املرتد حرام ، وإن كانت ردته إىل دين أهل الكتاب : قال 
ذا كانت إىل دين أهل الكتاب فهو قول أما إذا مل تكن ردته إىل دين أهل الكتاب فاتفاق واحلمد هللا ، وأما إ: ش 

العامة ، ألنه ال يقر على دينه ، أشبه الوثين ، وألنه ال يثبت له أحكام أهل الكتاب يف اجلزية ، وال يف النكاح ، وال 
  . يف االسترقاق ، فكذلك يف الذبيحة 

  . والصيب إذا كان له عشر سنني ، وعقل اإلسالم فأسلم فهو مسلم : قال 
هو املذهب املعروف ، واملختار لعامة األصحاب ، حىت أن مجاعة منهم أبو حممد يف املغين ويف الكايف هذا : ش 

  . جزموا بذلك 
  ) . من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة : ( لعموم قول النيب  ٣٩٨٦
) . . أمواهلم إال حبقها أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم و(  ٣٠٨٧

  . احلديث . 
ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنه أن عمر رضي اهللا عنه انطلق مع رسول اهللا يف رهط من  ٣٠٨٨

أصحابه رضي اهللا عنهم ِقَبل ابن صياد ، حىت وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بين مغالة ، وقد قارب ابن صياد 
أتشهد ، أين رسول : ( رب رسول اهللا ظهره بيده ، مث قال رسول اهللا البن صياد يومئذ احللم ، فلم يشعر حىت ض

أتشهد أين رسول اهللا : فقال ابن صياد لرسول اهللا . أشهد أنك رسول األميني : ، فنظر إليبه ابن صياد ، فقال ) اهللا 
ول اهللا اإلسالم وهو دون وذكر احلديث ، فعرض عليه رس) آمنت باهللا وبرسوله : ( ؟ فرفضه رسول اهللا وقال 

  . يقتضي صحته منه ) عليه ( البلوغ ، وعرضه 
كل مولود يولد على الفطرة ، حىت يعرب عنه لسانه ، : ( قال رسول اهللا : وعن جابر رضي اهللا عنه قال  ٣٠٨٩

د جعله إذاً إما ، رواه أمحد واإلعراب منه حيصل قبل البلوغ ، وق) فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكراً وإما كفوراً 



  . شاكراً وإما كفوراً وألن علياً رضي اهللا عنه أسلم صغرياً 
أخرجه البخاري يف تارخيه ، فاعترب ) . . . أسلم علي رضي اهللا عنه وهو ابن مثان سنني (  ١٦: قال عروة  ٣٠٩٠

  . ذلك الصحابة ومن بعدهم رضي اهللا عنهم وعّد من السابقني 
كان علي رضي اهللا عنه أول من أسلم من الناس بعد خدجية رضي (  ١٦:  عنهما فعن ابن عباس رضي اهللا ٣٠٩١

  . ، رواه أمحد ) اهللا عنها 
مسعت زيد بن أرقم رضي اهللا عنه (  ١٦: وعن عمرو بن مرة عن أيب محزة ، عن رجل من األنصار ، قال  ٣٠٩٢
أول من أسلم أبو بكر : النخعي ، فقال أول من أسلم علّي ؛ قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك إلبراهيم : يقول 

أول من أسلم من : رواه أمحد والترمذي وصححه ، ومجع العلماء بني األقوال فقالوا ) . . . الصديق رضي اهللا عنه 
  . الرجال أبو بكر ، ومن النساء خدجية ، ومن الصبيان علي ، ومن املوايل زيد ، ومن العبيد بالل رضي اهللا عنهم 

مد يف املقنع ، و أبو الربكات رواية بعدم صحة إسالم الصيب ، ألنه ليس مبكلف ، أشبه الطفل ، أو وحكى أبو حم
وأجيب بأن الطفل ال يعقل خبالف ) رفع القلم عن ثالث : ( قول يثبت به حكم ، فلم يصح منه كاهلبة ، وحلديث 

تصح : لحة ، وهلذا قلنا على الصحيح هذا ، وعدم صحة اهلبة وحنوها حذاراً من حلوق الضرر به ، وهذا حمض مص
شرطه أن يعقل ) فعلى املذهب ( وصيته ، واحلديث ظاهره أنه ال يكتب عليه شيء ، واإلسالم يكتب له ال عليه ، 

اإلسالم قطعاً ، بأن يعلم أن اهللا ربه ال شريك له ، وأن حممداً عبده ورسوله ، إذ من ال يعقل كالمه ال يدل على 
حكى ابن املنذر عن أمحد أنه ال حيد ، وإليه ميل أيب حممد ؛ إذ املقصود عقل . مع ذلك بسن شيء ، وهل حيّد 

يقتضي أن احلكم منوط ) حىت يعرب عنه لسانه : ( اإلسالم ، والسن ال مدخل له يف ذلك ، وألن قوله يف احلديث 
  . بذلك فقط 
قتل علي وهو ابن مثان ومخسني سنة ، : ال وقد روى البخاري يف تأرخيه عن جعفر بن حممد عن أبيه ، ق ٣٠٩٣

وهذا يقتضي أنه أسلم وله حنو ست سنني ، ألنه أسلم يف أول املبعث ، وعاشر رسول اهللا بعد مبعثه ثالثاً وعشرين 
يشترط أن يكون ابن سبع ، لقوله عليه ) وعن أمحد ( سنة ، وعاش علي رضي اهللا عنه بعد وفاته حنو الثالثني ، 

، فدلّ على أن ذلك حد ألمرهم ، وظاهره صحة عباداهتم ، واإلسالم هو أول ) روهم بالصالة لسبع م: ( السالم 
يشترط أن يكون ابن عشر ، لتوجه الضرب إذاً ، ومل : وهو الذي اعتمده اخلرقي ) وعنه ( العبادات ورأسها ، 

ان ، لكن اخلالف هنا أشهر ، وهلذا كثري من يتعرض اخلرقي لردته ، لكنها تفهم من املسألة اآلتية ، وفيها أيضاً روايت
األصحاب جزم مث بالصحة ، وحكى اخلالف هنا ، ومن مث مجع أبو الربكات كالم األصحاب ، وحكى فيها ثالث 

رفع القلم عن : ( يصح اإلسالم دون الردة ، وإليها ميل أيب حممد ، نظراً إىل قوله عليه السالم ) الثالثة ( روايات 
  ملذهب عند األصحاب الصحة ، حلديث جابر املتقدم ، وألن من صح إسالمه صحت ردته كالبالغ ، ، وا) ثالث 

أحدمها إذا صححنا إسالم الصيب ، أو مل نصحح ردته فال ريب أنه حيال بينه وبني أهل الكفر ، ) : تنبيهان ( 
على اإلسالم ، أو عوده إليه حني  وكذلك إن مل نصحح إسالمه ، أو صححنا ردته ، حذاراً من فتنته ، ورجاء ثبوته

  . أي يبني عنه ) وحىت يعرب عنه لسانه ( البناء املرتفع ، ) األطم ) : ( الثاين . ( بلوغه 
  . مل يلتفت إىل مقالته ، وأجرب على اإلسالم . مل أدر ما قلت : فإن عاد وقال : قال 
يلتفت إىل قوله على املشهور ، وأجرب على اإلسالم  مل. مل أدر ما قلت : إذا حكم بإسالم الصيب فرجع ، وقال : ش 

مل أنو اإلسالم على املذهب ، وألنه قد : ، ألنه عاقل صح إسالمه ، فال يلتفت إىل قوله ، كالبالغ إذا أسلم مث قال 
. م يقبل منه ، فال جيرب على اإلسال) وعنه ( ثبت عقله لإلسالم ومعرفته ، فال يبطل ذلك مبجرد دعواه كالبالغ ، 



  . هذا قول حمتمل ، ألن الصيب يف مظنة النقص ، فجاز أن يكون صادقاً ، والدماء حيتاط هلا : قال أبو بكر 
  . وال يقتل حىت يبلغ : قال 
يعين إذا أقام على رجوعه ، فإنه يصري مرتداً ، لكن ال يقتل حىت يبلغ ، ألن القتل عقوبة متأكدة ، فال جتب : ش 

  . ذاراً من قتله بأمر حمتمل على الصيب كاحلد ، وح
  . وجياوز بعد بلوغه ثالثة أيام ، فإن ثبت على كفره قتل : قال 
  . قد تقّرر أنه ال يقتل حىت يبلغ ، فإذاً حكم الردة مل يتعلق به إال بعد البلوغ ، فتكون االستتابة بعده : ش 
  . ى أحد من أوالدمها ممن كانوا قبل الردة رق وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار احلرب ، مل جير عليهما وال عل: قال 
ال جيوز استرقاق املرتد ، رجالً كان أو امرأة ، وإمنا ذكر اخلرقي رمحه اهللا تعاىل الزوجني واهللا أعلم ، ألجل : ش 

وه قضى اهللا ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتل( ، ) من بّدل دينه ماقتلوه : ( ذكر األوالد ، وذلك لعموم ما تقدم 
وحنو ذلك ، وإذا جاز استرقاقه وبقاؤه مل يقتل ، وأدوات الشرط كما تقدم تشمل املذكر واملؤنث ، وأما أوالد ) 

املرتدين فمن ولد قبل الردة مل يسترق ، ألنه مسلم تبعاً ألبيه ، فال يتبعه يف الردة ، ألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه 
يف الكفر ، وإذاً ال يسترقون صغاراً ، ألهنم مسلمون ، وال كباراً ألهنم إن  وقد تبعوهم يف اإلسالم ، فال يتبعوهنم

ثبتوا على إسالمهم فواضح ، ون ارتدوا فحكمهم حكم آبائهم كما تقدم ، ومن علقت به أمه بعد الردة وولدته 
ر أيب بكر يف بعدها جاز استرقاقه على ظاهر كالم اخلرقي ، ومنصوص أمحد يف رواية الفضل بن زياد ، واختيا

اخلالف ، والقاضي وأيب اخلطاب ، والشريف وابن البنا والشريازي وغريهم ، ألنه مولود بني أبوين كافرين ، مل 
يسبق عليه حكم اإلسالم ، أشبه ما لو كان أبواه كافرين أصليني ، واختار ابن حامد أنه ال جيوز استرقاقه ، وحكاه 

سترق كأبيه ، ولعل ابن حامد إمنا أخذ الرواية من عدم إقراره باجلزية ، وإن رواية ، ألنه ال يقر باجلزية ، فال ي
علقت به يف اإلسالم ووضعته يف الردة فعند أيب الربكات وأيب حممد يف الكايف حكمه حكم ما لو وضعته يف اإلسالم 

 املغين على ظاهره ، معلّالً ، وهو التحقيق ، النعقاده مسلماً ، وكالم اخلرقي يوهم العكس ، وقد أقّره أبو حممد يف
بأن أكثر األحكام إمنا تتعلق بالوضع ، فكذلك هذا ، وقد وقع حنو هذه العبارة للخرقي يف النكاح ، وقد تقدم ذلك 

 .  
  . ومن امتنع منهما أو من أوالدمها الذين وصفت من اإلسالم بعد البلوغ ، استتيب ثالثاً ، فإن مل يتب قتل : قال 
تنع منهما أو من أوالدمها الذين حكم عليهما من اإلسالم ، فال إشكال يف قتلهم إذا مل يتوبوا ، كبقية أما من ام: ش 

بعد البلوغ ، ملا تقدم من أن حكم الردة : الذين وصفت ، يعين الذين ولدوا قبل الردة ، وقوله : املرتدين ، وقوله 
أوالدهم الذين ولدوا بعد الردة لو امتنعوا من اإلسالم مل إمنا يتعلق بالصيب بعد البلوغ ، ومفهوم كالم اخلرقي أن 

) الثانية . ( اختاروا كفراً ال يقر أهله عليه باجلزية ، فهنا ال ريب يف قتلهم ) إحدامها ( يقتلوا ، وحتت هذا صورتان 
وهو ) إحدامها ( ملقنع اختاروا كفراً يقر أهله عليه باجلزية ، فهنا روايتان ، حكامها أبو الربكات ، وأبو حممد يف ا

ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار القاضي يف روايتيه ، يقرون باجلزية ، ألهنم ولدوا بني كافرين ، ومل يسبق هلم حكم 
، وهي اختيار أيب بكر ، وهبا قطع أبو حممد يف الكايف ) والثانية . ( اإلسالم ، فجاز إقرارهم باجلزية كأوالد احلربيني 

اهلداية ، ال يقرون باجلزية ، ألهنم أوالد من ال يقر على كفره ، فال يقرون باجلزية كالولد الذي  ، وأبو اخلطاب يف
؟ وسلك أبو حممد . . . وهلذا اخلالف التفات إىل أن من هتّود أو تنّصر بعد املبعث هل يقر باجلزية أم ال . قبل الردة 

لولد يف األسر بعد حلوقه بدار احلرب ، فحكمه حكم سائر أهل إذا وقع أبو ا: يف املغين طريقة مل نرها لغريه ، فقال 
دار احلرب ، وإن بذل اجلزية وهو يف دار احلرب ، أو وهو يف دار اإلسالم ، مل يقر هبا ، النتقاله إىل الكفر بعد 



  . نزول القرآن 
  . ومن أسلم من األبوين كان أوالده األصاغر تبعاً له : قال 

ما من الناس مسلم ميوت له ثالثة من الولد : ( قال رسول اهللا : س رضي اهللا عنه قال ملا روي عن أن: ش  ٣٠٩٤
) ما من رجل مسلم : ( ، رواه البخاري وأمحد وقال فيه ) مل يبلغوا احلنث ، إال أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم 

  . ، وهو يشمل ما إذا كانوا من كافرة 
ضي اهللا عنهما مع أمه من املستضعفني ، ومل يكن مع أبيه على دين قومه ، قال البخاري وكان ابن عباس ر ٣٠٩٥

أن هذا احلكم ثابت للصغري ما مل ) وظاهر كالم اخلرقي ( ومن علوه التبعية له ، . وألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه 
ال حيكم بإسالمه حىت يسلم  :يبلغ ، وهو املنصوص واملشهور ، حلديث أنس رضي اهللا عنه املتقدم ، وقيل يف املميز 

بنفسه كالبالغ ، ألنه يصري مستقالً بنفسه ، ولعله يلتفت إىل أن املميز يصح إسالمه ، فصار كالبالغ ، لكن املذهب 
صحة إسالم املميز ، واملذهب التبعية إىل البلوغ ، ومراد اخلرقي باألبوين األبوان األدنيان احلقيقيان ، وال يتبع 

  . جدته يف اإلسالم الصغري جده وال 
  . وكذلك من مات من األبوين على كفره قسم له من املرياث ، وكان مسلماً مبوت من مات منهما : قال 
  . أما كون الصغري حيكم بإسالمه مبوت أحد أبويه الكافرين على املشهور واملختار لألصحاب من الروايتني : ش 

ما من مولود إال يولد على الفطرة ، فأبواه : ( سول اهللا قال فلما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ر ٣٠٩٦
، مث يقول أبو ) يهوّدانه ، أو ينصرانه ، أو ميجسانه ، كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء ، هل حتسون فيها من جدعاء 

أفرأيت من ميوت يا رسول اهللا : قالوا : ويف رواية . اآلية ) } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها { (  ١٩: هريرة 
فجعل هتوده وتنصره ومتجسه بسبب أبويه ، . متفق عليهما ) اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : ( منهم وهو صغري ؟ قال 

فإذا ماتا فقد فات السبب ، وكذلك إذا مات أحدمها إذ ال ريب أن الشيء يفوت بفوات جزئه ، ومىت فات 
ال ) : والرواية الثانية ( ها ، وهي اإلقرار بالربوبية والوحدانية ، السبب بقي على أصل الفطرة اليت خلقه اهللا علي

حيكم بإسالمه ، ألنه ثبت كفره ، ومل يوجد منه إسالم ، وال ممن هو تابع له ، فوجب إبقاؤه على ما كان عليه ، 
ت أبيه ، مع أنه ال خيلو وألنه مل ينقل عن النيب وال عن أحد من خلفائه أنه أجرب أحداً من أهل الذمة على اإلسالم ملو

وهل حكم املميز . زمنهم من موت بعض أهل الذمة عن يتيم ، واحلكم يف موت األبوين كاحلكم يف موت أحدمها 
  . حكم البالغ أو حكم الطفل ؟ فيه القوالن السابقان 

احلديث يقتضيه ،  وكالم اخلرقي يشمل املوت يف دار احلرب ودار اإلسالم ، وهو قويل بعده أبو الربكات ، وعموم
والذي أورده أبو الربكات مذهباً وبه قطع أبو حممد يف املغين اختصاص احلكم بدار اإلسالم ، إذ قضية الدار احلكم 

وأّما كونه يقسم له من . بإسالم أهلها ، خرج منه الطفل الذي له أبوان ، فإذا عدما أو أحدمها بقي على األصل 
مسلماً مبوته ، فألن املانع من اإلرث وهو اإلسالم مل يتحقق وجوده حني  مرياث من مات من أبويه الذي جعل

فاملانع إمنا حتقق وجوده ملا انتقل اإلرث ، أما وقت االنتقال فلم . اإلرث ، إذ باملوت انتقل اإلرث وحصل اإلسالم 
استشكل على هذا نص وقد . يتحقق ، ال سيما ومن قاعدتنا على املشهور أن من أسلم قبل قسم املرياث قسم له 

أمحد يف الكافر إذا مات عن محل منه أنه ال يرثه ، والقاضي أظنه يف اجملرد محل هذا على أهنا وضعته بعد قسم 
وأبو الربكات جرى على املنصوص يف . املرياث ، وجعل أهنا مىت وضعته قبل ذلك ورث كما يف هذه املسألة 

: مه قبل وضعه ، واإلرث ال حيكم له إال بانفصاله ، وقد يقال املوضعني ، وأشار للفرق بأن احلمل حكم بإسال
الظاهر من كالم األصحاب أنا نتبني بوضعه حياً إرثه ، فاإلرث حصل له أيضاً من حني موت أبيه ، فهو كهذه 



صل املسألة ، والظاهر أن هذه شبهة القاضي ، فيجاب بأنه على كل حال املانع قد حتقق قبل احلكم بإرثه ، فلم حي
  شرط إرثه إال واملانع قد حتقق فانتفى اإلرث لوجود املانع ، 

  . واهللا أعلم ) الفطرة ) : ( تنبيه ( 
ما كفرت ، فإن شهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممد رسول اهللا مل يكشف عن : ومن شهد عليه بالردة فقال : قال 

  . شيء 
 اهللا ، وأن حممداً عبده ورسوله مل يكشف عن شيء مما شهد من شهد عليه بالردة فأنكر ، وشهد أن ال إله إال: ش 

  . عليه ، ومل يكلف اإلقرار مبا نسب إليه 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ، : ( قال رسول اهللا : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٠٩٧

  ) . اءهم وأمواهلم إال حبقها ، وحساهبم على اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دم
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال : ( قال رسول اهللا : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٠٩٨

اهللا ، وأن حممد رسول اهللا ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم ، 
  . متفق عليهما ، وألن هذا يثبت به إسالم الكافر األصلي ، فكذا هذا ) اهبم على اهللا وحس

وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يلتفت مع ذلك إىل ما شهد عليه به ، ولو كان إنكار فرض ، أو إحالل حمرم ، ومحل أبو 
 هذا فال حيصل إسالمه إال باإلقرار حممد كالمه على من كفر جبحد الوحدانية أو الرسالة أو مها ، أما من كفر بغري

  . مبا جحده 
ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال يكفي واحلال ما تقدم جحده للردة ، وهذا واهللا أعلم كأنه مقصود اخلرقي من ذكر 

هذه املسألة ، لينص على خمالفة بعض احلنفية ، وذلك ألنه بالبينة قد بان كفره ، فلم حيكم بإسالمه بدون الشهادتني 
  . كالكافر األصلي  ،

وقد روى األثرم بإسناده عن علي رضي اهللا عنه أنه أيت برجل عريب قد تنصر ، فاستتابه فأىب أن يتوب فقتله  ٣٠٩٩
ليس لنا دين إال : ، وأيت برهط يصلون وهم زنادقة ، قد قامت عليهم بذلك الشهود العدول ، فجحدوا وقالوا 

تدرون ِلَم استتبت النصراين ؟ استتبته ألنه أظهر دينه ، فأما الزنادقة : مث قال دين اإلسالم ، فقتلهم ومل يستتبهم ، 
  . الذين قامت عليهم البينة فإمنا قتلتهم ألهنم جحدوا ، وقد قامت عليهم البينة 

ومقتضى كالم اخلرقي أن حصول الشهادتني كاف يف إسالم املرتد ، وهو كذلك ، وكذلك كل كافر ، وال يشترط 
  . وأنا بريء من الدين الذي كنت عليه ، ملا تقدم : مع ذلك  أن يقول
  ) . ال إله إال اهللا ، وأين رسول اهللا : يا غالم ، قل : ( ولقول النيب للغالم اليهودي  ٣١٠٠
نعم ) أدعوك إىل كلمة أشهد لك هبا عند اهللا ، ال إله إال اهللا ، وأين رسول اهللا : ( وقوله لعمه أيب طالب  ٣١٠١
فر جبحد فرض ، أو حترمي أو حتليل ، أو نيب أو كتاب ، أو رسالة نبينا حممد إىل غري العرب وحنو ذلك ، فال بد من ك

  . مع الشهادتني أن يقر باجملحود به ، ألن الشهادتني كانت موجودة منه قبل ذلك 
وهو ) إحدى الروايات ( وهو ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال يكتفي بأشهد أن حممداً رسول اهللا ، عن كلمة التوحيد ، 

  . يكتفي بذلك ) والثانية . . . ( مقتضى ما تقدم من األحاديث 
مث مات ، فقال رسول اهللا . أشهد أنك رسول اهللا : ملا روى أنس رضي اهللا عنه أن يهودياً قال لرسول اهللا  ٣١٠٢

قرار برسالة النيب يتضمن اإلقرار بوحدانية ، ذكره أمحد يف رواية مهنا حمتجاً به ، وألن اإل) صلوا على صاحبكم : ( 
إن كان ممن يقر بالتوحيد كأكثر اليهود اكتفي بذلك ، ألن ) والثالثة . ( سبحانه ، لتصديق الرسول فيما جاء به 



بانضمام تصديقه بالرسالة إىل ما عنده من التوحيد يكمل إسالمه ، وإن مل يقر بالتوحيد كالنصارى وحنوهم ، مل 
  . ، ألن اجلاحد جحد شيئني ، فال يزول جحده هلما إال باإلقرار هبما ، وهده الرواية اختيار أيب حممد  يكتف بذلك

أنا مؤمن أو أنا مسلم ، مل يكتف بذلك ، ونص القاضي وابن البنا على : ومفهوم كالم اخلرقي أيضاً أنه إذا قال 
  . االكتفاء بذلك عن الشهادتني ، لتضمنهما إياها 

يا رسول اهللا أرأيت إن لقيت رجالً من الكفار فقاتلين ، فضرب إحدى يدي : روى املقداد أنه قال وقد  ٣١٠٣
ال تقتله ، فإن : ( أسلمت ، أفأقتله يا رسول اهللا بعد أن قاهلا ؟ قال : بالسيف فقطعها ، مث الذمين بشجرة فقال 

وحيتمل : قال أبو حممد . رواه مسلم ) مته اليت قاهلا قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك مبنزلته قبل أن يقول كل
أنا مسلم : أن هذا فيمن كفره بغري جحد فرض ، أو كتاب أو حنو ذلك ، أما من كفره بذلك فال نكتفي منه بقوله 

  . أو مؤمن ، ألنه قد يعتقد أن اإلسالم ما هو عليه ، إذ أهل البدع كلهم يعتقدون أهنم هم املسلمون 
لو أقر بالردة مث رجع ، أو أنكر ، قبل منه بدون جتديد إسالم ، على ما قطع به ابن محدان يف رعايتيه ، و : ) تنبيه ( 

حيتمل أن يقول فيه كمسألتنا ، وإن سلمنا فالفرق أن هنا ثبت : أبو حممد ، ملا أورد عليه ذلك يف أصل املسألة قال 
  . ل رجوعه كالزنا ، واهللا أعلم بقوله ، فقبل رجوعه عنه ، ومث ثبت بالبينة فال يقب

  . ومن ارتد وهو سكران مل يقتل حىت يفيق ويتم له ثالثة أيام من وقت ردته ، فإن مات يف سكره مات كافراً : قال 
هل تصح ردة السكران ؟ فيه روايتان تقدمتا يف طالقه ، إال أن أبا حممد كالمه مث يوهم عدم صحة طالقه ، : ش 

وإن صحت فال يقتل . وباجلملة مىت مل تصح ردته فال كالم . ورمبا أشعر كالم اخلرقي بذلك  وكالمه هنا بالعكس ،
حىت يفيق من سكره ، ليكمل عقله ، ويفهم ما يقال له ، وتزول شبهته ، وألن القتل جعل للزجر ، وال حيصل 

هذا الذي أورده . ني بلوغه الزجر يف حال سكره ، ويتم له ثالثة أيام من وقت صحوه ، كما قلنا يف الصيب من ح
أبو الربكات مذهباً ، واخلرقي رمحه اهللا جعل الثالث من وقت رّدته ، وتبعه على ذلك أبو حممد ، ألن مدة سكره ال 

ال : تدوم غالباً أكثر من ثالثة أيام ، خبالف الصيب فعلى هذا لو استمّر سكره أكثر من ثالثة أيام ، فقال أبو حممد 
  . يستتاب عقيب صحوه ، فإن تاب وإال قتل يف احلال يقتل حىت يصحو و

  . واحلكم يف إسالمه يف سكره كاحلكم يف ردته ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم ) : تنبيه ( 

  كتاب احلدود

  
احلدود مجع حد ، واحلد يف األصل املنع ، ومنه قيل للبواب حداداً ، ملنعه الداخل واخلارج إال بإذن ، ومسي احلديد 

قال . لالمتناع به ، أو المتناعه على من حياوله ، واحلد عقوبة متنع من الوقوع يف مثله ، وحدود اهللا حمارمه  حديداً
، وما قدره كجعل الطالق ثالثاً ، وحنو ذلك ، قال ) } تلك حدود اهللا فال تقربوها { (  ١٩: سبحانه تعاىل 

سمية احملارم حدوداً ، وكذلك املقدرات إشارة إىل املنع ولعل ت) } تلك حدود اهللا فال تعتدوها { (  ١٩: سبحانه 
  . من قربان ذلك أو جتاوزه واهللا أعلم 

وإذا زىن احلر احملصن أو احلرة احملصنة جلداً ورمجاً حىت ميوتا ، يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا ، : قال 
  . يرمجان وال جيلدان : والرواية األخرى 

وال تقربوا الزنا إنه كان { (  ١٩ا علم حترميه من دين اهللا بالضرورة ، وقد شهد له قوله سبحانه ؛ الزنا مم: ش 
والذين ال يدعون مع اهللا إهلاً آخر ، وال يقتلون النفس اليت { (  ١٩: ، وقوله سبحانه ) } فاحشة وساء سبيال 



: ، وقوله تعاىل ) } ضاعف له العذاب يوم القيامة حرم اهللا إال باحلق ، وال يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، ي
  ) . } وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن { (  ١٩

  . وعّده النيب يف السبع املوبقات ، وجعله من أعظم الذنب  ٣١٠٤
ما ، اختيار أيب بكر عبد العزيز ، ونصبها الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيه) فالرواية األوىل ( إذا تقرر ذلك 

اآلية ، ) } الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { (  ١٩: وصححها الشريازي ، لقوله اهللا تعاىل 
وهذا عام يف البكر والثيب مث قد ورد رجم احملصن يف سنة رسول اهللا بال ريب ، وفعله خلفاؤه من بعده ، بل ويف 

  . الكتاب العزيز 
إن اهللا (  ١٦: مسعت عمر رضي اهللا عنه وهو على منرب رسول اهللا يقول : عنهما قال ابن عباس رضي اهللا  ٣١٠٥

بعث حممداً باحلق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول اهللا 
فيضلوا بترك فريضة أنزهلا  ما جند الرجم يف كتاب اهللا: ورمجنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل 
إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة (  ١٦) اهللا يف كتابه ، فإن الرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن ، 

وإذا ورد . متفق عليه ) . . . ، أو كان احلبل أو االعتراف ، وامي اهللا لوال أن يقول الناس زاد يف كتاب اهللا لكتبتها 
 الكتاب ويف السنة ، وورد اجللد يف الكتاب ، وهو يعّمه ويعم غريه ، وجب اجلمع بينهما ، وقد رجم الثيب يف

  . أشار علّي رضي اهللا عنه واهللا أعلم إىل ذلك 
ففي البخاري عن الشعيب عن علياً رضي اهللا عنه حني رجم املرأة ضرهبا يوم اخلميس ، ورمجها يوم اجلمعة ،  ٣١٠٦

  ) . كتاب اهللا ، ورمجتها بسنة رسول اهللا جلدهتا ب(  ٦: وقال 
مع أن يف صحيح مسلم ، وسنن أيب داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  ٣١٠٧

خذوا عين ، قد جعل اهللا هلن سبيالً ، البكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة : ( قال 
على هذا من أن النيب مل جيلد ليس بنص صريح ، إذ غايته أنه مل ينقل أنه جلد ، وعدم النقل  ، وما يعترض) والرجم 

  . ال يدلّ على العدم 
  . هي أشهر الروايتني عن األثرم ، واختارها ابن حامد ، ونصرها اجلوزجاين واألثرم يف منتهامها ) والرواية الثانية ( 

وامرأة من جهينة ، ورجالً وامرأة من اليهود ، ومل ينقل مع كثرة ألن النيب رجم ماعزاً والغامدية ،  ٣١٠٨
  . الروايات اليت يبلغ جمموعها التواتر املعنوي بال ريب أنه جلدهم 

متفق عليه ، ومل يأمر جبلدها ، وهذا يبني أن ) واغد يا أنيس إىل امرأة هذا ، فإن اعترفت فارمجها : ( وقال  ٣١٠٩
مسعت أبا عبد اهللا يقول يف حديث : ول اهللا ، وقد أشار إىل هذا أمحد ، قال األثرم هذا هو آخر األمرين من رس

إنه أول حّد نزل ، وإن حديث ماعز بعده رمجه رسول اهللا ومل جيلده ، وعمر رضي اهللا عنه : عبادة رضي اهللا عنه 
  . مل على البكر رجم ومل جيلد ، وكذلك نقل إمساعيل بن سعيد حنو هذا ، والذي يف اآلية الكرمية حي

: ذكرها رزين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : وقد ورد يف أيب داود يف رواية ، قال أبو السعادات  ٣١١٠
(  ٩)} والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم { (  ١٩: أول ما كان الزنا يف اإلسالم أخرب رسول الل فأنزل اهللا تعاىل 

الزانية والزاين { (  ١٩: مث نزل بعد ذلك ) } فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما  واللذان يأتياهنا منكم فأذومها ،{ 
، مث نزلت آية الرجم يف النور ، فكان األول للبكر ، مث رفعت آية الرجم ) } فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

  . من التالوة ، وبقي احلكم هبا ، وهذا إن ثبت فيه مجع بني األدلة 
  . على ذلك عمر وعثمان رضي اهللا عنه فرمجا ، ومل ينقل أهنما جلد وقد عمل  ٣١١١



وتقييد اخلرقي باحلر واحلرة ليخرج العبد واألمة ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل حّدمها ، وتقييد احلر باحملصن واحلرة 
ذلك حديث عبادة باحملصنة ليخرج غري احملصن كما سيأيت ، وال نزاع يف أن اإلحصان شرط يف الرجم ، وقد شهد ل

  . وحديث عمر رضي اهللا عنهما 
، ويف ) الثيب الزاين : ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا إال بإحدى ثالث : ( وقول النيب  ٣١١٢
  . وقد تقدم ذلك . . . احلديث ) أو زنا بعد إحصان : ( رواية 
واإلحصان قد تقدم الكالم عليه يف . ، فأمر به فرجم نعم : ؟ قال ) أحصنت : ( ويف قصة ماعز أنه قال له  ٣١١٣

  . آخر كتاب النكاح ، فال حاجة إىل إعادته 
  : الزنا الفاحشة ميد ويقصر ، فالقصر ألهل احلجاز ، واملد ألهل جند ، أنشد ابن سيده ) : تنبيه ( 

  أما الزناء فإين لست قاربه 
  

  واملال بيين وبني اخلمر نصفان 
  . الفاحشة ، وسيأيت كالم اخلرقي إن شاء اهللا تعاىل فيه ، واهللا أعلم والزاين من أتى 

  . ويغسالن ويكفنان ، ويصلّى عليهما ، ويدفنان : قال 
  . أما الغسل والتكفني والدفن فاتفاق ، حكاه أبو حممد : ش 

نعون مبوتاكم ؛ اصنعوا هبا ما تص: سئل علّي رضي اهللا عنه عن شراحة وكان رمجها فقال : وقال أمحد  ٣١١٤
  . وصلّى علّي رضي اهللا عنه على شراحة ، وأما الصالة فهي أيضاً قول األكثرين 

يا : ملا روى عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن امرأة من جهينة أتت النيب وهي حبلى من الزنا ، فقالت  ٣١١٥
ففعل ، فأمر ) ليها ، فإذا وضعت فأتين هبا أحسن إ: ( رسول اهللا أصبت حداً فأقمه علي ، فدعا نّيب اهللا وليها فقال 

أتصلّي عليها وقد زنت ؟ فقال : هبا نّيب اهللا فشدت عليها ثياهبا ، مث أمر هبا فرمجت ، مث صلى عليها ، قال عمر 
لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت : ( رسول اهللا 

  . رواه مسلم وأبو داود والترمذي ) وجل  بنفسها هللا عز
مث أمر هبا فصلّي عليها : ويف مسلم أيضاً وسنن أيب داود ، من حديث بريدة يف قصة ماعز والغامدية قال  ٣١١٦
  . ودفنت 
وما يف الصحيح من حديث ابن عباس ، ومن حديث جابر رضي اهللا عنهم أن النيب مل يصل على ماعز ،  ٣١١٧

صلوا على من قال ال ( تمل أن النيب مل حيضره ، أو اشتغل عنه لعارض ، أو غري ذلك ، وألن عموم فقضية عني ، حي
  . يدخل فيه من مات حبد ) إله إال اهللا 

  . وإذا زىن احلر بالبكر جلد مائة جلدة ، وغرب عاماً : قال 
حصل اتفاق العلماء وهللا احلمد على أراد بالبكر من مل حيصن ، وإمنا عرب بالبكر اتباعاً للفظ احلديث ، وقد : ش 

اجللد ، بشهادة الكتاب والسنة بذلك ، ومجهورهم أيضاً على القول بالتغريب ، حلديث عبادة بن الصامت رضي 
  . اهللا عنه املتقدم 

يا : جاء أعرايب إىل النيب وهو جالس ، فقال : وعن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنهما قاال  ٣١١٨
نعم فاقض بيننا بكتاب اهللا : فقال اخلصم اآلخر وهو أفقه منه . ول اهللا أنشدك اهللا أال قضيت يل بكتاب اهللا رس

إن ابين كان عسيفاً على هذا ، فزىن بامرأته ، وإين أخربت أن على ابين : ، قال ) قل : ( وأذن يل ، فقال النيب 



العلم فأخربوين إمنا على ابين جلد مائة وتغريب عام ، وأن الرجم ، فافتديت منه مبائة شاة ووليدة ، فسألت أهل 
والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا ، الوليدة والغنم رد : ( على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول اهللا 

 فغدا عليها) عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس إىل امرأة هذا ، فإن اعترفت فارمجها 
وهو العمدة قوله ) أحدمها ( فاعترفت ، فأمر هبا رسول اهللا فرمجت ، أخرجه اجلماعة ، والداللة منه من وجهني 

سألت أهل العلم ، وأهل : قوله ) : والثاين ) . ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام : ( عليه الصالة والسالم 
ن هذا كان معروفاً مشهوراً عندهم ، وقد تأكّد قوله العلم هم جلة الصحابة رضي اهللا عنهم ، وهذا يدلّ على أ

  . عليه السالم بفعله 
فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا ضرب وغّرب ، وأن أبا بكر رضي اهللا عنه ضرب وغرب ،  ٣١١٩

بكر الصواب يف هذا احلديث أن أبا : لكن قال النسائي . وأن عمر رضي اهللا عنه ضرب وغرب ، رواه النسائي 
اآلية ، ) } الزانية والزاين { (  ١٩رضي اهللا عنه ، وليس فيه أن النيب ودعوى أن هذا زيادة على النص ، وهو 

فألن النص ليس فيه تعرض لنفي ) أوالً ( والزيادة على النص نسخ ، والكتاب ال ينسخ بالسنة ممنوع ، أما 
فإنا ) ثانياً ( التفاق مىت عارض املفهوم نص قدم عليه ، وأما التغريب إال من جهة املفهوم ، واحلنفي ال يقول به ، وبا

فإنا ال نسلم أيضاً أن النسخ ال ) ثالثاً ( ال نسلم أن الزيادة على النص نسخ ، كما هو مقرر يف موضعه ، وأما 
عقيل ، واهللا  حيصل بالسنة ، بل حيصل بالسنة ، وإن كانت آحاداً ، على رواية اختارها فحل الفقهاء أبو الوفاء ابن

  . أعلم 
  . وكذلك املرأة : قال 
يعين أهنا جتلد ، وال نزاع يف ذلك ، لنص الكتاب ، وتغرب ، وهو أيضاً قول األكثرين ممن قال بالتغريب ، مث : ش 

وعليه املعول يف املذهب ، لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه ، وألن ما كان حداً يف حق الرجل كان 
حق املرأة كسائر احلدود ، واختار أبو حممد يف مغنيه أهنا ال تغرب ، كقول مالك ، وله يف كتبه الثالثة  حداً يف

  . احتمال بسقوطه إذا مل جتد حمرماً 
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم إال مع ذي : ( ومدركهما قوله عليه السالم  ٣١٢٠

دون حمرم تضييع هلا ، ومعه يفضي إىل نفي من ال ذنب له ، وإن كلفت بأجرته فذلك زيادة وألن تغريبها ب) حمرم 
  . على عقوبتها مبا مل يرد الشرع به 

: شرط التغريب أن يكون إىل مسافة القصر يف اجلملة ، إذ ما دوهنا يف حكم املقيم ، قال أبو حممد ) : تنبيه ( 
وال تفريع على هذا . ينفى من عمله إىل عمل غريه : ال يشترط ذلك ، لقوله وحيتمل كالم أمحد يف رواية األثرم أنه 

، أما على املذهب فالرجل ينفى إىل مسافة القصر بال ريب ، وكذلك املرأة إذا كان معها حمرمها ، ومع تعذره هل 
؟ على روايتني ) ع ذي حمرم ال تسافر مسرية يوم إال م: ( تنفى إىل مسافة القصر ملا تقدم ، أو إىل ما دوهنا ، حلديث 

، هذه طريقة القاضي يف الروايتني ، وأيب حممد يف املغين ، وجعل أبو اخلطاب يف اهلداية الروايتني فيها مطلقاً ، سواء 
نفيت مع حمرمها أو بدونه ، وتبعه على ذلك أبو حممد يف الكايف واملقنع ، وعكس أبو الربكات طريقة املغين ، فجعل 

  . ها فيما إذا نفيت مع حمرمها ، أما بدونه فإىل ما دوهنا قوالً واحداً ، كما اقتضاه كالمه الروايتني في
  . وإذا زىن العبد أو األمة جلد كل واحد منهما مخسني جلدة ، ومل يغربا : قال 

األمة إذا سئل النيب عن : أما جلدمها فلما روى أبو هريرة وزيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنهما قاال : ش  ٣١٢١
إن زنت فاجلدوها ، مث إن زنت فاجلدوها ، مث إن زنت فاجلدوها ، مث بيعوها ولو بضفري : ( زنت ومل حتصن ، قال 



  . ، متفق عليه ) 
يا أيها الناس أقيموا : خطب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال : وعن أيب عبد الرمحن السلمي قال  ٣١٢٢

من أحصن منهم ومن مل حيصن ، فإن أمة لرسول اهللا زنت ، فأمرين أن أجلدها  احلدود على ما ملكت أميانكم ،
أحسنت : ( فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدهتا أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنيب فقال 

) لكت أميانكم وأقيموا احلدود على ما م: ( رواه مسلم وأبو داود والترمذي ، لكن قال فيه ) اتركها حىت متاثل 
  ) . } فإذا أحصن { (  ١٩جعله من لفظ الرسول ، والعبد يف معىن األمة ، وهبذين يضعف دليل خطاب 

  . على أنه نقل عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن املراد باإلحصان اإلسالم  ٣١٢٣
صف ما على احملصنات من فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن ن{ (  ١٩: وأما كونه مخسني جلدة ، فلقوله تعاىل 

  . والعذاب الذي يف كتاب اهللا هو جلد مائة جلدة ، وهلذا عرفه ) } العذاب 
أمرين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن أجلد والئد لإلمارة ، أنا وفتية من : وعن عبد اهللا بن عياش قال  ٣١٢٤

  . أخرجه مالك يف املوطأ . . . قريش مخسني مخسني يف الزنا 
فوجدهتا : أرسلين رسول اهللا إىل أمة له سوداء زنت ، ألجلدها احلد ، قال : عن علي رضي اهللا عنه قال و ٣١٢٥

، رواه عبد اهللا بن أمحد ) إذا تعالت من نفاسها فاجلدها مخسني : ( يف دمها ، فأتيت النيب فأخربته بذلك ، فقال يل 
  . يف املسند 

عه ليس فيه تغريب ، ولو وجب لذكر ، وإال يلزم تأخري البيان عن وأما كون ذلك بال تغريب فألن ما تقدم مجي
وقت احلاجة ، والعذاب كما تقدم واهللا أعلم املراد به الذي يف الكتاب ، وال تغريب فيه ، مث إن التغريب يف حق 

غريب أينما كان ، العبد يف احلقيقة عقوبة لسيده دونه ، ملا يفوته من خدمته ، وما حيتاجه من حفظه ونفقته ، والعبد 
  . والعقوبة ال تشرع على غري الزاين ، واهللا أعلم 

  . والزاين من أتى الفاحشة من قبل أو دبر : قال 
مقصود اخلرقي هبذا واهللا أعلم أن املوضع الذي جيب فيه احلد يف القبل جيب فيه يف الدبر ، فال فرق بني القبل : ش 

وااليت يأتني { (  ١٩: رم شرعاً ، فأشبه القبل ، وألن اهللا تعاىل قال والدبر ، وذلك ألنه فرج مشتهى طبعاً ، حم
احلديث ، والفاحشة تشمل ) قد جعل اهللا هلن سبيالً : ( اآلية ، مث بني النيب ذلك بقوله ) } الفاحشة من نسائكم 

أي ) } أتون الفاحشة أت{ (  ١٩: الوطء يف القبل والدبر ، وقد مسى اهللا الوطء يف الدبر فاحشة فقال لقوم لوط 
ويف . الوطء يف دبر الرجل ، مث إن اخلرقي رمحه اهللا أشار إىل تعريف الزاين الذي يترتب عليه احلد السابق مبا ذكره 

إشعار بأن شرط اإلتيان يف القبل أو الدبر أن يكون حراماً حمضاً ، فيخرج باألول الوطء احلالل ، ) الفاحشة ( قوله 
طىء امرأته يف دبرها أو أمته الوثنية ، أو أمة لبيت املال وهو حر مسلم ، أو من ظنها ووطء الشبهة ، كمن و

زوجته ، أو بنكاح باطل اعتقد صحته ، أو مل يعلم بالتحرمي لقرب عهده باإلسالم وحنو ذلك ، وقد تضعف الشبهة 
مع علمه بالتحرمي ، أو وطىء  فيجري اخلالف ، كمن وطىء أمته وهي مزوجة ، أو مؤبدة التحرمي ، أو أمة والده ،

يف نكاح أو ملك خمتلف يف صحته مع علمه بالتحرمي ، وحنو ذلك ، وبيان ذلك وشرحه على ما ينبغي له حمل آخر 
، إال أنه ال بد أن يطأ بفرج أصلي ، يف فرج أصلي ، وأن يغيب احلشفة أو قدرها ، فلو جامع اخلنثى بذكره ، أو 

فهم من كالم اخلرقي أنه ال حد باإلتيان دون الفرج ، وال بإتيان املرأة املرأة ، وهو جامع يف قبله فال حد ، وقد 
  . كذلك واهللا أعلم 

  . ومن تلوط قتل بكراً كان أو ثيباً ، يف إحدى الروايتني ، والرواية األخرى ، حكمه حكم الزاين : قال 



  . اختيار الشريف ) الرواية األوىل : ( ش 
رواه اخلمسة إال ) من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به : ( يب قال ملا روي أن الن ٣١٢٦

وكذا روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وهو شامل للبكر والثيب ، لكن احلديث من : النسائي ، قال الترمذي 
عمرو بن أيب عمرو ، فعن  رواية عمرو بن أيب عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وقد اختلف يف

  . ابن معني ومالك تضعيفه ، وعن أمحد وأيب حامت وغريمها ليس به بأس 
ورواه أبو أمحد ابن عدي من رواية عباد بن منصور ، عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، عن  ٣١٢٧

الذي يقع على ذات حمرم ، ويف يف الذي يعمل عمل قوم لوط ، ويف الذي يؤيت يف نفسه ، ويف : ( النيب ، ولفظه 
  . ، وقد اختلف أيضاً يف االحتجاج بعباد بن منصور ) الذي يأيت البهيمة يقتل 

الذي يعمل عمل قوم لوط : ( وقد روى أبو أمحد أيضاً من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال  ٣١٢٨
اجلملة هذه األحاديث يقوي بعضها بعضاً ، إذ ليس لكنه ضعفه ، وب) فارمجوه األعلى واألسفل ، ارمجومها مجيعاً 

: فيها متهم بكذب وسوء احلفظ يزول بتتابعها ، مع أن اجلارحني مل يبينوا سبب اجلرح ، وقد قال حيىي بن سعيد 
عباد بن منصور ثقة ، ال ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه ، وهذا يدل على أن تضعيفهم له كان بسبب خطئه 

  . ، ويقوي احلديث عمل راويه عليه يف رأيه 
رواه أبو . فعن سعيد بن جبري وجماهد ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف البكر يؤخذ على اللوطية يرجم  ٣١٢٩

  . داود ، مث عمل الصحابة على ذلك 
بو السعادات فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن علياً أحرقهما ، وأبا بكر هدم عليهما حائطاً ، ذكر ذلك أ ٣١٣٠

إن الصحابة أمجعوا على قتله ، وإمنا : يف جامع األصول ، ولذلك احتج أمحد بقول علي رضي اهللا عنه ، وقيل 
  . أنه فاحشة ، فكان كالفاحشة بني الرجل واملرأة ) ووجه الرواية الثانية . ( اختلفوا يف صفته 

، وإذا كان زنا دخل يف عموم اآلية ، واألخبار )  إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان: ( ويروى عن النيب  ٣١٣١
  . السابقة واألحاديث السابقة مل تثبت 

  . بكراً كان أو ثيباً ، أي حمصناً كان أو غري حمصن ، وإمنا أراد لفظ حديث عبادة ، واهللا أعلم : وقول اخلرقي 
  . ومن أتى هبيمة أدب وأحسن أدبه : قال 
بن منصور ، واختيار اخلرقي ، وأيب بكر ، ألنه أتى حمرماً ال حد فيه وال كفارة ، هذا منصوص أمحد يف رواية ا: ش 

  . وذلك مقتضى للتأيب 
وأحسن أدبه ، أي يبالغ فيه لشدة حترميه ، إذ قد اختلف يف قتل فاعل ذلك ، وورد فيه ما يدل على ذلك ، : وقوله 

ث الذي ورد فيه قد تكلم فيه ، وقياسه على الوطء يف فرج وذلك يقتضي املبالغة يف حترميه ، وإمنا مل حيد ألن احلدي
املرأة متعذر ، إذ ليس مبقصود ، حيتاج يف الزجر عنه إىل حد ، بل يكتفي بالباعث الطبعي ، إذ النفوس الشريفة بل 

ا حنبل حيد حد الزاين ، كذا حكى القاضي يف روايتيه ، والشيخان وغريمه) ونقل عنه . ( وغريها تنفر من ذلك 
حيكون الرواية أن حده حد اللوطي ، يعين هل يرجم مطلقاً ، أو حيد حد الزاين ، وهذه اختيار القاضي والشريازي ، 

  . وأيب اخلطاب والشريف يف خالفيهما 
رواه أمحد ) من أتى هبيمة فاقتلوه واقتلوها : ( قال رسول اهللا : ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال  ٣١٣٢
احلديث ، ) من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط ( وراويه عمرو بن أيب عمرو راوي حديث . د والترمذي وأبو داو

  . فهذا الزم للقائل مث بالقتل 



، ) ليس على الذي يأيت البهيمة حد (  ١٦: إال أنه هنا قد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال  ٣١٣٣
  . ه مع ما فيهما واهللا أعلم رواه أبو داود والترمذي وذلك يوهن روايتي

  . وقتلت البهيمة : قال 
هذا إحدى الروايتني ، واختيار اخلرقي ، وبه قطع أبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو حممد يف الكايف ، والشريف : ش 

احل وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، ملا تقدم من احلديث ، وهو وإن تكلم فيه فذلك ال يبلغ اطراحه بالكلية ، بل هو ص
ال ) والرواية الثانية . ( ألن يؤثر شبهة يف درء احلد الذي يندريء بالشبهة ، وال يؤثر يف غريه لعدم درئه بالشبهة 

تقتل ، ألن املعتمد يف ذلك على احلديث ، واحلديث مل يثبت ، والنيب هنى عن ذبح احليوان لغري مأكلة ، فيدخل يف 
االختيار : لها ال يشرع على هذه الرواية ، وعن أيب بكر أنه توسط فقال عمومه ، وظاهر كالم أيب الربكات ، أن قت

إذا قلنا بتعزير الفاعل ، أما إذا قلنا حبده حد اللوطي فإهنا ) وحمل هاتني الروايتني ( قتلها ، وإن تركها فال بأس ، 
، وهو أخص من النهي عن تقتل بال نزاع ، كذا ذكره أبو الربكات وهو واضح ، ألنا إذاً اعتمدنا على احلديث 

ذبح احليوان لغري مأكلة ، وكالم اخلرقي يشمل اململوكة واملأكولة وغريمها ، وهو كذلك ومل يتعرض اخلرقي رمحه 
وحيتمله كالم اخلرقي ) أحدمها ( اهللا ألكلها إن كانت مأكولة ، وأمحد كره ذلك ، فخرج ألصحابه فيه وجهان 

وهو الذي أورده أبو الربكات ) والثاين . ( وغري ذلك ) } هبيمة األنعام  أحلت لكم{ (  ١٩: اجلواز ، لعموم 
مذهباً ، وقطع به الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وشيخهما يف اجلامع ، وابن عقيل يف التذكرة ، والشريازي 

ه ، ولعل اخلالف يف ذلك املنع ، ألنه حيوان مأمور بقتله ، وكل ما أمر بقتله ال جيوز أكله ، كما هو مقرر يف موضع
  . لئال يعري فاعلها لذكره برؤيتها : مبين على علة قتلها ، فقيل 

يا : قالوا ) من وجدمتوه على هبيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة : ( فروى ابن بطة بإسناده عن النيب أنه قال  ٣١٣٤
 تلد خلقاً مشوهاً ، وبه علل ابن عقيل ، لئال: وقيل ) لئال يقال هذه وهذه : ( رسول اهللا ما بال البهيمة ؟ قال 

  . وعلى هذين يباح األكل ، وقيل القتل لئال تؤكل 
ما مسعت من رسول اهللا (  ١٦: ما شأن البهيمة ؟ قال : قيل البن عباس رضي اهللا عنهما ملا ذكر احلديث  ٣١٣٥

رواه أبو داود والترمذي ، ) . . . ذلك  يف ذلك شيئاً ، ولكن أراه كره أن يؤكل حلمها أو ينتفع هبا ، وقد فعل هبا
  . واعلم أن حمل اخلالف حيث شرعنا قتلها ، أما إن مل نشرعه فال ريب يف جواز أكلها واهللا أعلم 

والذي جيب عليه احلد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات ، وهو بالغ صحيح عاقل ، وال ينزع عن إقراره : قال 
  . عليه أربعة رجال من أحرار املسلمني عدول ، يصفون الزنا  حىت يتم عليه احلد ، أو يشهد

ملخص ذلك أن احلد ال جيب إال بأحد شيئني ، إقرار أو بينة ، فإن ثبت بإقرار اشترط أن يقر أربع مرات ، : ش 
  . فلو أقر دوهنا مل جيب احلد 

يا رسول : هو يف املسجد ، فناداه أتى رجل من أسلم رسول اهللا و: ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣١٣٦
اهللا إن اآلخر قد زىن ، يعين نفسه ، فأعرض عنه ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال له ذلك فأعرض ، 

اذهبوا : ( ال ، قال النيب : ؟ قال ) أهو به جنون : ( فتنحى الرابعة ، فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه ، فقال 
  . عليه  متفق) به فارمجوه 
وعن جابر رضي اهللا عنه أن رجالً من أسلم جاء إىل النيب فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، حىت شهد على  ٣١٣٧

. . نعم ، فأمر به فرجم : ؟ قال ) أحصنت : ( ال ، قال : ؟ قال ) أبك جنون : ( نفسه أربع شهادات ، فقال النيب 
  . ا أن احلكم مرتب على األربعة ، وقد جاء أصرح من هذا وظاهر هذ. رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 



جاء ماعز إىل النيب فاعترف بالزنا مرتني ، فطرده ، مث جاء فاعترف : فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣١٣٨
  ) . شهدت على نفسك أربع مرات ، فاذهبوا به فارمجوه : ( بالزنا مرتني ، فقال 

كان ماعز بن مالك يتيماً يف حجر أيب ، فأصاب جارية من احلي : ال عن أبيه قال وعن يزيد بن نعيم بن هز ٣١٣٩
ائت رسول اهللا فأخربه مبا صنعت ، لعله يستغفر لك ، وإمنا يريد بذلك رجاء أن يكون له خمرج ، : ، فقال له أيب 

إنك قد قلتها أربع : ( ، قال  يا رسول اهللا إين زنيت ، فأقم علّي كتاب اهللا ؛ حىت قاهلا أربع مرات: فأتاه فقال 
: ( نعم ، قال : ؟ قال ) هل باشرهتا : ( نعم ، قال : ؟ قال ) هل ضاجعتها : ( قال . بفالنة : ؟ قال ) مرات فبمن 
روامها أبو داود وهذا ظاهر وصريح . . . فأمر به أن يرجم ، وذكر احلديث : نعم ، قال : ؟ قال ) هل جامعتها 

  . ترتب احلكم عليها  يف أن األربع علة يف
إنك إن اعترفت الرابعة رمجك ؛ : ويف املسند أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال له حبضرة رسول اهللا  ٣١٤٠

وحنو ذلك واقعة عني ، إذ حيتمل أنه ) واغد يا أنيس إىل امرأة هذا ، فإن اعترفت فارمجها : ( وقوله النيب ألنيس 
الرحيم حق على من أحصن ، إذا : عتراف ، وكذلك قول عمر رضي اهللا عنه أحاله على ما عرفه من شرط اال

قامت البينة ، أو كان احلبل أو االعتراف ، يرجع إىل االعتراف املعهود كالبينة ، وشرط اعتبار اإلقرار أن يكون من 
لكالمهما ، وقد رفع القلم مكلف ، وهو العاقل البالغ ، فلو أقر اجملنون أو الصيب فال عربة بإقرارمها ، إذ ال حكم 

  . عنهما 
رفع القلم عن ثالثة ، عن الصيب حىت يبلغ ، وعن النائم حىت يستيقظ ، وعن املعتوه : ( قال رسول اهللا  ٣١٤١

  . رواه أبو داود ) حىت يربأ 
: قومه  ال ، ويف رواية يف الصحيح أنه سأل: ؟ قال ) أبك جنون : ( ويف احلديث أن رسول اهللا قال ملاعز  ٣١٤٢

  . ما نعلمه إال ويف العقل ، من صاحلينا فيما نرى ، انتهى : ؟ فقالوا ) أتعلمون بعقله بأساً ، تنكرون منه شيئاً ( 
ومما يف معىن اجملنون من زال عقله بنوم ، أو إغماء ، أو شرب دواء ، أو سكر ، هذا ظاهر كالم اخلرقي ، وأقّره 

وهو : كالم أيب الربكات جريان اخلالف فيه ، ويف بعض نسخ اخلرقي  ومقتضى. عليه أبو حممد ، وجزم بذلك 
صحيح بالغ عاقل ، وعلى ذلك شرح القاضي وأبو حممد ، وفسر القاضي ذلك حبقيقته ، وهو الصحة من املرض ، 

ما أن فال جيب على مريض يف حال مرضه ، وإن وجب عليه أقيم عليه مبا يؤمن به تلفه ، وهذا فيه نظر ، فإن احلد إ
جيب ويؤخر استيفاؤه إىل حني صحته ، أو جيب ويستوىف منه على حسب حاله ، فعلى كل حال ليس الصحة شرطاً 

للوجوب قاله أبو حممد ، وحيتمل أن يريد بالصحيح الذي يتصور منه الوطء ، فلو أقر بالزنا من ال يتصور منه 
وحيتمل أن يريد ) : قلت ( عاقل ، : فهم من قوله الوطء كاجملبوب فال حد عليه ، وهو كالذي قبله ، ألن هذا 

بالصحيح الناطق فال يقبل إقرار األخرس ، ألنه إن مل تفهم إشارته فواضح ، وإن فهمت فهي حمتملة ، وذلك شبهة 
تدرأ احلد ، وهذا احتمال أليب حممد ، والذي قطع به القاضي الصحة ، وحيتمل أن يريد بالصحة االختيار ، وأراد 

  . املعنوية فال يصح إقرار املكره ، وال نزاع يف ذلك  الصحة
  . واعلم أنه يشترط يف اإلقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة 

حىت غاب ذلك منك يف : ( قال رسول اهللا . نعم : ؟ قال ) أنكتها : ( ويف قصة ماعز أن رسول اهللا قال له  ٣١٤٣
هل تدري : ( نعم ، قال : ؟ قال ) يب امليل يف املكحلة والرشاء يف البئر كما يغ: ( نعم ، قال : ؟ قال ) ذلك منها 

  . رواه أبو داود . . . نعم ، أتيت منها حراماً ما يأيت الرجل من أهله حالالً : ؟ قال ) ما الزنا 
مزت أو لعلك قبلت أو غ: ( ملا أتى ماعز النيب قال له : ويف الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣١٤٤



. نعم ، فعند ذلك أمر برمجه ، انتهى : ال يكين ، قال : ؟ قال ) أنكتها : ( ال يا رسول اهللا ، قال : ؟ قال ) نظرت 
وال يعترب أن يكون يف جمالس ، ألن أكثر األحاديث ليس فيها تعريض لذلك ، ويعترب يف استقرار اإلقرار دوامه ، أن 

  . يأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل ، انتهى ال ينزع عنه حىت يتم عليه احلد ، وس
{ (  ١٩: وإن ثبت الزنا بالبينة اعترب أن يكون أربعة ، وهذا إمجاع يف اجلملة واحلمد هللا ، وقد شهد له قوله تعاىل 

والذين { (  ١٩: اآلية ، وقوله سبحانه ) . . . } والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
لوال جاؤوا عليه { (  ١٩: ، وقوله تعاىل ) } ون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة يرم

  ) . } بأربعة شهداء ، فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون 
لو أين وجدت مع أرأيت : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا  ٣١٤٦

  . رواه مسلم ومالك يف املوطأ اه ) نعم : ( امرأيت رجالً ، أمهله حىت آيت بأربعة شهداء ؟ فقال رسول اهللا 
أن يكونوا رجاالً ، فال يقبل فهم امرأة ، وال خنثى مشكل حبال ، ألن لفظ ) أحدها ( ويعترب يف األربعة شروط 

كتفاء بأربعة ، فلو أقمنا املرأتني مقام الرجل خرجنا عن ظاهر اآلية األربعة اسم لعدد املذكرين ، فظاهره اال
أن يكونوا من املسلمني ، فال تقبل شهادة أهل الذمة ، كما ال تقبل روايتهم ، وال ) : الثاين . ( الشتراط مخسة 
ادة أهل الذمة وسواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي ، وال عربة برواية حنبل يف قبول شه. أخبارهم الدينية 

أن يكونوا أحراراً ، فال تقبل شهادة العبد ، لالختالف يف شهادته يف سائر احلقوق ) الثالث . ( بعضهم على بعض 
ال يشترط ذلك ، ولعله أظهر ، ) وعن أمحد . ( ، وذلك يؤثر شبهة يف عدم قبوله يف احلد ، الندرائه بالشبهة 

يكونوا عدوالً ، فال تقبل شهادة فاسق ، كما ال يقبل خربه ، وكبقية أن ) الرابع . ( لدخوله يف عامة النصوص 
اآلية ، ) } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا { (  ١٩: وقد قال اهللا تعاىل . الشهادات بطريق األوىل 

: أن يصفوا الزنا فيقولوا ) امس اخل. ( وال مستور احلال ، وإن قبلناه يف األموال ، احتياطاً هلذا الباب وتضييقاً له 
  رأيناه غّيب ذكره أو حشفته 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

  . أو قدرها يف فرجها ؛ ملا تقدم عن ماعز ، وإذا اعترب ذلك يف اإلقرار ففي البينة أوىل 
) ائتوين بأعلم رجل منكم : ( يا ، فقال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زن: وعن جابر رضي اهللا عنه قال  ٣١٤٦

جند يف التوراة إذا شهد أربعة أهنم رأوا : ؟ قاال ) كيف جتدان أمر هذين يف التوراة : ( فأتوه بابين صوريا فنشدمها 
ل ذهب سلطاننا فكرهنا القت: ؟ قالوا ) فما مينعكم أن ترمجومها : ( قال . ذكره يف فرجها مثل امليل يف املكحلة رمجا 

؛ فدعا رسول اهللا بالشهود ، فجاء أربعة فشهدوا أهنم رأوا ذكره يف فرجها مثل امليل يف املكحل ، فأمر رسول اهللا 
الحتمال االختالف ، فتكون شهادة ) املكان ( وهل يعترب مع ذلك أن يذكروا . رواه أبو داود . . . برمجهما 

الحتمال االختالف يف إباحتها ، ولذلك قال النيب ملاعز ) هبا  واملزين( أحدهم على غري الفعل الذي شهد به اآلخر ، 
؟ وهو اختيار القاضي ، أو ال يعترب ذلك ، كما ال يعترب يف اإلقرار ، وهلذا مل يذكر املكان يف قصة اليهود ) فبمن : ( 

لربكات يف الزمان ، وال املزين هبا يف أكثر األحاديث ، وهذا اختيار ابن حامد ؟ على وجهني ، وأجرامها أبو ا
أن يشهدوا ) : السادس . ( واملكان ، وهو واضح ، وكالم أيب حممد يقتضي أنه ال يشترط ذكر الزمان بال خالف 

إن جاء األربعة متفرقني ، واحلاكم جالس يف : كلهم يف جملس واحد ، ذكره اخلرقي يف غري هذا املوضع ، فقال 
  . اء بعضهم بعد أن قام احلاكم كانوا قذفة ، وعليهم احلد جملس حكمه مل يقم ، قبلت شهادهتم ، وإن ج

وذلك ملا روي أن أبا بكر ونافعاً ، وشبل بن معبد شهدوا عند عمر رضي اهللا عنه على املغرية بن شعبة  ٣١٤٧
ر ، بالزنا ، ومل يشهد زياد ، فحد الثالثة ، ولو مل يشترط اجمللس مل حيدهم ، جلواز أن يكملوا أربعة يف جملس آخ

وفيه نظر ، ألن قرينة حاهلم تقتضي أنه ال رابع هلم إال زياد ، وال يشترط جميئهم مجلة ، بل شهادهتم يف جملس واحد 
أرأيت لو جاء آخر فشهد أكنت (  ١٦: ، ويف قصة املغرية أن أبا بكرة رضي اهللا عنه قال لعمر رضي اهللا عنه 

  . ؛ واهللا أعلم ) ه إال هو ، والذي نفسي بيده إي والذي ال إل: ترمجه ؟ قال عمر رضي اهللا عنه 
ولو رجم بإقراره ، فرجع قبل أن يقتل كف عنه ، وكذلك إن رجع بعد أن جلد ، وقبل كمال احلد خلي عنه : قال 

 .  
ألن يف الصحيح ويف السنن من رواية أيب هريرة ونعيم بن هزال وغريهم أن ماعزاً رضي اهللا عنه ملا : ش  ٣١٤٨

هال : ( خرج يشتد ، فضرب حىت مات ، وذكر ذلك لرسول اهللا فقال : حلجارة فر ، ويف رواية وجد مسّ ا
، ويف هذا دليل على تركه ) لعله أن يتوب فيتوب اهللا عليه : ( ويف هذا حتضيض على تركه ، ويف رواية ) تركتموه 

  . وقبول رجوعه 
اهللا نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو كنا أصحاب رسول : ويف حديث بريدة رضي اهللا عنه قال  ٣١٤٩

. رواه أبو داود . . . رجعا بعد اعترافهما أو قال لو مل يرجعا بعد اعترافهما مل يطلبهما ، وإمنا رمجهما عند الرابعة 
 وألن ذلك شبهة ، واحلد يدرأ هبا ، وألن اإلقرار أحد بينيت احلد ، فسقط بالرجوع ، كالبينة إذا رجعت قبل إقامة

  . احلد 
كذبت يف إقراري ، أو مل أفعل ما أقررت به ، وحنو ذلك ، فإذاً : إذا تقرر هذا فصفة الرجوع عن اإلقرار أن يقول 

جيب الكف عنه ، ومىت قتل ضمن واحلال هذه ، لزوال إقراره صرحياً فكأنه مل يقر وضمانه بالدية فقط ، لالختالف 
ردوين إىل اإلمام وحنو ذلك ترك أيضاً ، : ولو هرب ، أو قال  يف صحة رجوعه ، وذلك شبهة دارئه للقصاص ،



لكن مىت قتل واحلال هذه فال ضمان على قاتله ، ألن ذلك ليس بصريح يف رجوعه ، ولذلك واهللا أعلم مل يضمن 
مل يسمع ولو رجم بإقراره ، فيه أشعاره بأنه لو رجم بالبينة مث رجع أو هرب : وقول اخلرقي . النيب ماعزاً من قتله 

  . منه ، وهو كذلك باإلمجاع فيما أظن ، واهللا أعلم 
  . ومن زنا مراراً ومل حيد فحد واحد : قال 
حكى ذلك ابن املنذر عمن حيفظ عنه من أهل العلم ، يف مسأليت املنطوق واملفهوم ، وألن قوله سبحانه وتعاىل : ش 
يشمل من زىن مرة ، ومن زىن مراراً ، وقول ) } دة الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جل{ (  ١٩: 

  . ، يقتضي أن من زنا بعد أن حد حيد ثانياً ) إن زنت فاجلدوها ، مث إن زنت فاجلدوها : ( النيب يف األمة 
  . وإذا حتاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم مبا حكم اهللا عّز وجلّ علينا به : قال 
} وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا { (  ١٩:  علينا به فال ريب فيه ، قال اهللا تعاىل أما احلكم عليهم مبا حكم اهللا: ش 

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم { (  ١٩: ، وقال تعاىل ) } وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط { (  ٩)
حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم  ومن مل{ (  ٩)} ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون { (  ٩)} الكافرون 
أو على طريقة ( ، وحيتمله كالم اخلرقي ، لآلية األوىل ، ) على طريق الوجوب ( وهل احلكم بينهم ) . } الفاسقون 

) } فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم { (  ١٩: وهو املشهور ، لآلية الثانية ، إذ صدرها ) التخيري 
ألن اآلية وردت يف اليهود ، وملتهم واحدة ، وإن اختلفت وجب ، ) حتدت ملتهم خري أو إن ا( وكاملستأمنني ، 

إال أن يتظاملوا يف حقوق اآلدميني ، فيجب دفعاً للظلم الواجب دفعة ) أو خيري لآلية ( كما لو حتاكموا مع مسلم ، 
على أربع روايات ، وهل حيكم آن على كل أحد ، ال سيما على احلكام املنتصبني لذلك ، وهو خمتار أيب الربكات ؟ 

  . ويعدى آن خربناه بطلب أحدمها ، أو ال بد من اتفاقهما كاملستأمنني ؟ على روايتني ، واهللا أعلم 
وإذا قذف بالغ عاقل حراً مسلماً أو حرة مسلمة بالزنا ، جلد احلد مثانني جلدة إن طالب املقذوف ، ومل تكن : قال 

  . للقاذف بينة 
رم باإلمجاع ، لألذى احلاصل به املأمور بانتفائه شرعاً ، وقد نّص اهللا تعاىل ورسوله على القذف بالزنا القذف حم: ش 

والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم مثانني جلدة ، { (  ١٩: ، لتأكد حترميه ، قال سبحانه 
إن الذين يرمون احملصنات { (  ١٩وقال تعاىل ؛ ) . . .  }وال تقبلوا هلم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون 

  ) . } الغافالت املؤمنات ، لعنوا يف الدنيا واآلخرة ، وهلم عذاب عظيم 
الشرك باهللا ، والسحر ، : ( وما هن يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا ) اجتنبوا السبع املوبقات : ( وقال النيب  ٣١٥٠

كل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتويل يوم الزحف ، وقذف احملصنات الغافالت وقتل النفس اليت حرم اهللا ، وأ
  . متفق عليه ) املؤمنات 

وجيب احلد بالقذف بالزنا باإلمجاع ، لآلية الكرمية ، ووجوبه بشروط أربعة ، اثنان منها يف القاذف ، واثنان يف 
فاً ، وهو العاقل البالغ ، إذ غريمها ال يتعلق به حكم أن يكون مكل) فأحدمها ( املقذوف ، فأما اللذان يف القاذف 

خطايب ، لرفع القلم عنه فال حد على جمنون ، وال مربسم ، وال نائم ، وال سكران ، على ظاهر كالمه ، وعموم 
له أن ال يكون له بينة مبا قاله على املقذوف ؛ لقو) الثاين ( كالم غريه يقتضي أنه على الروايتني ، وال على صيب 

اآلية ، شرط ) } والذين يرمون احملصنات ، مث مل يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم مثانني جلدة { (  ١٩: تعاىل 
سبحانه للجلد عدم البينة ، ويف معىن البينة اإلقرار من املقذوف ، فإن كان القاذف زوجاً اشُترِط شرط ثالث ، وهو 

والذين يرمون أزواجهم ، ومل يكن هلم شهداء إال { (  ١٩: بحانه عدم لعانه ، فإن العن فال حّد عليه ، لقوله س



  . اآلية ) } أنفسهم 
أن يكون حمصناً ، واحملصن هنا فسره األصحاب باحلر املسلم العاقل ، ) فأحدمها ( وأما االثنان اللذان يف املقذوف 

جهان ، وكذلك يف اشتراط بلوغه العفيف عن الزنا ، الذي جيامع مثله ، ويف اشتراط سالمته من وطء الشبهة و
روايتان ، وهذا قد يؤخذ من كالم اخلرقي مفرقاً ، فاحلرية واإلسالم نص عليهما هنا ، والعفة عن الزنا تؤخذ من 

وكونه جيامع مثله يذكره بعد ، واقتصاره على ذلك يفهم منه أنه ال يشترط البلوغ ، . الشرط الثاين يف القاذف 
حلد عن قاذف الطفل ، والسالمة من وطء الشبهة ال يشترطها ، وبيان ذلك أما احلرية والعقل يؤخذ من نفيه ا

واإلسالم ، فألن العبد والكافر حرمتهما ناقصة ، فال ينتهض إلجياب احلد ، واآلية الكرمية وردت يف احلرة املسلمة 
عدم تكليفه ، واحلد إمنا وجب دفعاً للعار ، وغريمها ليس يف معنامها ، وأما العقل فألن غري العاقل ال يعري بالزنا ، ل

عن املقذوف ، وأما العفة عن الزنا فألن غري العفيف ال يشينه القذف ، واحلد إمنا وجب من أجل ذلك ، وقد 
أسقط اهللا تعاىل احلد عن القاذف إذا كانت له بينة مبا قال ، وأما كونه مثله جيامع فألن غري ذلك ال يعري بالقذف ، 

القاذف ، والقذف إمنا وجب لذلك ، وأقل من جيامع مثله أن يكون له عشر سنني إن كان ذكراً ، أو  لتحقق كذب
  . تسع سنني إن كان أنثى ، كذا ذكر أبو حممد تبعاً لظاهر كالم اخلرقي 

،  فألن غري البالغ غري مكلف أشبه اجملنون. وأما اشتراط البلوغ على رواية قيل إهنا خمرجة ، وليست مبنصوصة 
وأما عدم اشتراطه على أخرى وهو مقتضى كالم اخلرقي ، وقطع هبا القاضي والشريف وأبو اخلطاب يف خالفاهتم ، 

ويعري بذلك ، وهلذا . والشريازي وابن عقيل يف التذكرة فألن ابن عشر سنني وحنوه يلحقه الشني بإضافة الزنا إليه 
ط السالمة من وطء الشبهة وعدمه ، فلعل مبىن ذلك على أن وطء وأما اشترا. جعل عيباً يف الرقيق ، وأشبه البالغ 

الشبهة هل يوصف بالتحرمي أم ال ، وقد تقدم عن القاضي أنه وصفه بالتحرمي ، وأن ظاهر كالم اخلرقي ومجاعة عدم 
  . وصفه بذلك ، وكذلك ظاهر كالم مجاعة هنا أنه ال يشترط السالمة من ذلك 

اب أنه ال يشترط العدالة ، بل لو كان املقذوف فاسقاً لشرب مخر وحنوه أو لبدعة ، ظاهر كالم األصح) : تنبيه ( 
  . ال جيب احلد بقذف مبتدع وال مبتدعة : ومل يعرف بالزنا ، فإن احلد جيب بقذفه ، وقال الشريازي 

وهذا سواء . وقه يف املقذوف مطالبته بالقذف ، ألنه حق له ، فال يستوىف بدون طلبه كبقية حق) الشرط الثاين ( 
هو حق اهللا تعاىل ، وليست : إنه للقاذف حمض حق له ، كما هو املنصوص ، واملختار لألصحاب ، أو قلنا : قلنا 

بالبينة ، ألنه أذى لآلدمي فيه حق ، قطعاً لألذى احلاصل له ، مع أن مقتضى كالم أيب الربكات نفي اخلالف رأساً ، 
اب ، وبيان ذلك له حمل آخر ، وتعترب استدامة الطلب إىل إقامة احلد ، فلو والقطع بأنه حق لآلدمي ، وهو الصو

  . طالب مث عفى عن احلد سقط ، على املذهب وعلى الرواية احملكية بأنه حق هللا تعاىل ال يسقط بالعفو 
قبل البلوغ ،  أحدمها إذا وجب احلد بقذف من مل يبلغ مل يقم حىت يبلغ ويطالب ، لعدم اعتبار كالمه) : تنبيهان ( 

وليس لوليه املطالبة ، حذاراً من فوات التشفي ، ولو قذف غائباً اعترب قدومه وطلبه ، إال أن يثبت أنه طالب يف 
ال ، الحتمال عفوه ، ولو قذف عاقالً فجن أو أغمي عليه قبل الطلب ، مل يقم : غيبته ، فيقام على املذهب ، وقيل 

يستثىن مما تقدم الوالد ال ) : الثاين . ( ب مث جن أو أغمي عليه جازت إقامته حىت يفيق ويطالب ، فإن كان قد طال
  . حيد بقذف ولده ، واهللا أعلم 

  . وإن كان القاذف عبداً أو أمة جلد أربعني ، بدون السوط الذي جيلد به احلر : قال 
، مث مقدار احلد إن كان القاذف اإلمجاع على وجوب احلد على العبد بقذف احملصن ، لشمول اآلية الكرمية له : ش 

  . حراً مثانون لآلية الكرمية ، وإن كان القاذف عبداً فأربعون ، جعال له على النصف من احلر ، ألن ذلك مما يتبعض 



فسألت عبد اهللا : جلد عمر بن عبد العزيز عبداً يف فرية مثانني ، قال أبو الزناد (  ١٦: وقد قال أبو الزناد  ٣١٥١
أدركت عمر بن اخلطاب ، وعثمان بن عفان ، واخللفاء هلم جرا ، فما رأيت : ربيعة عن ذلك ، فقال  بن عامر بن

  . رواه مالك يف املوطأ ) . . . أحداً جلد عبداً يف فرية أكثر من أربعني 
يف  حضرت عمر بن عبد العزيز جلد عبداً: حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه ، قال : وقال سعيد  ٣١٥٢

فرية مثانني ، فأنكر ذلك من حضره من الناس والفقهاء ، وهذا كنقل اإلمجاع من الصحابة ، واإلنكار على من 
خالفهم ، وهو خيص عموم اآلية ، وإن كان القاذف نصفه حراً فبحساب ذلك ، على ظاهر كالم أمحد ، ألن ذلك 

ى الثمانني يف احلر ، فيبقى فيما عداه على أصل براءة هو كالعبد ، ألن اإلمجاع إمنا انعقد عل: مما يتبعض ، وقيل 
الذمة ، ولو قيل بالعكس الجته ، لشمول اآلية الكرمية للجميع ، خرج منه العبد ألقوال الصحابة ، فما عداه على 

  . العموم 
، وأليب  واشترط اخلرقي أن يكون جلد العبد بسوط دون الذي جيلد به احلر ، ختفيفاً للصفة كما خفف يف القدر

حممد احتمال بتساويهما ، وهو ظاهر كالم مجاعة من األصحاب ، ألنه على النصف ، وال يتحقق التنصيف إال مع 
  . املساواة 

: أردت أنك من قوم لوط ، فال شيء عليه ، وإن قال : يا لوطي ، سئل عما أراد ، فإذا قال : وإذا قال له : قال 
  . من قذف بالزنا أردت أنك تعمل عمل قوم لوط ، فهو ك

يا لوطي ، فعند اخلرقي وهو إحدى الروايتني عن أمحد رضي اهللا عنه أن هذا ليس بصريح يف : إذا قال له : ش 
وإذا احتمل واحتمل ، واحلد يدرأ بالشبهة ، . القذف ، الحتماله له ولغريه ، إذ حيتمل أنه منهم أي ينسب إليهم 

نه صريح ، وعند ذلك يسأل عما أراد ، فإن فسره مبا ال يوجب احلد ، كما مع أن األصل براءة الذمة ، مل حيكم بأ
أردت أنك من قوم لوط ، أي تنسب إليهم ، فال حد عليه ، ألنه فسر كالمه مبا حيتمله مما ال يوجب حداً : إذا قال 

ريب ، لوجوب حد وجب احلد عندنا بال . أردت أنك تأيت الذكران : ، وإن فسره مبا يوجب احلد ، كما إذا قال 
الزنا على فاعل ذلك كما تقدم ، وهذا هو الضابط ، وهو أن كل ما وجب حد الزنا بفعله ، وجب احلد بالقذف به 

وكذلك إن فسره مبا يشمل الوطء وغريه ، . ، وما ال فال ، ومن مث خرج اخلالف إذا قذفه بإتيان هبيمة ، انتهى 
  . من أشهر أعماهلم إتيان الذكران  أردت أنك تعمل عمل قوم لوط ؛ ألن: كقوله 

ال يقبل تفسريه يف حال الغضب ، ألن القرينة تكذبه ، واملنصوص عن أمحد يف رواية اجلماعة وعليه ) وعن أمحد ( 
عامة األصحاب أن ذلك صريح يف القذف ، فال يقبل قوله مبا حييله ، ألن هذا اللفظ إذا أطلق ال يكاد يفهم منه إال 

، وإرادة االنتساب إىل قوم لوط بعيدة جداً ؛ إذ الظاهر أو القطع بأهنم مل يبق منهم أحد ، واالحتمال  إتيان الذكران
أردت أنك تعمل عمل قوم لوط : البعيد وجوده كعدمه ، ومن مث بعد الشيخان قول اخلرقي ، فعلى هذا إذا قال 

العام ، وإرادة اخلاص ، وهو سائغ كثرياً ، أو ال  غري إتيان الذكران ، فهل يقبل منه ، نظراً إىل أنه من باب إطالق
أما على قول اخلرقي فيقبل منه بطريق األوىل ، ألنه إذا قبل منه صرف اللفظ . يقبل ، ملخالفته الظاهر ؟ فيه وجهان 

، وأبو عن مقتضاه عرفاً ، فألن يقبل منه إطالق العام وإرادة اخلاص أوىل ، هذا هو التحقيق ، تبعاً أليب الربكات 
  . حممد يف مغنيه يبين الوجهني على رواييت الصراحة وعدمها ، فإن قلنا صريح مل يقبل وإال قبل ، واهللا أعلم 

  . وكذلك من قال يا معفوج : قال 
أن يرجع إىل أصل املسألة السابقة ، فعلى هذا إن فسره مبا ال يوجب احلد ، كما إذا ) حيتمل ( هذا التشبيه : ش 
نك معفوج دون الفرج وحنوه ، قبل منه عند اخلرقي ، ومل يقبل منه عند غريه ، وعلى هذا جرى أردت أ: قال 



ولعله أظهر ، . فهو كمن قذف بالزنا ، فيجب احلد ، وال يقبل التفسري : أن يرجع إىل قوله ) وحيتمل . ( الشيخان 
  . إذ املعفوج مفعول من عفج مبعىن نكح ، فهو مبعىن منكوح أي موطوء 

يا : قد أخذ من كالم اخلرقي يف هذه املسألة ، ويف اليت قبلها أن احلد ال جيب إال بلفظ صريح ، كقوله ) : تنبيه ( 
يا خمنث ، أو : يا قحبة ، أو لرجل : زاين ، أو يأيت باللفظ احلقيقي يف اجلماع ، أما األلفاظ احملتملة كقوله المرأة 

ما أنت بزان ، ما يعرفك الناس بالزنا : رض بالزنا ، كأن يقول ملن خياصمه يا نبطي ، يا فارسي ، أو يع: يقول لعريب 
. ( ، يا حالل ابن احلالل ، وحنو ذلك ، فال جيب به احلد ، وهذا إحدى الروايتني ، واختيار أيب بكر ، وأيب حممد 

يف التعريض ، وحتقيق جيب احلد جبميع ذلك يف اجلملة ، وهي اختيار القاضي ، وكثري من أصحابه ) : والثانية 
  . الروايتني وتوجيههما له حمل آخر ، واهللا أعلم 

  . ولو قذف رجل فلم يقم عليه احلد حىت زنا املقذوف ، مل يزل احلد عن القاذف : قال 
نظراً إىل أن شرط وجوب احلد وهو اإلحصان قد وجد ، فال عربة مبا يطرأ بعده ، وصار هذا كما لو سرق : ش 

فلم يقم عليه احلد حىت زىن إشعار بأنه لو ثبت أنه كان زىن قبل القذف أن : ا ، وحنو ذلك ، ويف قوله عيناً مث ملكه
  . احلد يزول عن القاذف ، وهو كذلك ، لتبني زوال شرط الوجوب ، واهللا أعلم 

  . ومل حيد ومن قذف عبداً أو مشركاً ، أو مسلماً له دون العشر سنني أو مسلمة هلا دون تسع سنني أدب : قال 
قد تقدم أن من شرط وجوب احلد إسالم املقذوف ، وحريته ، وكونه جيامع مثله ، أو بالغ على ما تقدم ، مع : ش 

العقل ، والعفة عن الزنا ، والسالمة من وطء الشبهة على وجيه ، فمىت عدم واحد من هذه انتفى الوجوب ، وإذاً 
ال يؤدب لقذف كافر ، واألول املذهب بال ) وعن أمحد . ( اه يؤدب زجراً عن عرض املعصوم ، وكفاً له عن أذ

يف أم الولد إذا كان ) وعن أمحد ( ريب ، وال عربة بإيراد ابن محدان يف الكربى املذهب الثاين ، جعل األول قويالً ، 
  . حيد العبد بقذف العبد ، وال عمل على ذلك : هلا ولد حيد قاذفها ، وبه قطع الشريازي ، وقيل 

ال حيد والد لقذف ولده ، نص عليه يف رواية ابن منصور وأيب طالب ، وهل يؤدب ؟ لفظه يف رواية ابن ) : تنبيه  (
ليس عليه شيء ، ال يؤخذ البن من أبيه حد ، : ال حيد ، فيحتمل أنه يؤدب ، ولفظه يف رواية أيب طالب : منصور 

ب ؟ فيه وجهان ، أصحهما وهو الذي قطع به أبو فيحتمل أنه ال يؤدب ، وهو أظهر ، وهل حكم األم حكم األ
حممد يف الكايف ، وابن البنا أن حكمهما حكمه ، وحكم اجلد واجلد ، وإن علوا حكم األب ، قاله ابن البنا واهللا 

  . أعلم 
مل يلتفت إىل قوله ، وحد إذا طالب . أردت أنه زىن وهو مشرك : ومن قذف من كان مشركاً ، وقال : قال 
  . ف املقذو

زنيت وأنت مشرك ، فهل : نظراً إىل احلالة الراهنة ، وهو إذاً مسلم ، فيدخل يف اآلية الكرمية ، ولو كان قال : ش 
أردت قذيف يف احلال ، فأنكره ، فهل : حيد أو ال حيد ؟ على روايتني ، أصحهما وأنصهما الثاين ، وعليها إذا قال 

هو اختيار أيب اخلطاب ؟ فيه وجهان ، وأبو حممد حيكي الروايتني فيما إذا وهو اختيار القاضي ، أو ال حيد ، و. حيد 
زنيت يف شركك ، ولعل مدرك ذلك أنه وصل قوله مبا يبطله ، ومدرك األول أن الواو هل هي للحال أو : قال 

  .  أعلم إذا طالب املقذوف ، زيادة إيضاح ، وإال ال بد من شروط الوجوب يف كل موضع ، واهللا: عاطفه ؟ وقوله 
  . وكذلك من كان عبداً : قال 
مل يلتفت إىل قوله ، كاملسألة السابقة ، ألهنما . أردت أنه زىن وهو عبد : أي إذا قذفه بعد أن أعتق وقال : ش 

  . متساويان معىن ، فتساويا حكماً ، واهللا أعلم 



  . وحيد من قذف املالعنة : قال 
  . ا باق ألن لعاهنا مل يثبت زناها ، فإحصاهن: ش 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أن النيب قضى يف املالعنة أن ال ترمى ، وال يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى  ٣١٥٣
  . ولدها فعليه احلد ، رواه أبو داود ، واهللا أعلم 

  . وإذا قذفت املرأة مل يكن لولدها املطالبة إن كانت األم يف حال احلياة : قال 
فال يطالب به غريها ، وال فرق بني أن يتعذر الطلب منها جلنوهنا وحنو ذلك ، أو ال يتعذر ، ملا  ألن احلق هلا ،: ش 

  . فيه من فوات التشفي املقصود قطعاً 
إذا كانت األم يف حال احلياة ، مفهومه أن للولد املطالبة إذا ماتت األم ، وهذا بشرط أن تطالب : وقول اخلرقي 

وعلى ختريج ال يشترط الطلب ، واعلم أن هذا الذي ذكره اخلرقي على سبيل املثال  األم على املذهب املنصوص ،
، وإال جامع املسألة بأن احلي ليس لوارثه املطالبة مبوجب قذفه يف حياته ، وله ذلك بعد مماته بشرطه ، مث من يرثه 

أظن ، ونص عليه أمحد يف رواية  هل هم مجيع الورثة ، وهو ظاهر كالم أيب حممد ، وبه قطع القاضي يف خالفه فيما
ابن منصور ، أو خيتص به من سوى الزوجني ، وهو قول القاضي يف موضع آخر ، أو ختتص به العصبة ؟ على ثالثة 

  . أقوال ، واهللا أعلم 
وإذا قذفت أمه وهي ميتة ، مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة ، حد القاذف إذا طالب االبن وكان حراً : قال 
  . اً مسلم

دفعاً للحقوق العار باالبن ، فإنه واحلال هذه يلحقه العار ، خبالف ما إذا كانت األم يف احلياة ، فإن معظم : ش 
وهي ميتة ، مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة ، إذا طالب االبن ، وكان حراً : العار الحق هبا ، وقول اخلرقي 

صان واملطالبة إمنا يشترطان يف الولد نظراً إىل أن القذف يف احلقيقة تنبيه على أن شرط الوجوب من اإلح. مسلماً 
  . كأنه له ، ال يف األم 

إن حد قذف امليت يثبت جلميع الورثة : جعل أبو الربكات ذكر اخلرقي األم هنا على سبيل املثال ، فقال ) : تنبيه ( 
وقيل ختتص به العصبة ، وأبو حممد عدى ذلك خيتص به من سوامها ، : نص عليه ، وقال يف موضع . حىت الزوجني 

إىل األمهات بطريق القياس ، معلالً بالقدح يف النسب كاملسألة قبل ، وحكى فيمن يرث قذف امليت األقوال الثالثة 
يف القذف املوروث ، والقاضي يف اجلامع الصغري قطع بأن الوارث هنا مجيع الورثة ، وأبو حممد والشريازي وابن 

وال خالف عنده أنه لو كان املقذوف . صروا على األم ، معلّلني بالقدح يف النسب ، واقتصر على ذلك البنا اقت
جده أو أخاه وحنومها من األقارب عدا األمهات أن احلد ال جيب ، النتفاء القدح يف النسب واألقوال اليت ذكرها 

إمنا هو فيه ، فإن القاضي يف تعليقه جزم فيه  أبو الربكات جارية عنده يف القذف املوروث ، واملنصوص واهللا أعلم
بأنه جلميع الورثة ، معتمداً على قول أمحد يف رواية ابن منصور يف رجل قذف يهودية أو نصرانية ، وهلا ولد مسلم ، 

وأبو حممد يوافق يف هذه الصورة أنه جلميع . فقد جعل للزوج حقاً فيه اه : قال . أو زوج مسلم ، يقام عليه احلد 
  . الورثة على ظاهر كالمه ، واهللا أعلم 

  . ومن قذف أم النيب قتل ، مسلماً كان أو كافراً : قال 
ظاهره . قتل : ألن ذلك قدح يف نسب النيب وتعريض لسّبه وتنقيصه ، وذلك موجب للقتل ملا تقدم ، وقوله : ش 

ك الروايتان فيما إذا أسلم الكافر هل وال يستتاب ، وهو إحدى الروايتني ، وهو املذهب ، وقد تقدم ذلك ، وكذل
يسقط عنه القتل أم ال ، واخلالف يف سقوط القتل ، أما توبته فيما بينه وبني اهللا تعاىل فمقبولة بال ريب ، واهللا أعلم 



 .  
  . ومن قذف اجلماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوه ، أو واحد منهم : قال 
نظراً إىل أن احلد إمنا وجب بإدخال املعرة على املقذوف بقذفه ، وحبد واحد هذا هو املشهور من الروايات ، : ش 

يظهر كذب هذا القاذف يف قوله ، وألن الذين شهدوا على املغرية رضي اهللا عنه تضمن قوهلم قذف امرأة ، ومل 
واحد مقذوف ، لكل واحد حد ، نظراً إىل أن كل ) : وعن أمحد ( حيدهم عمر رضي اهللا عنه إال حداً واحداً ؛ 

إن طلبوا مجلة فحد واحد وإال فحدود ، ألهنم إذا اجتمعوا ) والرواية الثالثة ( والرباءة من املقذوف حبد كامل ، 
على طلبه وقع احلد للجميع ، خبالف ما إذا تفرقوا ، فإن طلب أحدهم ال يكون طلباً من اآلخر ، وال مسقطاً حلقه 

ل البدل ، فأيّهم طلب به استوىف ، ومل يكن لغريه الطلب ، وإن أسقط وعلى املذهب احلق واجب هلم على سبي
  . أحدهم فلغريه طلبه واستيفائه ، ألن املعرة عنه مل تزل 

ومفهوم كالم اخلرقي أنه إذا قذف اجلماعة بكلمات أن لكل واحد حداً ، وهو املذهب املشهور من الروايتني ، ألن 
لى كذبه يف اللفظ اآلخر ، وهبذا فارق ما إذا كان بكلمة واحدة ، وألهنا ظهور كذبه يف أحد اللفظني ال يدلّ ع

إن طلبوا مجلة فحد واحد ، لوقوع احلد إذاً هلم ) والرواية الثانية ( حقوق آلدميني ، فلم تتداخل كالديون ، 
  . كاألميان ، وإال فحدود واهللا أعلم 

  .  يبايع ومل يشار حىت خيرج من احلرم ، فيقام عليه احلد ومن أتى حداً خارج احلرم ، مث جلأ إىل احلرم مل: قال 
من حل دمه بقصاص أو ردة ، أو غري ذلك ، أو وجب عليه حد لسرقة ، أو شرب مخرة وحنوه ، مث جلأ إىل : ش 

قام احلرم ، فإنه ال يقام عليه ذلك فيه ، ولكن ال يبايع ، وال يشارى ، وال يطعم وال يسقى ، حىت خيرج من احلرم في
ومن دخله { (  ١٩: عليه ؛ هذا هو املشهور من الروايتني عن اإلمام أمحد ، واملختار ألصحابه ، لقول اهللا تعاىل 

  . أي احلرم ، وهو خرب مبعىن األمر ، أي آمنوا من دخل احلرم ، أو خرب عما استقرّ يف حكم الشرع ) } كان آمناً 
رمها الناس ، فال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك هبا إن اهللا حرم مكة ومل حي: ( ولقول النيب  ٣١٥٤

إن اهللا أذن لرسوله ومل يأذن لكم ، وإمنا : دماً ، وال يعضد هبا شجرة ، فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا فقولوا 
: ( ويف لفظ .  متفق عليه) أذن يل ساعة من هنار ، وقد عادت حرمتها كحرمتها باألمس ، فليبلغ الشاهد الغائب 

أنه ) أحدمها ( واحلجة فيه من وجهني ) وإمنا أحلت يل ساعة من هنار ، مث عادت إىل حرمتها ، فال يسفك فيها دم 
حّرم سفك الدم هبا وأطلق ، وختصيص مكة بذلك يدل على أن الدم احلالل مراد ، وهو املراد ، إذ سفك الدم 

وإمنا حلت يل : قوله ) الثاين . ( نكرة يف سياق النفي ، فيعم كل دم احلرام ال خيتص مبكة ، مع أن اللفظ اآلخر 
ساعة من هنار ، والذي أحل له سفك دم حالل ، منع منه احلرم وأحل له ، مث عادت احلرمة ، وهبذا تتقيد إطالقات 

، وال فاراً بدم  إن احلرم ال يعيذ عاصياً: قطع السارق ، وجلد الزاين ، وحنو ذلك ، وما وقع يف احلديث من قوله 
والرواية . ( وال فاراً خبربة ، هو من قول عمرو بن سعيد األشدق ، يدفع به احلديث املتقدم ، وقوله هو املدفوع 

جيوز استيفاء كل شيء ما عدا القتل ، ألن احلديث إمنا صرح فيه بسفك الدم ، وغري النفس ال يقاس عليها ) الثانية 
اتق اهللا واخرج ، : ل ، وعليه ال يبايع وال يشارى ، وال يطعم وال يؤوى ، ويقال له ، لعظم النفس ، واملذهب األو

  . ليؤخذ منك احلق الذي عليك ، ليكون ذلك وسيلة إىل استيفاء ما عليه ، إذ ال جيوز تركه بالكلية 
خلرقي رمحه اهللا إمنا نصّ وتبعاً البن عباس رضي اهللا عنهما فإنه قال ذلك ، رواه عنه األثرم ، إذا تقرر هذا فا ٣١٥٥

كلها حدود ، ألن اهللا تعاىل حدها : على احلد ألنه إذا منع يف احلد ، فالقتل ، وقطع الطريق بطريق األوىل ، أو يقال 
  . وشرعها 



  . إذا استويف منه يف احلرم وقع املوقع مع اإلساءة ) : تنبيه ( 
  . د يف احلرم وإن قتل أو أتى حداً يف احلرم ، أقيم عليه احل: قال 
وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام { (  ١٩: ألنه ملا انتهك حرمة احلرم انتهكت حرمته ، وقد قال اهللا تعاىل : ش 

الشهر احلرام بالشهر احلرام ، واحلرمات قصاص { (  ١٩: إىل قوله ) } حىت يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما من أحدث حدثاً ) . } ثل ما اعتدى عليكم ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مب

  . يف احلرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء ، رواه األثرم 
التعريف يف احلرم ملعهود ذهين ، وهو حرم مكة ، أما حرم مدينة النيب فال مينع من إقامة حد وال قصاص ) : تنبيه ( 

  . لم فيه ، واهللا سبحانه وتعاىل أع

  كتاب القطع يف السرقة

  
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، جزاء { (  ١٩: وهو مشروع بشهادة النص واإلمجاع ، قال اهللا تعاىل : ش 

  ) . } مبا كسبا ، نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم 
  . واهللا أعلم ) تقطع اليد يف ربع دينار فصاعداً : ( وقال النيب  ٣١٥٧

سرق ربع دينار من العني ، أو ثالثة دراهم من الورق ، أو قيمة ثالثة دراهم طعاماً كان أو غريه ، وإذا : قال 
  . وأخرجه من احلرز قطع 

  . ال نزاع عندنا أن القطع ال يكون إال يف نصاب ، فال قطع يف القليل : ش 
) ارق إال يف ربع دينار فصاعداً ال تقطع يد الس: ( ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا قال  ٣١٥٨

: ( ويف رواية قال . . . كان رسول اهللا يقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعداً متفق عليهما : ويف رواية قالت 
، وكان ربع الدينار يومئذ ثالثة دراهم ، والدينار اثنا ) اقطعوا يف ربع الدينار ، وال تقطعوا فيما هو أدىن من ذلك 

  . رواه أمحد ، وهذا يقيد إطالق اآلية الكرمية  .عشر درمهاً 
) لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق احلبل فتقطع يده : ( ويصرف قول النيب يف الصحيح  ٣١٥٩

  . عن ظاهره ، أن املراد بذلك ما يساوي ثالثة دراهم 
) . وأن من احلبال ما يساوي دراهم  كانوا يرون أنه بيض احلديد ،(  ١٦: ففي احلديث قال األعمش  ٣١٦٠

وهذا نقل لإلمجاع ، أو قول قريب منه ، أو أن املراد البيضة واحلبل على ظاهرمها ، وأن ذلك وسيلة إىل القطع ، 
  . ألنه إذا سرق التافه تدرج إىل ما هو أعلى منه ، إىل أن يسرق نصاباً فيقطع 

ال نزاع عندنا أن الفضة أصل يف القطع ويف التقومي ، وأن أقل واختلف عن إمامنا رمحه اهللا يف قدر النصاب ، و
  . نصاهبا ثالثة دراهم 

ويف . ملا روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قطع يد السارق يف جمّن قيمته ثالثة دراهم  ٣١٦١
إذ قد علم أن إطالق اآلية الكرمية  واألصل عدم القطع فيما دون ذلك ،. رواه اجلماعة . مثنة ثالثة دراهم : رواية 

  . ليس مبراد 
إن سارقاً سرق يف زمن عثمان أترجة ، فأمر هبا عثمان أن تقوم (  ١٦: وعن عمرة بنت عبد الرمحن قالت  ٣١٦٢

رواه مالك يف املوطأ ، وهذا ) . . . ، فقومت بثالثة دراهم ، من صرف اثين عشر درمهاً بدينار ، فقطع عثمان يده 



نعم ، وهو ) فعنه ( واختلف عن أمحد يف املذهب هل هو أصل يف القطع بنفسه . يف أن التقومي حصل هبما ظاهر 
ال ، ولعل ذلك حيتج له برواية أمحد يف حديث عائشة رضي اهللا عنها ) وعنه . ( املذهب ، حلديث عائشة املتقدم 

بالدراهم ، فما يساوي منه ثالثة دراهم قطع به ،  وكان ربع الدينار يومئذ ثالثة دراهم ، فعلى هذه يقوم: املتقدم 
أقله ربع ) وعلى املذهب ( ، ] وما لو يساو ثالثة دراهم مل يقطع به ، وإن بلغ ربع دينار [ وإن مل يبل ربع الدينار ، 

ربع ال قطع إال يف : ( دينار ، فلو كان دونه وساوى ثالثة دراهم مل يقطع ، لعموم حديث عائشة رضي اهللا عنها 
، مث على هذا هل هو أصل يف التقومي ، وهو اختيار ابن عقيل يف تذكرته ، وأيب حممد يف كافيه ، ألنه أحد ) دينار 

النقدين ، فكان التقومي به كاألجزاء ، وأن ما كان أصالً يف القطع ، كان أصالً يف التقومي كاألجزاء ، أو ليس بأصل 
و ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أكثر األصحاب ، القاضي والشريازي ، يف التقومي ، وإمنا األصل الدراهم ، وه

والشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وابن البنا ؛ ألن التقومي يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما حصل هبا ، 
. بني قطع وكذلك عثمان رضي اهللا عنه قوم هبا ؟ على روايتني ، فعلى األوىل مىت بلغت قيمة املسروق أدىن النصا

وعلى الثانية االعتبار بالدراهم فقط ، وسواء كان املسروق طعاماً أو غريه ، بعد أن يكون ماالً ، ملا تقدم عن عثمان 
  . وإمنا جيب القطع إذا أخرج ذلك من حرز مثله . رضي اهللا عنه وملا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف حديث الثمر 

من : ( سئل رسول اهللا عن الثمر املعلق ، فقال : ه عن جده ، قال ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبي ٣١٦٣
: ( رواه الترمذي والنسائي ، وأبو داود وزاد ) أصاب منه بفيه من ذي حاجة ، غري متخذ خبنة فال شيء عليه 

ن فعليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه اجلرين فبلغ مثن اجمل
، وللنسائي يف ) القطع ، ومن سرق دون ذلك فعليه القطع ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة 

ال تقطع يف متر معلق ، فإذا ضّمه اجلرين قطعت يف مثن : ( يف كم تقطع اليد ؟ قال : سئل رسول اهللا : رواية قال 
  ) . ملراح قطعت اجملن ، وال تقطع يف حريسة اجلبل ، فإذا ضمها ا

ال قطع يف متر معلق ، وال يف : ( وعن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب احلسني املكي ، أن رسول اهللا قال  ٣١٦٤
رواه مالك يف املوطأ ، فنفى القطع يف التمر ) حريسة جبل ، فإذا آواه املراح أو اجلرين ، فالقطع فيما بلغ مثن اجملن 

لعدم احلرز فيهما ، وأوجب القطع فيما ضمه اجلرين أو املراح ، لوجود احلرز فيهما ،  املعلق ، ويف حريسة اجلبل ،
  . واألحراز ختتلف باختالف األموال ، وبيان ذلك له حمل آخر 

وإذا سرق ، خيرج منه املنتهب واملختلس ، والغاصب : هذا بيان كالم اخلرقي جممالً ، أما بيانه مفصالً فقوله 
  . على واحد منهم  واخلائن ، فال قطع

) ليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطع : ( ملا روى جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب قال  ٣١٦٥
راه اخلمسة وصححه الترمذي ، وألن اهللا ورسوله إمنا أوجب القطع على السارق ، وهؤالء ليسوا بسارقني ، 

لروايتني ، واختيار ابن شاقال ، وأيب اخلطاب يف اهلداية ، وأيب حممد ، وخيرج منه أيضاً جاحد العارية ، وهو إحدى ا
ملا تقدم من أن الشارع إمنا أوجب القطع على السارق ، وجاحد العارية ليس بسارق ، ولدخوله يف اخلائن ، وقد 

أبو اخلطاب وهي أشهرمها ، وهبا قطع القاضي يف جامعه ، و) والرواية الثانية . ( أسقط عنه الشارع القطع 
  . والشريف يف خالفيهما ، وابن البنا وغريهم ، يقطع 

كانت خمزومية تستعري املتاع وجتحده ، فأمر النيب بقطع يدها ، فأتى : ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٣١٦٦
د من حدود اهللا عّز يا أسامة أال أراك تشفع يف ح: ( أهلها أسامة بن زيد فكلموه ، فكلم النيب فيها ، فقال له النيب 

إمنا هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق : ( ، مث قام النيب خطيباً فقال ) وجلّ 



ويف رواية . رواه مسلم وغريه ) فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت حممد لقطعت يدها 
ألسنة أناس يعرفون وال تعرف هي ، فباعته ، فأخذت ، فأيت هبا النيب فأمر  استعارت امرأة تعين حلياً على: قالت 

  . رواه أبو داود والنسائي . . . بقطع يدها ، وهي اليت شفع فيها أسامة بن زيد ، وقال فيها النيب ما قال 
 هبا فقطعت يدها وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن امرأة خمزومية كانت تستعري املتاع وجتحده ، فأمر النيب ٣١٦٧

كانت : كانت تستعري متاعاً على ألسنة جاراهتا وجتحده ، ويف رواية : رواه أبو داود والنسائي وقال فيه . . . 
: مث قال ) لتتب هذه إىل اهللا ورسوله ، وترد ما تأخذ على القوم : ( تستعري احللي للناس ومتسكه ، فقال رسول اهللا 

، وهذه األلفاظ منها ما هو ظاهر ، ومنها ما هو صريح يف أن القطع كان جلحد ) ها قم يا بالل فخذ بيدها فاقطع( 
دليل على أن جاحد العارية يسمى سارقاً ، واالعتبار بالتسمية الشرعية اه . العارية ، وتسميتها سارقة يف الصحيح 

 .  
. ( وهذا أيضاً إحدى الروايتني وخيرج من كالمه أيضاً الطرار ، وهو الذي يبط اجليب أو غريه ، ويأخذ منه ، 

يقطع ، وإليها ميل أيب حممد ، وبين القاضي يف روايتيه اخلالف على أن اجليب والكم هل مها حرز مطلقاً ، ) والثانية 
. ربع دينار من العني ، أو ثالثة دراهم من الورق : وقوله . أو بشرط أن يقبض على كمه ، ويزر جيبه ، وحنو ذلك 

ذلك خالصاً من الغش ، أما إن كان فيه غش ، فال قطع حىت يبلغ ما فيه نصاباً ، وهل يكفي وزن  ظاهره أن يكون
أو قيمة ثالثة دراهم ، قد : الترب منهما ، أو تعترب قيمته باملضروب ؟ فيه وجهان ، املذهب منهما األول ، وقوله 

إذا قومنا : تقومي ، مث إن أبا حممد قال تقدم أن من مذهب اخلرقي أن الذهب أصل يف القطع ، وليس بأصل يف ال
قد تقدم أنه . طعاماً كان أو غريه : وقوله . بذلك قومنا باملضروب ، ألن اإلطالق إمنا ينصرف إليها دون املكسرة 

يشترط أن يكون ماالً ، ليخرج احلر ، وال نزاع يف ذلك يف غري النائم واجملنون ، أما فيهما فروايتان ، ويدخل يف 
  . لعبد ، بشرط أن يكون صغرياً أو نائماً ، أو جمنوناً ، أو أعجمياً ال مييز بني سيده وبني غريه ذلك ا

وقد استثين من ذلك ما ال يتمّول عادة كاملاء وحنوه ، واحملرم كالصليب وحنوه ، والتابع لغريه كإناء اخلمر وحنوه ، 
وأخرجه من احلرز ، مفهومه أنه لو أتلفه يف احلرز ،  :وقوله . على خالف يف اجلميع ، واستقصاء ذلك له حمل آخر 

أو أكله أنه ال قطع عليه ، وهو كذلك ، نعم لو ابتلع جوهراً وحنوه وخرج به ففي القطع ثالثة أوجه ، ثالثها إن 
وأخرجه ، سواء أخرجه بنفسه ، أو كان اإلخراج ينسب إليه ، كأن تركه يف ماء : وقوله . خرج قطع وإال فال 

به ، أو على دابة فخرجت به ، أو دفعه جملنون فأخرجه ، وحنو ذلك ، ومقتضى كالمه أن اإلخراج يترتب  فخرج
  . احلكم عليه ، ولو ملكه بعد ذلك هببة أو غريها وهو كذلك 

) واجلرين ( هو ما تأخذه يف خبنة ثوبك ، وهو ذيله وأسفله ، : ما حتمله يف حضنك ، وقيل ) اخلبنة ) : ( تنبيه ( 
فعيلة مبعىن مفعولة ، أي ) وحريسة اجلبل ( الترس ، ) واجملن ( موضع التمر الذي جيفف فيه ، مثل البيدر للحنطة ، 

بضم امليم املوضع الذي تأوي إليه ) واملراح ( ليس فيما حيرس باجلبل إذا سرق قطع ، ألنه ليس مبوضع حرز ، 
  . يشمل اخليانة يف الوديعة ويف غريها  اسم فاعل من خان ، وهو) واخلائن ( املاشية ليالً ، 

اسم فاعل من اختلس الشيء اختطفه ) واملختلس ( اسم فاعل من انتهب الشيء استلبه ومل خيتلسه ، ) واملنتهب ( 
ومنه استراق : فسرها أبو حممد بأهنا أخذ املال يف وجه اخلفية واالستتار ، قال ) والسرقة . ( قاله ابن فارس . 

إن االختالس نوع من اخلطف والنهب ، وإمنا املختلس خيتفي يف ابتداء اختالسه ، خبالف السارق :  السمع ، وقال
  . واهللا أعلم 

  . إال أن يكون املسروق مثراً أو كثراً فال قطع فيه : قال 



  . طعاماً كان أو غريه : الكثر مجار النخل ، وهذا االستثناء من قوله : ش 
رز ، ألنه إذا كان يف بستان حموط ، وأخرجه منه ، يتوهم أنه حمرز ، فلذلك استثناه ، وأخرجه من احل: أو من قوله 

  . واألصل يف عدم القطع بذلك حديث عمرو بن شعيب ، املتقدم 
رواه ) ال قطع يف مثر وال كثر : ( مسعت رسول اهللا يقول : وعن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال  ٣١٦٨

وقد علم مما تقدم أنه ال فرق بني أن يكون ذلك يف بستان حموط أو غريه ، . ود الترمذي والنسائي ، وأبو دا
  . واستثىن من ذلك أبو حممد ما إذا كانت النخلة أو الشجرة يف دار حمرزة ، فسرق منها نصاباً ، فإن عليه القطع 

  . ويغرم ذلك مبثليه للخرب ، مث إن بعض األصحاب اقتصر على ذلك ) : تنبيه ( 
بو حممد عن األصحاب أهنم عدوا ذلك إىل املاشية تسرق من املرعى ، إذا مل تكن حمرزة ، واقتصروا على وحكى أ

ذلك ، ملا تقدم من حديث عمرو بن شعيب يف حريسة اجلبل ، وكذلك احلديث الذي يف املوطأ ، وأن أبا بكر عدى 
  . ذلك إىل كل ما سرق من غري حرز ، أنه يغرم مبثليه 

  . كات ذلك نصاً ، قياساً على ما تقدم يف حديث عمرو بن شعيب وحكى أبو الرب
وعن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب ، أن رقيقاً حلاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها ، فرفع ذلك  ٣١٦٩

 ١٦ :إىل عمر بن اخلطاب ، فأمر عمر رضي اهللا عنه كثري بن الصلت أن يقطع أيديهم ، مث قال عمر رضي اهللا عنه 
كم مثن ناقتك ؟ : واهللا ألغرمنك غرماً يشق عليك ، مث قال للمزين : أراك جتيعهم ، مث قال عمر رضي اهللا عنه ( 

رواه ) . . . أعطه مثان مائة درهم : كنت واهللا أمنعها من أربعمائة درهم ؛ فقال عمر رضي اهللا عنه : فقال املزين 
امة مثليها ، ملا أسقط القطع ، ومقتضى هذا احلديث ، وكذلك مالك يف املوطأ ، واحتج به أمحد ، فأوجب غر

مقتضى حديث عمرو بن شعيب أن املسروق مىت فات القطع فيه ، إما لعدم حرزه ، أو عدم بلوغه نصاباً ، أو 
 لشبهة وحنو ذلك ، أنه يغرم مبثليه ، وهذا مقتضى احتجاج أمحد ، وإذاً يتلخص يف املسألة أربعة أقوال ، هل خيتص
غرامة املثلني بالثمر والكثر ، أو هبما وباملاشية ، أو بكل ما سرق من غري حرز ، أو يتعدى ذلك لكل ما سقط فيه 

القطع ، وهو أظهر ، مث هل جيب مع غرامة املثلني تعزير ؟ أوجبه ابن عقيل يف تذكرته ، وأكثر األصحاب مل يذكروا 
  . ذلك 
  . ه اليمىن وابتداء قطع يد السارق أن تقطع يد: قال 

  . ألن ذلك يروى عن أيب بكر الصديق وعمر رضي اهللا عنهما : ش  ٣١٧٠
أن رجالً من اليمن أقطع اليد والرجل قدم املدينة ، فنزل على أيب (  ١٦ويف املوطأ عن القاسم بن حممد ،  ٣١٧١

ن الليل ، فيقول أبو بكر بكر الصديق رضي اهللا عنه ، فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وقطع يده ، وكان يصلّي م
وأبيك ماليلك بليل سارق ، مث إنه بيت حليا ألمساء بنت عميس ، فافتقدوه ، فجعل يطوف معهم ، : رضي اهللا عنه 

اللّهّم عليك مبن بيت أهل دويرة الرجل الصاحل ، مث وجدوا احللي عند صائغ ، فزعم أن األقطع جاء به ، : ويقول 
واهللا إن دعاءه على : ، فأمر به أبو بكر رضي اهللا عنه فقطعت مشاله ، فقال أبو بكر فاعترف األقطع أو شهد عليه 

  ) . نفسه أشّد عندي من سرقته ، وهذا يدلّ على أن عادهتم كان البداءة باليمني 
 وهذا إن ثبت فهو حجة عندنا على املشهور ، وألهنا آلة السرقة) فاقطعوا أمياهنما ( ويف قراءة ابن مسود  ٣١٧٢

  . غالباً ، فناسب عقوبته بإزالتها ، مع أن أبا حممد قد حكى ذلك اتفاقاً ، واهللا أعلم 
  . من مفصل الكف : قال 
  . حكى ذلك أبو حممد أيضاً اتفاقاً ، وألنه اليقني ، وما زاد عليه مشكوك فيه : ش 



عه من املفصل ، أي السارق وقد روى الدارقطين عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النيب أمر بقط ٣١٧٣
 .  

  . وحتسم : قال 
  . احلسم غمس اليد يف زيت مغلى بعد القطع ، لتشتد أفواه العروق ، لئال ينزف الدم فيموت : ش 

يا رسول : واألصل فيه ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا أيت بسارق قدسرق مشلة ، فقالوا  ٣١٧٤
: ( بلى يا رسول اهللا ، فقال رسول اهللا : فقال السارق ) ما إخاله سرق : ( رسول اهللا فقال . اهللا إن هذا قد سرق 

تبت إىل اهللا ، فقال : فقال ) تب إىل اهللا : ( فقطع فأيت به النيب فقال ) اذهبوا به فاقطعوه مث احسموه ، مث ائتوين به 
ة حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان مرسالً ، وهل رواه الدارقطين ، ورواه عبد الرزاق من رواي) تاب اهللا عليك : ( 

الزيت من بيت املال ، أو من مال السارق ؟ فيه وجهان ، اجملزوم به منهما عند أيب حممد أنه من بيت املال ، وابن 
  . محدان بىن على أنه احتياط له ، أو من تتمة احلد 

  . فإذا عاد فقطعت رجله اليسرى : قال 
  . يأيت يف املسألة اآلتية ، مع األمن من احملذور الذي يف قطع الثالثة أما قطع رجله فلما : ش 

  . مع أن ذلك قول العامة ، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم ، وناهيك هبم  ٣١٧٥
ال قطع على السارق بعد قطع ميينه : ( قال رسول اهللا : وما روى الدارقطين عن عبد الرمحن بن عوف قال  ٣١٧٦

ع ، مع أنه واهللا أعلم خمالف لإلمجاع ، وأما كوهنا اليسرى فألنه أرفق به ، لتمكنه من املشي على خشبة فمنقط) 
أو تقطع { (  ١٩: وحنو ذلك ، خبالف ما لو قطعت اليمىن ، وقد أشار سبحانه وتعاىل إىل ذلك يف احملاربني ، فقال 

  . واهللا أعلم ) } أيديهم وأرجلهم من خالف 
  . الكعب  من مفصل: قال 
  . كما يف اليد : ش 
  . وحسمت : قال 
  . ملا تقدم يف اليد ، واهللا أعلم : ش 
  . فإن عاد حبس وال تقطع غري يد ورجل : قال 
هذا إحدى الروايتني عن أمحد ، واختيار اخلرقي وأيب بكر ، وأيب اخلطاب يف خالفه ، وابن عقيل والشريازي ، : ش 

إىل ) } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ، ويسعون يف األرض فساداً { (  ١٩: وأيب حممد وغريهم ، لعموم 
وهذا حمارب هللا ورسوله ، فشملته اآلية وقد أشار علي ) } أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف { (  ١٩: قوله 

  . رضي اهللا عنه إىل ذلك 
أيت عمر رضي : الرمحن بن عائذ قال  حدثنا أبو األحوص ، عن مساك بن حرب ، عن عبد: فروى سعيد  ٣١٧٧

: فقال علي رضي اهللا عنه . اهللا عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق ، فأمر به عمر رضي اهللا عنه أن تقطع رجله 
إىل آخر اآلية ، وقد قطعت يد هذا ورجله ، ) } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله { (  ١٩إمنا قال اهللا تعاىل ؛ 

أن تقطع رجله ، فتدعه ليس له قائمة ميشي عليها ، إمنا تعزره ، أو تودعه السجن ، فاستودعه السجن ،  فال ينبغي
وألن ذلك مبنزلة إهالكه ، فإنه ال ميكنه أن يتوضأ ، وال يغتسل ، وال يتحرز من جناسته ، وال يزيلها عنه ، وال يدفع 

  . طالب رضي اهللا عنه  عن نفسه ، وال يأكل وال يبطش ، وبذلك علل علّي بن أيب
حضرت علي بن (  ١٦: حدثنا أبو معشر ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن أبيه ، قال : فروى سعيد  ٣١٧٨



: اقطعه يا أمري املؤمنني ، قال : ما ترون يف هذا ؟ قالوا : أيب طالب أيت برجل مقطوع اليد والرجل ، فقال ألصحابه 
بأي شيء يأكل الطعام ، بأي شيء يتوضأ للصالة ؟ بأي شيء يغتسل من جنابته ؟ بأي قتلته إذاً وما عليه القتل ، 

شيء يقوم على حاجته ؟ فرده إىل السجن أياماً مث أخرجه ، فاستشار الصحابة فقالوا مثل قوهلم األول ، وقال هلم 
تقطع يده اليسرى يف الثالثة ،  )والرواية الثانية ) . . . ( مثل ما قال أول مرة ، فجلده جلداً شديداً مث أرسله 

  . والرجل اليمىن يف الرابعة 
يا رسول اهللا إمنا سرق : قالوا ) اقتلوه : ( جىيء رسول اهللا بسارق فقال : ملا روى جابر رضي اهللا عنه قال  ٣١٧٩
اقطعوه : ( فقال . ق يا رسول اهللا إمنا سر: فقالوا ) اقتلوه : ( فقطع مث جيء به الثانية ، فقال ) اقطعوه : ( ، فقال 

فقطع مث أيت به ) اقطعوه : ( فقال . يا رسول اهللا إمنا سرق : قالوا ) اقتلوه : ( فقطع مث جيء به يف الثالثة فقال ) 
اقتلوه : ( فقطع فأيت به اخلامسة فقال ) اقطعوه : ( فقال . يا رسول اهللا إمنا سرق : فقالوا ) اقتلوه : ( الرابعة فقال 

رواه أبو . . . فانطلقنا به فقتلناه ، مث اجتررناه فألقيناه يف بئر ، ورمينا عليه باحلجارة : رضي اهللا عنه قال جابر ) 
وروى النسائي حنو ذلك أيضاً من رواية احلارث بن حاطب رضي اهللا عنه ، وألن أبا . داود وهذا لفظه والنسائي 

  . بكر رضي اهللا عنه فعل ذلك ، كما تقدم عنه 
ك روي عن عمر رضي اهللا عنه حكاه عنه أمحد ، واحتّج به ، ومها اللذان أمرنا باالقتداء هبما ، وقد وكذل ٣١٨٠

أجاب أبو حممد عن احلديث بأنه يف شخص استحق القتل ، بدليل األمر بقتله يف أول مرة ، وقد يقال على هذا بأنه 
قتل غريه سقط ، واستويف القتل ، فكيف قطع ، إذا كان مستحق القتل فكيف جاز تأخريه ، مع أنه إذا اجتمع مع ال

والذي يظهر يف اجلواب عن األمر بالقتل أن هذا مما علم الرسول حقيقة األمر فيه ، وأن أمر هذا يؤول إىل القتل 
  . وال بّد ، وأنه ال جيىيء منه خري ، فهو كالصيب الذي قتله اخلضر ، الذي طبع كافراً 

: فقالوا ) اقتلوه : ( ا ، فروى عن احلارث بن حاطب أن الرسول أيت بلص فقال ويف النسائي ما يشعر هبذ ٣١٨١
مث سرق : قال ) اقطعوا يده : ( يا رسول اهللا إمنا سرق ، قال : فقالوا ) اقتلوه : ( يا رسول اهللا إمنا سرق ، فقال 

 سرق أيضاً اخلامسة ، فقطعت رجله ، مث سرق على عهد أيب بكر رضي اهللا عنه ، حىت قطعت قوائمه كلها ، مث
كان رسول اهللا أعلم هبذا ، حني قال اقتلوه ، مث دفعه إىل فتية من قريش ، منهم عبد : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه 

. أمروين عليكم ، فأمروه عليهم ، فكان إذا ضرب ضربوه حىت قتلوه : فقال . اهللا بن الزبري ، وكان حيب اإلمارة 
  . اه 

ال أعلم يف : ة الثانية إن ثبتت األحاديث ، فإن النسائي ضعف حديث جابر رضي اهللا عنه وقال والذي يظهر الرواي
هذا الباب حديثاً صحيحاً ، فعلى املذهب فيمنع من تعطيل منفعة اجلنس ، ومها اليدان والرجالن ، وهل مينع من 

هذا من سرق وهو أقطع اليد اليسرى ال أثر لذلك ، فعلى ) وعلى الثانية . ( تعطيل عضوين من شق ؟ على وجهني 
، والرجل اليمىن ، قطعت يده اليمىن على الثانية دون األوىل ، إلفضائه إىل تعطيل منفعة اجلنس ، وإن كان أقطع 

لكن يف قطع رجله اليسرى وجهان ، بناء على تعطيل . اليد اليسرى فقط ، قطعت ميينه على الثانية دون األوىل 
  . ء التفريع له حمل آخر منفعة الشق ، واستقصا

حيبس حىت : أطلق اخلرقي احلبس ، وتبعه الشيخ ، وقال القاضي يف اجلامع ، والشريازي وابن البنا ) : تنبيه ( 
  . حيبس ويعزر حىت يتوب ، واهللا أعلم : حيدث توبة ، وقال ابن محدان 

  . واحلر واحلرة والعبد واألمة يف ذلك سواء : قال 
والسارق والسارق فاقطعوا { (  ١٩: قال سبحانه وتعاىل . ر واحلرة بشهادة النص بذلك االتفاق يف احل: ش 



اآلية ، ولفعل رسول اهللا فإنه قطع سارق رداء صفوان ، وقطع املخزومية ، أما العبد واألمة فهو قول ) } أيديهما 
  . وا الناقة العامة ، لعموم النص ، وملا تقدم عن عمر رضي اهللا عنه يف الرقيق الذين سرق

  . هـ رواه أمحد . . وروى القاسم عن أبيه أن عبداً أقر بالسرقة عند علّي رضي اهللا عنه فقطعه  ٣١٨٢
أن عبداً البن عمر رضي اهللا عنهما سرق وهو آبق ، فبعث به إىل سعيد بن العاص وهو (  ١٦وعن نافع  ٣١٨٣

يف أي كتاب اهللا : ، فقال له ابن عمر رضي اهللا عنهما  ال تقطع يد اآلبق: أمري املدينة ليقطع يده ، فقال سعيد 
  ) . وجدت هذا ؟ فأمر به ابن عمر رضي اهللا عنهما فقطعت يده 

  . وكذلك قضى به عمر بن عبد العزيز أيضاً ، رواه مالك يف املوطأ  ٣١٨٤
يا اشتهرت ومل تنكر ، رواه مالك أيضاً يف املوطأ ، وهذه قضا. . . وقطعت عائشة رضي اهللا عنها يد عبد  ٣١٨٥

ويدخل يف احلر املسلم والكافر ، فيقطع الذمي بسرقة مال املسلم ، وكذلك يقطع املسلم بالسرقة . فكانت حجة 
  . من مال الذمي 

أما احلريب الذي ال أمان له فال يقطع املسلم بالسرقة من ماله ، وال هو بسرقة مال املسلم ، فإن كان له أمان قطع 
  . ماله  املسلم بسرقة

ال يقطع ، ويدخل : وهل يقطع هو بسرقة مال املسلم ؟ فيه وجهان أصحهما يقطع ، والثاين وهو اختيار ابن حامد 
  . يف العبد العبد اآلبق ، وذلك لعموم ما تقدم ، ويؤّيده قصة ابن عمر 

اآلبق إذا سرق قطع ، وال  ليس على العبد: ( قال رسول اهللا : أّما ما رواه الدارقطين عن ابن عباس ، قال  ٣١٨٦
  . الصواب أنه موقوف ، واهللا أعلم : فقال ) على الذمي 

  . ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها : قال 
تعافوا احلدود فيما بينكم ، فما : ( ملا روي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قال : ش  ٣١٨٧

  . رواه النسائي وأبو داود ) بلغين من حد فقد وجب 
كنت نائماً يف املسجد على مخيصة يل ، مثن ثالثني درمهاً ، فجاء رجل : وعن صفوان بن أمية قال  ٣١٨٨

تقطعه من أجل ثالثني درمهاً ، : فاختلسها مين ، فأخذ الرجل فأيت به النيب ، فأمر رسول اهللا به ليقطع ، فأتيته فقلت 
رواه النسائي ، . . . إين قد وهبتها له : ، زاد يف أخرى ) فهال كان قبل أن تأتيين به : ( قال . أنا أبيعه وأنسيه مثنها 

وكذلك قيد أبو حممد . وهذا يدل على أن ملك العني املسروقة بعد الرفع إىل احلاكم ال يؤثر ، خبالف ما قبله 
بعد إخراجها حيترز عما لو وهبت له : وله وق. واملطالبة هبا ؛ وإن كان كالم اخلرقي مطلقاً : املسألة بل وزاد 

  . السرقة قبل إخراجها ، فإنه ال قطع قطعاً واهللا أعلم 
  . ولو أخرجها وقيمتها ثالثة دراهم ، فلم يقطع حىت نقصت قيمتها قطع : قال 
) } هما والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي{ (  ١٩: اعتباراً حبال اإلخراج ، ألنه به كمل السبب ، ولعموم : ش 

  . واهللا أعلم 
  . وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إىل مالكها : قال 
  . هذا اتفاق وهللا احلمد ، ألهنا عني ماله ، وال مقتضي لنقله عنه واهللا أعلم : ش 
  . وإن كانت متلفة فعليه قيمتها ، موسراً كان أو معسراً : قال 
ها إن كانت مثلية ، وقيمتها إن كانت متقومة ، كما لو أتلفها من غري أما إن كانت تالفة وقد قطع ، فعليه مثل: ش 

  . سرقة ، وألن القطع والغرم حقان ملستحقني ، فجاز اجتماعهما ، كاجلزاء والقيمة يف الصيد احلرمي اململوك 



موسراً : م عليه ، وقال إذا كانت تالفة إذاً فال غر: واخلرقي رمحه اهللا ذكر املسألة فيما إذا قطع ، ألن النعمان يقول 
  . كان أو معسراً ، ألن مالكاً يوافق النعمان يف املعسر ، وحنن يف املوسر ، واهللا أعلم 

  . وإذا أخرج النباش من القرب كفنا قيمته ثالثة دراهم قطع : قال 
فدخل يف  يروى هذا عن عائشة وابن الزبري رضي اهللا عنهم ، وألنه أخذ للمال على وجه اخلفية ،: ش  ٣١٨٩

مسمى السارق ، وإذاً يدخل يف اآلية الكرمية ، واألحراز ختتلف باختالف األموال ، أال ترى أن حرز الباب تركيبه 
  . يف موضعه 
كيف أنت : لبيك ، فقال : دعاين رسول اهللا فقلت : م وقد روى أبو داود عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال  ٣١٨٩

عليك : ( اهللا ورسوله أعلم ، قال : ، قلت ) القرب ( فيه بالوصيف يعين إذا أصاب الناس موت ، يكون البيت 
فبهذا قال من قال بقطع يد النباس ، ألنه دخل على امليت بيته ، والكفن الذي يقطع بسرقته : ، قال محاد ) بالصرب 

لك مل يقطع ، لعدم ما كان مشروعاً ، فلو سرق لفافة رابعة من على الرجل ، أو التابوت الذي هو فيه ، وحنو ذ
  . أخرج من القرب ، فلو أخرجه من اللحد فال قطع ، واهللا أعلم : وقوله . مشروعيته 

  . وال يقطع يف حمرم : قال 
كاخلمر واخلنزير وامليتة وحنو ذلك ، ألن له سلطاناً على ذلك ، إلباحة الشرع إزالته ، وألنه غري مال ، أشبه : ش 

ال يقطع ، ليس هلما : محه اهللا يف رواية امليموين ، فيمن سرق لذمي مخراً أو خنزيراً احلشرات ، وبذلك علّل أمحد ر
  . اه . قيمة عندنا 

وقد يتخرج لنا قول أن الذمي يقطع بسرقة مخر الذمي ، بناء على أهنا مال هلم ، وهلذا قلنا بتضمينها على الذمي 
هة ، وهو وقوع اخلالف يف ذلك ، وقد يدخل يف كالم للذمي على ختريج ، وقد يقال بعدم التخريج ، لقيام الشب

اخلرقي إذا سرق صليباً ، أو صنم ذهب وحنو ذلك ، وهو قول القاضي ، وخالفه تلميذه أبو اخلطاب ، فأوجب 
  . القطع واهللا أعلم 

  . وال يف آلة هلو : قال 
. صاباً ، ألنه آلة للمعصية باإلمجاع كالطنبور ، واملزمار ، والشبابة وحنو ذلك ، وإن بلغت قيمته مفصالً ن: ش 

  . فأشبه اخلمر ، وألن الشارع سلّطه عليه ، حيث جعل له إفساده وزواله 
ودليل األصل أمر النيب بكسر دنان اخلمر ، وشق زقاقه ، مع أنه ميكن زوال احملرم وتبديده ، وقد حرق  ٣١٩٠

  . ي إىل أربابه ، واهللا أعلم موسى العجل ، وقذفه يف البحر ، ومل يكتف حبرقه ودفع احلل
  . وال يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده ، ألنه أخذ ماله أخذه : قال 
قد ذكر اخلرقي رمحه اهللا احلكم وذكر دليله ، وهو أنه أخذ ماله أخذه ، ومن أخذ ماله أخذه ال يقطع ، ألنه : ش 

  . أخذ مباحاً له 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، : ( قال رسول اهللا : نها قالت ودليل ذلك ما روت عائشة رضي اهللا ع ٣١٩١

  . رواه اخلمسة ) وإن أوالدكم من كسبكم 
: فقال . يا رسول اهللا يل ماالً وولداً ، وإن أيب يريد أن حيتاج مايل : وعن جابر رضي اهللا عنه أن رجالً قال  ٣١٩٢

ث عمرو بن شعيب ، واخلرقي رمحه اهللا يف تعليله قصور رواه ابن ماجه ، وروى أمحد حنوه من حدي) مالك ألبيك ( 
، ألنه لو أخذ ما ليس له أخذه ، كما إذا كان األخذ يضر بالولد مل يقطع ، مث إن جواز األخذ خمتص باألب األدىن ، 

  . علم وعدم القطع يتناول األب وإن عال ، فإذاً توجيه ذلك أن له فيه شبهة ، وهو وجوب نفقته أو حنو ذلك واهللا أ



  . وال تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها : قال 
ملا تقدم يف األب األعلى ، وألهنا أحد األبوين فأشبهت اآلخر ، وكذلك أمها وإن علت ، واقتصار اخلرقي : ش 

فالنفقة : على الوالد والوالدة خيرج به غريمها ، وال نزاع أن هذا املذهب يف غري االبن ، لظاهر الكتاب ، فإن قيل 
النفقة وإن وجبت لبعضهم لكن وجوهبا ملن تقدم : جتب لغري هؤالء ، فيصري له يف املال شبهة ، وإذاً ال قطع ، قيل 

  . أقوى ، مث إن القرابة اليت بينهما ال متنع قبول الشهادة ، فال متنع القطع ، خبالف الوالدين 
الرحم احملرم ، أما االبن فاملذهب اجملزوم به عند  وجرى الشريازي على مطلق الشبهة ، فلم ير القطع على ذي

القاضي والشيخني والشريازي ، وابن عقيل والشريف ، وأيب اخلطاب وابن البنا أنه ال يقطع بسرقة مال أبيه وإن 
سفل ، ألن بينهما قرابة متنع من قبول شهادة أحدمها لصاحبه ، فلم يقطع مباله كاألب ، وألن النفقة جتب على 

حفظاً لالبن ، فال يناسب إتالفه حفظاً ملاِلِه ، وكالم اخلرقي يوهم القطع ، وهو رواية حكاها ابن محدان ،  األب
  . وهو مقتضى ظواهر النصوص واهللا أعلم 

  . وال العبد فيما سرق من مال سيده : قال 
: نه بغالم له ، فقال جاء رجل إىل عمر رضي اهللا ع(  ١٦: ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما قال : ش  ٣١٩٣

) . . . ال قطع عليه ، هو خادمكم أخذ متاعكم : فقال عمر رضي اهللا عنه . اقطع يده ، فإنه سرق مرآة المرأيت 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه حنوه ، وال يعرف هلما خمالف ، وألن له فيه شبهة ، وهو . رواه مالك يف املوطأ 

  . د ، واملكاتب كالقن وجوب النفقة ، واملدبر ، وأم الول
  . وال يقطع السارق إال بشهادة عدلني أو إقرار مرتني : قال 
، أّما قوله ) } وأشهدوا ذوي عدل منكم { (  ١٩: أما كونه ال يقطع إال يشهادة عدلني فلعموم قوله تعاىل : ش 

فنزلت يف سياق ) } ن واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتا{ (  ١٩: تعاىل 
األموال ، فاقتصر على ذلك ، وغري املال من النكاح واحلدود وحنومها ليس يف معناه ، ألن ذلك حيتاط له ما ال 

حيتاط للمال ، ومن االحتياط له عدم قبول املرأة ، لضعف عقلها ، وسرعة نسياهنا ، وأما قطعه بشهادهتما فلآلية 
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق جتب إذا شهد : ر الكرمية أيضاً ، وقال ابن املنذ

بالسرقة شاهدان حران مسلمان ، ووصفا ما يوجب القطع ، ويشترط يف الشاهدين أن يكونا رجلني ملا تقدم ، 
حتياطاً لألموال مسلمني وإن كان السارق ذمياً ، حرين على املذهب ، عدلني وإن قبلنا مستور احلال يف األموال ، ا

، ويشترط مع ذلك أن يصفا السرقة واحلرز ، وجنس النصاب وقدره ، واملسروق منه ، ليزول االختالف يف ذلك 
 .  

  . وأما كونه يقطع بإقرار مرتني ، وال يقطع مبا دوهنما 
تاع ، فقال له فلما روى أبو أمية املخزومي ، أن رسول اهللا أيت بلص فاعترف اعترافاً ، ومل يوجد معه م ٣١٩٤

. . . خمتصر ) اقطعوه : ( فقال رسول اهللا : بلى ، مرتني أو ثالثاً ، قال : ؟ قال ) ما إخالك سرقت : ( رسول اهللا 
  . رواه أمحد وأبو داود ، ولو وجب القطع بأول مرة ملا أخره 

ق حىت يشهد على نفسه ال يقطع السار(  ١٦: وعن القاسم بن عبد الرمحن ، عن علّي رضي اهللا عنه قال  ٣١٩٥
وألنه حد يتضمن إتالفاً ، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا ، . حكاه أمحد يف رواية مهنا ، واحتج به ) . مرتني 

  . ويعترب أن يذكر يف إقراره شروط السرقة من النصاب ، واحلرز ، وإخراجه منه : قال أبو حممد 
وروى مهنا عن . ر والعبد ، وهو املذهب بال ريب ، كبقية احلدود وظاهر كالم اخلرقي أنه ال فرق يف ذلك بني احل



  . إذا أقر العبد أربع مرات أنه سرق قطع ، وظاهر هذا اعتبار أربع مرات ، ليكون على النصف من احلر : أمحد 
  . وال ينزع عن إقراره حىت يقطع : قال 
وهذا خبالف ما لو ثبتت سرقته بالبينة ، فإن  ألنه حد هللا ثبت باالعتراف ، فقبل رجوعه عنه كحد الزنا ،: ش 

رجوعه ال يقبل كالزنا سواء ، هذا إن شهدت البينة على الفعل ، أما إن شهدت على إقراره بالسرقة مث جحد ، 
واعلم . ( فقامت البينة بذلك ، فهل يقطع نظراً للبينة ، أو ال يقطع نظراً لإلقرار ؟ على روايتني حكامها الشريازي 

هذا الذي ذكره اخلرقي من أن القطع ال يثبت إال بإقرار مرتني ، وأنه إذا رجع عن اإلقرار قبل منه ، خمتص أن ) 
  . بالقطع ، أما املال فيكفي يف ثبوته مرة ، وإذا رجع عنه مل يقبل رجوعه واهللا أعلم 

  . وإذا اشترك اجلماعة يف سرقة قيمتها ثالثة دراهم قطعوا : قال 
هب بال ريب ، ألن سرقة النصاب فعل يوجب القطع ، فاستوى فيه الواحد واجلماعة كالقصاص ، هذا هو املذ: ش 

واملعىن يف ذلك أن الشارع له نظر إىل حفظ األموال كاألنفس ، فكما أن يف األنفس تقتل اجلماعة بالواحد سداً 
تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً ، ألن للذريعة ، فكذلك يف األموال ، واختار أبو حممد يف مغنيه عدم القطع إال أن 

  . كل واحد مل يسرق نصاباً ، فلم جيب عليه قطع كما لو انفرد 
ادفعوا احلدود ما وجدمت هلا مدفعاً : ( قال رسول اهللا : ويرجح ذلك ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣١٩٦

  . رواه ابن ماجه ) 
ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم ، فإن كان : ( سول اهللا قال ر: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٣١٩٧

وروي : رواه الترمذي وقال ) له خمرج فخلوا سبيله ، فإن اإلمام أن خيطىء يف العفو خري من خيطىء يف العقوبة 
  . موقوفاً وهو أصح اه 

بني أن يكون املسروق ثقيالً وروي حنو ذلك عن غري واحد من الصحابة ، وظاهر كالم اخلرقي أنه ال فرق  ٣١٩٨
، يشترك اجلماعة يف محله ، وبني أن خيرج كل واحد منه جزءاً ، ونص عليه أمحد واألصحاب ، الشتراكهم يف 

ال فرق إذا هتكا احلرز بني أن يدخال معاً ، أو يدخل أحدمها فيخرج بعض : اهلتك واإلخراج ، وهلذا أيضاً قلنا 
  . باقيه واهللا أعلم النصاب ، مث يدخل اآلخر فيخرج 

  . وال يقطع وإن اعترف بالسرقة أو قامت بينة ، حىت يأيت مالك املسروق فيّدعيه : قال 
هذا املذهب املختار للخرقي ، والقاضي وأصحابه ، ألن املال مما يباح بالبذل ، فيحتمل أن مالكه أباحه له ، أو : ش 

حرزه وحنو ذلك ، فاعتربت املصالبة لتزول الشبهة ، ويرشح وقفه على طائفة السارق منهم ، أو أذن له يف دخول 
ال تشترط املطالبة ، وهو قوي ، عمالً بإطالق اآلية الكرمية : هذا ما تقدم يف املسألة قبل ، وقال أبو بكر يف اخلالف 

رها ، وإال ، وعامة األحاديث ، فإنه ليس يف شيء منها اشتراط املطالبة وال ذكرها ، ولو اشترطت لبني ذلك وذك
  . يلزم تأخري البيان عن وقت احلاجة ، واإلخالل مبا احلكم متوقف عليه ، وإنه ال جيوز 

وهل يفتقر إىل املطالبة يف القطع بالكفن كسائر املسروقات ، ويكون املطالب ورثة امليت ، أو ال يفتقر ، ) : تنبيه ( 
د يئس من ذلك هنا ؟ فيه احتماالن ، أظهرمها الثاين وق. ألن الطلب شرع الحتمال كون املسروق مملوكاً للسارق 

  . واهللا أعلم 

  كتاب قطاع الطرق



  
إىل ) } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فساداً { (  ١٩: واألصل فيهم قول اهللا تعاىل : ش 

  ) . } فاعلموا أن اهللا غفور رحيم { (  ١٩: قوله 
  . سبب نزول هذه اآلية  وقد اختلف أهل العلم يف

أن ناساً أغاروا على إبل رسول اهللا وارتدوا عن اإلسالم ، وقتلوا (  ١٦فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما  ٣١٩٩
فنزلت فيهم آية : راعي رسول اهللا مؤمناً ، فبعث يف آثارهم ، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم ، ومسل أعينهم ، قال 

  ) . أنس بن مالك رضي اهللا عنه حني سأله احلجاج احملاربة وهم الذين أخرب عنهم 
وعن أيب الزناد أن رسول اهللا ملا قطع الذين سرقوا لقاحه ومسل أعينهم بالنار ، عاتبه اهللا يف ذلك ، فأنزل  ٢٢٠٠

داود اآلية ، روامها أبو ) } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ، ويسعون يف األرض فساداً { (  ١٩: اهللا تعاىل 
  . والنسائي 
فبعث رسول اهللا يف طلبهم ، : ويف حديث أنس رضي اهللا عنه يف رواية أليب داود ، يف قصة العرنيني قال  ٣٢٠١

  . اآلية ) } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله { (  ١٩: فأنزل اهللا يف ذلك : فأيت هبم ، قال 
  . آلية نزلت يف العرنيني ، وكانوا مرتدين فهؤالء أخربوا أن ا. . . وأصل احلديث متفق عليه 

  . وكذلك حكي عن سعيد بن جبري  ٣٢٠٢
(  ١٩: اآلية إىل قوله ) } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله { (  ١٩: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٣٢٠٣

مل مينعه ذلك أن يقام فيه  نزلت هذه اآلية يف املشركني ، فمن تاب منهم قبل أن يقدروا عليهم) } غفور رحيم { 
إن اآلية يف قول ابن : رواه أبو داود والنسائي ، وهو قريب من قول األّولني ، وقال أبو حممد . احلد الذي أصابه 

  . عباس وكثري من العلماء نزلت يف قطاع الطريق من املسلمني 
روى الشافعي رضي اهللا عنه يف وكأن مدرك أيب حممد يف حكاية ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ما  ٣٢٠٤

إذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ومل يأخذوا : مسنده عنه رضي اهللا عنه ، أنه قال يف قطاع الطريق 
املال قتلوا ومل يصلبوا ، وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف ، وإذا أخافوا السبيل ومل 

  . نفوا من األرض  يأخذوا ماالً
وقد جيمع بني القولني ، بأن اآلية نزلت يف املرتدين ، كما أخرب ابن عمر وأنس وغريمها رضي اهللا عنهم ، وابن 

عباس رضي اهللا عنهما رأى أن نزول اآلية على سبب ال يقتضي االختصاص به ، بل يتبع لفظها ، ولفظها دل على 
طاع الطريق من املسلمني حماربون هللا ولرسوله ، ملخالفتهم أمره أن كل حمارب هللا ورسوله هذا حكمه ، وق

  . وارتكاهبم هنيه 
إذا فقئت ) ومسلت عينه ( ذوات املخاض : مجع لقحة ، وهي ذوات اللنب من اإلبل ، وقيل ) اللقاح ) : ( تنبيه ( 

  . حبديدة حمماة ، واهللا أعلم 
  . يف الصحراء ، فيغصبوهنم املال جماهرة  واحملاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسالح: قال 
ال نزاع أن هؤالء حماربون ، تثبت هلم أحكام احملاربة اليت تذكر بعد ، واختلف فيمن يفعل ذلك يف املصر ، : ش 

فظاهر كالم اخلرقي أنه ال يكون حمارباً ، وهو الذي أورده أبو الربكات مذهباً ، ألن الغوث يلحقه غالباً ، فتزول 
يكون حمارباً ، وتبعه على : ملعتدي ، ويكون يف حكم املختلس ، واملختلس ليس مبحارب ؛ وقال أبو بكر شوكة ا

إنه قول : ذلك القاضي يف اجلامع ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي وغريهم ، قال أبو حممد 



  . عموم اآلية الكرمية إنه قول األكثرين ، متسكاً ب: كثري من أصحابنا ، وقال أبو العباس 
وتوسط القاضي أطنه يف اجملرد أو يف . ونظراً إىل أن ذلك يف املصر أعظم خوفاً ، وأكثر ضرراً ، فكان بذلك أوىل 

إن كانوا يف املصر مثل أن كبسوا داراً ، وكان أهل الدار حبيث لو صرخوا أدركهم الغوث : الشرح الصغري فقال 
وث عادة ، وإن حصروا قرية أو بلداً ففتحوه ، وغلبوا على أهله ، أو حملة مفردة ، فليسوا مبحاربني ، وللحوق الغ

حبيث ال يلحقهم الغوث فهم حماربون ، لعدم حلوق الغوث هلم ، وهو يرجع إىل األول ، غايته أنه نقح كالم اخلرقي 
  . ، وأمحد رمحه اهللا توقف عن اجلواب يف املسألة 

  . لسالح ، مفهومه أهنم لو عرضوا بغري سالح مل يكونوا حماربني ، وهو كذلك يعرضون للقوم ا: وقول اخلرقي 
فيغصبوهنم : ويدخل يف السالح كل ما أتى على النفس أو الطرف ، وإن مل يكن حمدداً ، كاحلجر والعصا ، وقوله 

  . وهو كذلك مفهومه أهنم لو أخذوا املال خفية ، أو على وجه اخلطف فليسوا مبحاربني ، . املال جماهرة 
وأنه لو خرج الواحد واالثنان على رخر الركب فأخذوا منه شيئاً فليسوا مبحاربني ، وإن خرجوا على عدد يسري 

  . فقهروهم فهم حماربون ، واهللا أعلم 
فمن قتل منهم وأخذ املال قتل وإن عفا صاحب املال ، وصلب حىت يشتهر ، ودفع إىل أهله ، ومن قتل منهم : قال 

ذ املال قتل ومل يصلب ، ومن أخذ املال ومل يقتل قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى يف مقام واحد ، مث ومل يأخ
  . حسمتا وخلي 

مذهب أمحد رمحه اهللا أن قاطع الطريق إذا قتل وأخذ املال قتل وصلب ، وإن قتل ومل يأخذ املال قتل فقط ، : ش 
يسرى ، وإن مل يأخذ املال ومل يقتل نفي ، ملا تقدم عن ترمجان وإن أخذ املال ومل يقتل قطعت يده اليمىن ورجله ال

  . القرآن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 
وذكر الزجاج أنه روي يف التفسري أن أبا بردة األسلمي كان عاهد النيب أن ال يعرض ملن يريد النيب وأن ال  ٣٢٠٥

فمّر قوم يريدون النيب بأيب بردة ، فعرض أصحابه هلم فقتلوهم مينع من ذلك ، وأن النيب ال مينع من يريد أبا بردة ، 
وأخذوا املال ، فأنزل اهللا على نبيه ، وأتاه جربيل وأعلمه أن اهللا عّز وجلّ يأمره أن من أدركه منهم قد قتل وأخذ 

، ورجله إلخافته  املال قتله وصلبه ، ومن قتل ومل يأخذ املال قتله ، ومن أخذ املال ومل يقتل قطع يده ألخذ املال
  . السبيل اه 

ويف ثبوت هذا نظر ، فإنه قد ثبت عن ابن عمر وغريه رضي اهللا عنهم أن اآلية نزلت يف غري هذا ، وال يغرنك قول 
  . أيب حممد يف الكايف أن قضية أيب بردة رواها أبو داود ، فقد قال هو يف املغين قيل رواها أبو داود 

  . نن أيب داود ، وإال لذكرها ابن األثري يف جامع األصول وغريه والقطع أهنا ليست يف س: قلت 
واملعتمد يف ذلك على قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو إن خالف ظاهر اآلية الكرمية لكن يرجحه أن قوله 

  . موافق للقاعدة الشرعية ، من أن العقوبات على قدر اإلجرام 
فإن ظاهرها أن من حارب . . . ريهم ، خبالف ظاهر اآلية الكرمية وهلذا اختلف حد الزاين والسارق والقاذف وغ

ال حيل دم : ( حصل فيه هذا التخيري من القتل أو القطع ، وإن مل يقتل وال أخذ املال ، وأيضاً عموم قول النيب 
قتل نفس بغري كفر بعد إميان ، أو زنا بعد إحصان ، أو : امرئ مسلم ، يشهد أن ال إله إالّ اهللا إال بإحدى ثالث 

وكون العقوبة ختتلف باختالف اجلرم مسلّم ، ولكن . وهذا قد يعترض عليه بأنه عموم ، واآلية ختصه ) . احلق 
الشارع رأى أن هذه املفسدة العظيمة جزاؤها هذا اجلزاء ، سداً للذريعة ، وحسماً للمادة ، مث إن صاحب الشرع 

احملاربة ، وإمنا خري بني عقوبات ، واألمر يف ذلك موكول إىل األئمة  مل يذكر القتل أو القطع فقط يف مقابلة جمرد



واحلكام الذين عليهم إقامة احلدود ، وختيريهم ختيري مصلحة ، ال ختيري استشفاء ، فهم ال يفعلون إال ما يرون أنه 
ارب وإن مل يقتل ال أصلح ، فإذا رأوا توزيع العقوبات على قدر اإلجرام وجب ذلك عليهم ، وإن رأوا أن هذا احمل

يندفع شره إال بالقتل ، ككبري حماربني جيمعهم قوله ، ويفرقهم عدمه ، وحنو ذلك وجب قتله ، وما روي عن ابن 
  . عباس رضي اهللا عنهما فيسأل أوالً عن صحة سنده ، فإن صح فهو معارض بنص القرآن اه 

، ويقطع ألخذه املال ، ألن كالً منهما لو انفرد  رواية أخرى أن من قتل وأخذ املال يقتل لقتله) وعن أمحد ( 
  . ألوجب ذلك ، فإذا اجتمعا وجبا معاً كالزنا والسرقة 

  . أيضاً فيمن قتل ومل يأخذ املال أنه يصلب مع القتل ، واملذهب األول ) وعنه ( 
أمجع على : ل ابن املنذر يعين أنه يقتل حتماً ، وال يدخله العفو ، قا: قتل وإن عفى صاحب املال : وقول اخلرقي 

هذا كل من حنفظ عنه من أهل العلم ، وذلك ألنه أجري جمرى احلدود ، فلم يدخله العفو كبقيتها ، وهلذا قلنا على 
ال يعترب التكافؤ بني القاتل واملقتول ، بل يؤخذ احلر بالعبد ، واملسلم بالذمي ، واألب باالبن ، : إحدى الروايتني 

  . ، نظراً إىل أن احلد فيه احنتامه بدليل أنه لو تاب قبل القدرة سقط االحنتام ، وبقي القصاص  واعتربناه على أخرى
فعلى هذه إذا فاتت املكافأة قطعت يده ورجله إن كان قد أخذ املال ) . ال يقتل مسلم بكافر : ( ولعموم قول النيب 

 اخلطاب ، والشريف والشريازي وغريهم ، وهو ، وإال نفي ، وأغرم دية الذمي أو قيمة العبد ، وهذا اختيار أيب
  . أمشى على قاعدة املذهب 

  . وصلب حىت يشتهر ، هذا أحد الوجهني ، واختيار أيب حممد ، وأيب اخلطاب ، وشيخه يف اجلامع : وقوله 
: له أبو بكر وقا) والثاين . ( إنه ظاهر كالم أمحد ، ألن املقصود من الردع للغري والزجر إمنا حيصل بذلك : وقال 

  . يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب ، اعتماداً منه على أن أمحد مل يوقت الصلب ، 
ونظراً إىل إطالق اآلية الكرمية ، وظاهر كالم اخلرقي أن صلبه بعد قتله ، وهو كذلك ، إذ هو تتمة للحد ، وكمال 

مل يصلب على أشهر الوجهني ، إذ احلد قد فات مبوته ،  إذا مات قبل أن يقتله ، أو قتل لغري احملاربة: له ، وهلذا قلنا 
كبقية احملدودين ، وإمنا قطعت ميىن يدي من أخذ املال ملا تقدم يف السارق ، وإمنا قطعت يسرى رجليه لتتحقق 

  . املخالفة املأمور هبا ، وإمنا حسمتا ملا تقدم يف السارق 
  . ظاهر كالم اخلرقي أنه يقتل بذلك :  إذا كان القتل شبه عمد فقال أبو حممد) : تنبيه ( 
ويف هذا نظر ، فإنه مىت اعترب إطالق اخلرقي دخل فيه قتل اخلطأ وقد جعله أصحاب اخلالف حمل وفاق ) : قلت ( 

  . ، قاسوا عليه إذا فاتت املكافأة ، واهللا أعلم 
  . وال يقطع منهم إال من أخذ ما يقطع السارق يف مثله : قال 
وقد يتخرج لنا عدم اشتراط ذلك ، من رواية عدم اعتبار ) . ال قطع إال يف ربع دينار : ( النيب لعموم قول : ش 

  . املكافأة ومن مث قلت إن األمشى على املذهب اعتبارها 
  . ويشترط احلرز ، وانتفاء الشبهة يف املال املسروق ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 

  . ون يف بلد ونفيهم أن يشردوا ، فال يتركون يأو: قال 
يعين من مل يقتل من احملاربني ، ومل يأخذ املال ، فإنه ينفى كما تقدم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، مث إن : ش 

  . النفي الكلي هو التشريد 
نفيهم تعزيرهم مبا يردعهم من تشريد ) وعن أمحد ( وهذا هو املذهب اجملزوم به عند القاضي وغريه ، لظاهر اآلية ، 

  . نفيهم حبسهم ) وعنه ( ،  وغريه



فظاهره نفيهم عن مجيعها ) } أو ينفوا من األرض { (  ١٩وعلى األول إذا شردوا مل يتركوا يأوون يف بلد ، لظاهر 
  . ، وال يتأتى إال مبا قلناه 

بتهم ، ومل يذكر أصحابنا قدر مدرة نفيهم ، فيحتمل أن يتقدر ذلك مبا تظهر فيه تو: قال أبو حممد ) : تنبيه ( 
  . وحيتمل أن يقدر بعام ، كنفي الزاين واهللا أعلم 

فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود اهللا عّز وجلّ ، وأخذوا حبقوق اآلدميني من األنفس : قال 
  . واجلراح واألموال ، إال أن يعفى هلم عنها 

تعاىل ، كالصلب والقطع ، والنفي واحنتام القتل  إذا تاب احملاربون قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود اهللا: ش 
اآلية ) } إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم { (  ١٩: ، أما بعد القدرة فال يسقط عنهم شيء لآلية الكرمية 

 .  
 أوجب سبحانه احلدود ، واستثىن من تاب قبل القدرة ، فمن عداه يبقى على العموم ، واملعىن يف ذلك أن من تاب

قبل القدرة الظاهر أن توبته توبة إخالص ، خبالف من تاب بعدها ، فالظاهر أنه إمنا فعل ذلك تقية ، أما حقوق 
اآلدميني فال تسقط إال بأدائها ، أو إسقاط أرباهبا كالضمان ، ووقع يف املبهج يف أول باب قطاع الطريق أن توبتهم 

دها ، وجزم يف آخر الباب بالقبول كما يقوله اجلماعة ، وهو قبل القدرة ال تسقط عنهم احلدود يف رواية كما بع
  . الصواب واهللا سبحانه أعلم 

  كتاب األشربة وغريها

  
  . ومن شرب مسكراً قل أو كثر جلد مثانني جلدة ، إذا شرهبا خمتاراً لشرهبا ، وهو يعلم أن كثريها يسكر : قال 
إمنا اخلمر وامليسر { (  ١٩: من الكتاب قوله تعاىل  حترمي اخلمر إمجاع أو كاإلمجاع ، وقد شهد لذلك: ش 

واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
  ) . } والبغضاء يف اخلمر وامليسر ، ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة ، فهل أنتم منتهون 

ومن مثرات النخيل واألعناب { (  ١٩: نزل يف اخلمر أربع آيات ، نزلت مبكة : ن قال بعض املفسري ٣٢٠٦
فكان املسلمون يشربوهنا وهي حالل هلم ، مث إن عمر ومعاذاً ونفراً من ) } تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً 

فيهما إمث كبري ، { (  ١٩زلت فن. يا رسول اهللا أفتنا يف اخلمر ، فإهنا مذهبة للعقل ، مسلبة للمال : الصحابة قالوا 
: فشرهبا قوم وتركها آخرون ، مث دعا عبد الرمحن ناساً منهم فشربوا وسكروا ، فأم بعضهم فقرأ ) } ومنافع للناس 

ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا { (  ١٩: فنزلت ) } قل يا أيها الكافرون ، أعبد ما تعبدون { (  ١٩
من يشرهبا ، مث دعا عتبان بن مالك قوماً فيهم سعد بن أيب وقاص ، فلما سكروا افتخروا فقل ) . } ما تقولون 

وتناشدوا ، حىت أنشد سعد شعراً فيه هجاء لألنصار ، فضربه أنصاري بلحى بعري فشجه موضحة ، فشكى إىل 
) } إمنا اخلمر وامليسر { (  ١٩:  اللهم بّين لنا يف اخلمر بياناً شافياً ، فنزلت: رسول اهللا ، فقال عمر رضي اهللا عنه 

  ) . انتهينا يا رب (  ١٦: فقال عمر رضي اهللا عنه ) } فهل أنتم منتهون { (  ١٩: إىل قوله . . . 
اللّهمّ بّين لنا يف اخلمر بياناً شافياً ، فنزلت : ويف السنن قريب من ذلك ، فعن عمر رضي اهللا عنه أنه قال  ٣٢٠٧

اآلية فدعي عمر ) } يسألونك عن اخلمر وامليسر ، قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس  {(  ١٩اليت يف البقرة ؛ 
يا أيها الذين آمنوا ال { (  ١٩: اللّهّم بني لنا يف اخلمر بياناً شافياً ، فنزلت اليت يف النساء : فقرأت عليه ، فقال 



اللّهّم بّين لنا يف اخلمر بياناً شافياً ، فنزلت  :اآلية ، فدعي عمر فقرئت عليه فقال ) } تقربوا الصالة وأنتم سكارى 
(  ١٩: إىل قوله ) } إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر { (  ١٩: اليت يف املائدة 

لترمذي رواه أبو داود وا) . . . انتهينا انتهينا (  ١٦: فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال ) } فهل أنتم منتهون { 
  . والنسائي 

والتحرمي يف اآلية من حنو عشرة أوجه ، تسميتها رجساً وهو املستقذر ، وجعلها من عمل : قال بعض العلماء 
الشيطان ، واألمر باجتناهبا ، وجعل الفالح مرتباً على اجتناهبا ، فمن مل جيتنبها ال يفلح ، وجعلها توقع العداوة 

} فهل أنتم منتهون { (  ١٩: عن الصالة ، مث طلب االنتهاء عنها بقوله سبحانه والبغضاء ، وتصد عن ذكر اهللا ، و
  . أي جدير وحقيق أن ينتهي عن شيء مجع هذه األوصاف ) 

  . وورد يف حترميها من السنة ما يبلغ جمموعه التواتر 
  ) . كل شراب أسكر فهو حرام : ( فعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب قال  ٣٢٠٨
. روامها اجلماعة ) كل مسكر مخر ، وكل مسكر حرام : ( ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب قال  وعن ٣٢٠٩

  ) . ومن شرب اخلمر يف الدنيا ، ومات وهو يدمنها مل يتب منها ، مل يشرهبا يف اآلخرة : ( ويف رواية ملسلم 
مسكر حرام ، ومن شرب مسكراً  كل خممر مخر ، وكل: ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب قال  ٣٢١٠

خبست صالته أربعني صباحاً ، فإن تاب تاب اهللا عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقاً على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال 
  ) . صديد أهل النار : ( وما طينة اخلبال يا رسول اهللا ؟ قال : قيل ) 

لعن اهللا اخلمر ، وشارهبا ، وساقيها ، وبائعها ، : ( قال رسول اهللا : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٢١١
واألخبار يف ذلك كثرية جداً ، . روامها أبو داود ) ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، واحملمولة إليه 

  . وسيمر بك إن شاء اهللا تعاىل طرف منها وبالغ الصحابة رضي اهللا عنهم يف حترميها واملباعدة منها 
اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث ، إنه كان رجل ممن خال (  ١٦: عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال ف ٣٢١٢

إهنا تدعوك لشهادة ، فانطلق مع جاريتها ، فطفق : قبلكم يتعّبد ، فلقيته امرأة أغوته ، فأرسلت إليه جاريتها فقالت 
واهللا ما : وضيئة ، عندها غالم وباطية مخر ، فقالت حىت أفضى إىل امرأة (  ٦)كلما دخل باباً أغلقته دونه ، 

: قال . دعوتك للشهادة ، ولكن دعوتك لتقع علي ، أو تشرب من هذه اخلمر كأساً ، أو تقت هذا الغالم 
فلم يرم حىت وقع عليها وقتل الغالم ، فاجتنبوا . زيدوين : فأسقيين من هذا اخلمر كأساً ، فسقته كأساً ، فقال 

  . رواه النسائي ) . . . إال يوشك أن خيرج أحدمها صاحبه . . . هنا واهللا ال جيتمع اإلميان وإدمان اخلمر اخلمر ، فإ
  ) . لو بين مكاهنا منارة مل أؤذن عليها ، ولو نبت مكاهنا كأل مل أرعه (  ٦: وعن علي رضي اهللا عنه قال  ٣٢١٣
بن معدي كرب ، وأيب جندل بن سهيل ، أهنم وما روي عن بعض الصحابة كقدامة بن مظعون ، وعمرو  ٣٢١٤

اآلية ، فتأويل ) } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح { (  ٩: إهنا حالل متسكاً بقوله تعاىل : قالوا 
منهم أخطأوا فيه ، فبني هلم علماء الصحابة معىن اآلية ، وحدهم عمر رضي اهللا عنه لشرهبا فقيل إهنم رجعوا عن 

  . قوهلم 
مات رجل من أصحاب رسول اهللا قبل أن حترم اخلمر ، : وقد قال الرباء رضي اهللا عنه يف هذه اآلية قال  ٣٢١٥

ليس على الذين آمنوا { (  ٩: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون اخلمر ؟ فنزلت : فلما حرمت قال رجال 
  ) . } ات وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحل

يا رسول اهللا أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون اخلمر ملا نزل : قالوا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٢١٦



  . روامها الترمذي . . . اآلية ) } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح { (  ٩: حترمي اخلمر ؟ فنزلت 
قد قتل قوم : فقال بعض القوم : عنه يف قصة حترمي اخلمر قال ويف الصحيحني من حديث أنس رضي اهللا  ٣٢١٧

  ) . } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا { (  ٩: وهي يف بطوهنم ، فأنزل اهللا تعاىل 
ذلك  إذا تقرر هذا فاالتفاق أيضاً على حد شارهبا يف اجلملة ، واختلف يف مقداره ، وعن إمامنا رضي اهللا عنه يف

  . اختارها اخلرقي ، وابن عقيل يف التذكرة ، والشريازي وغريهم . أن مقداره مثانون ) إحدامها ( روايتان 
أن عمر رضي اهللا عنه استشار يف حد اخلمر ، فقال له علي رضي اهللا عنه (  ٦ملا روى ثور بن زيد الديلي  ٣٢١٨

سكر هذى ، وإذا هدى افترى ، فجلد عمر رضي اهللا عنه أرى أنه جيلد مثانني جلدة ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا 
  . رواه مالك يف املوطأ والدارقطين ) . . . يف حد اخلمر مثانني 

أخّف احلدود (  ١٦: ويف الصحيح أن عمر رضي اهللا عنه استشار الناس ، فقال عبد الرمحن رضي اهللا عنه  ٣٢١٩
مجاع من الصحابة رضي اهللا عنهم على اجللد مثانني الرواية الثانية وهذا كاإل. فأمر به عمر رضي اهللا عنه ) . مثانون 

  . وهي اختيار أيب بكر قدره أربعون 
ويف . . . ملا روى أنس رضي اهللا عنه أن النيب ضرب يف اخلمر باجلريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعني  ٣٢٢٠

وفعله أبو بكر رضي اهللا عنه ، فلما كان عمر : قال . رواية أن النيب أيت برجل شرب اخلمر فجلده جبريد حنو أربعني 
متفق عليه . . . رضي اهللا عنه استشار الناس ، فقال عبد الرمحن أخفّ احلدود مثانون ، فأمر به عمر رضي اهللا عنه 

 .  
شهدت عثمان بن عفان رضي اهللا (  ١٦: ويف صحيح مسلم وسنن أيب داود عن حضني بن املنذر ، قال  ٣٢٢١
أزيدكم ؟ فشهد عليه رجالن أحدمها محران أنه شرب اخلمر ، وشهد آخر : بالوليد قد صلى الصبح مث قال  عنه أيت

فقال علي . يا علي قم فاجلده : إنه مل يتقيأها حىت شرهبا ، فقال : فقال عثمان رضي اهللا عنه . أنه رآه يتقيأها 
. ولّ حارها من توىل قارها ؛ فكأنه وجد عليه : ه قم يا حسن فاجلده ، فقال احلسن رضي اهللا عن: رضي اهللا عنه 

: أمسك مث قال : فقال . يا عبد اهللا بن جعفر قم فاجلده ؛ فجلده وعلي رضي اهللا عنه يعّد حىت بلغ أربعني : فقال 
 ) .جلد النيب أربعني ، وأبو بكر رضي اهللا عنه أربعني ، وعمر رضي اهللا عنه مثانني ، وكل سنة ، وهذا أحب إيل 

جلد رسول اهللا يف اخلمر وأبو بكر رضي اهللا (  ١٦: فقال علي رضي اهللا عنه : ورواه أبو داود أيضاً خمتصراً قال 
وفعل كل أحد بل وقوله املخالف لفعل رسول اهللا ) . عنه أربعني ، وكّملها عمر رضي اهللا عنه مثانني ، وكل سنة 

ا تقدم ، وأبو العباس حيكي الرواية الثانية أن الواجب أربعون ملغى ، واعلم أن عامة األصحاب حيكون الروايتني كم
أو كان الشارب ال يرتدع بدوهنا ، . ، وأن الزيادة على األربعني يفعلها اإلمام عند احلاجة ، إذا أدمن الناس اخلمر 

ضرب حنواً من  وال ريب أن هذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل ؛ إذ النيب: قلت . وهذا أوجه القولني : قال 
  . أربعني ، ومل يوقت فيه مقداراً معيناً 

ما كنت ألقيم على أحد حداً فيموت فأجد يف نفسي شيئاً ، إال صاحب (  ١٦: قال علي رضي اهللا عنه  ٣٢٢٢
 فإن رسول اهللا مل: ويف رواية أيب داود . ، متفق عليه ) اخلمر ، فإنه لو مات وديته ، وذلك أن رسول اهللا مل يسنه 

  . يسن فيه شيئاً ، إمنا هو شيء قلناه حنن 
  . ، رواه أبو داود ) أن رسول اهللا مل يوقت يف اخلمر حداً (  ١٦وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٣٢٢٣

وإذا كان رسول اهللا مل يوقت فيه قدراً معيناً ، وضرب حنواً من أربعني ، وجب اتباع فعله ، وكذلك فعل أيب بكر 
  . عنه وعمر رضي اهللا عنه يف صدر خالفته الصديق رضي اهللا 



  . وملا رأى رضي اهللا عنه عتّو الناس وازديادهم ضرب مثانني 
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اهللا فإمرة أيب بكر رضي (  ١٦: قال السائب بن يزيد رضي اهللا عنه  ٣٢٢٤

عالنا وأرديتنا ، حىت كان آخر إمرة عمر ، فجلد اهللا عنه وصدر من خالفة عمر رضي اهللا عنه ، فنقوم إليه بأيدينا ون
رواه البخاري ، ووافقه الصحابة على ذلك ، بل وأشاروا عليه ) . . . أربعني ، حىت إذا عتوا ، وفشوا جلد مثانني 

  . كما تقدم 
هللا عنه وملا كان عثمان رضي اهللا عنه جلد احلدين كليهما مثانني وأربعني كما يف أيب داود ، وعلي رضي ا ٣٢٢٥

وقد جاء عن عمر رضي اهللا عنه أنه زاد فيه النفي وحلق الرأس ملا كثر . إن الكل سنة : جلد أربعني ، وقال 
  . الشرب ، مبالغة يف الزجر 

  . وهذا كله يدلّ على جواز الزيادة على األربعني اه 
م على العبد ، واملسلم والكافر ، وال يدخل فيه الرجل واملرأة ، واحلر والعبد ، وسيأيت الكال) ومن ( وقول اخلرقي 

خيلو الكافر إما أن يكون ملتزماً أو غري ملتزم ، فغري امللتزم كاحلريب ال حّد عليه ، وامللتزم كالذمي واملستأمن فيه 
روايتان ، أصحهما عند أيب حممد وأيب اخلطاب يف اهلداية ال حد عليه ، ألنا صاحلناهم على أن ال نتعرض هلم فيما ال 

  . عليه احلد ، ألنه مكلف ، فجرى عليه احلد كاملسلم ) والثانية . ( ضرر علينا فيه 
واختار أبو الربكات هنا أنه إن . وقد تنبين الروايتان على تكليفهم بالفروع ، لكن املذهب مث قطعا تكليفهم هبا 

لغالب ، وكذلك احلكم لو ثرد خرج على ا) شرب ( سكر حد وإال فال ، إناطة باعتقاده التحرمي وعدمه ، وقوله 
اخلمر أو اصطبغ به ، أو لتَّ به سويقاً ، أو خلطه بطعام فأكله أو استعط به ، أو احتقن به ، نص أمحد على أكثر 

أما إن عجن به دقيقاً وخبزه . ذلك ، وأومأ إىل بقيتها ، وكذلك إن طبخ به حلماً فأكل من مرقته ، قاله أبو حممد 
وكذلك خمتار أيب حممد يف االحتقان ، كما لو . ، ألن النار أكلت أجزاء اخلمر ، ومل يبق إال أثره فإنه ال حيد بأكله 

  . داوى به جرحه ، وكالمه يوهم أن ذلك رواية ، ووقع يف كالم أمحد أنه لو متضمض به وجب احلد 
تمضمض أرى عليه احلد ، فهم فقال يف رواية بكر بن حممد عن أبيه يف الرجل يستعط باخلمر ، أو حيتقن به ، أو ي

لو أن رجالً لت سويقاً خبمر أو صب على مخر ماء كثرياً مث شربه مل حيد ؛ ذكر هذا النص القاضي يف : يقولونه 
  . التعليق ، وهو حممول على أن املضمضمة وصلت إىل حلقه 

  . وكذا قيل يف املضمضة به يعين حيد : قال ابن محدان يف الكربى 
  . اه  وهو بعيد: قال 

  . مسكراً قلّ أو كثر ، خيرج به غري املسكر وهو واضح ، ويعم كل مسكر وإن قل ومل يسكر به : وقوله 
وحديث ابن عمر رضي ) كل شراب أسكر فهو حرام : ( وهذا مذهبنا ملا تقدم من حديث عائشة رضي اهللا عنها 

) كل خممر مخر ، وكل مسكر حرام : (  ، وحديث ابن عباس) كل مسكر مخر ، وكل مسكر حرام : ( اهللا عنهما 
  . وإذا كان كل مسكر مخراً فقد دخل يف آية التحرمي ، مع أن رسول اهللا نّص على حترميه 

، رواه أبو داود والترمذي ) من شرب اخلمر فاجلدوه : ( ودخل يف وجوب احلد ، بقوله عليه السالم  ٣٢٢٦
  . وغريهم رضي اهللا عنهم وغريمها من رواية معاوية وابن عمر وأيب هريرة 

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رجالً قدم من جيشان ، وجيشان من اليمن ، فسأل رسول اهللا عن شراب  ٣٢٢٧
: ( نعم ، قال رسول اهللا : ؟ قال ) أو مسكر هو : ( يشربونه بأرضهم من الذرة ، يقال له املزر ، فقال رسول اهللا 

  ) . رب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال كل مسكر حرام ، وإن اهللا عهد ملن يش



  . رواه مسلم والنسائي ) عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار : ( يا رسول اهللا وما طينة اخلبال ؟ قال : قالوا 
يا رسول اهللا أرأيت : خطب رسول اهللا فذكر آية اخلمر ، فقال رجل : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٢٢٨

) كل مسكر حرام : ( نعم ، قال : ؟ قال ) تسكر : ( حبة تصنع باليمن ، قال : ؟ قال ) وما املزر : ( املزر ؟ قال 
 .  

  ) . املسكر قليله وكثريه حرام : ( ويف رواية 
، رواه ) أهناكم عن قليل ما أسكر وكثريه : ( وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٣٢٢٩
  . النسائي 
سئل رسول اهللا عن البتع ، وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت و ٣٢٣٠

  . متفق عليه ) كل شراب أسكر فهو حرام : ( يشربونه ، فقال 
  ) . ما أسكر كثريه فقليله حرام : ( وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٣٢٣١
كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه فملء : ( قال رسول اهللا : قالت  وعن عائشة رضي اهللا عنها أيضاً ٣٢٣٢

  . روامها أبو داود والترمذي ) الكف منه حرام 
واألحاديث يف الباب كثرية ، وقد صنف اإلمام أمحد يف ذلك كتاباً كبرياً وافياً باملقصود ، وقد اختلف الناس يف 

  . لعباس وجوب احلد هبا احلشيش هل حيد هبا أو ال حيد ، وخمتار أيب ا
أن ) أحدمها ( يعين أنه يشترط لوجوب احلد شرطان . وهو خمتار لشرهبا ، يعلم أن كثريها يسكر : وقول اخلرقي 

  . يكون خمتاراً ، فإن كان مكرهاً فال حد عليه ، هذا هو املذهب املعروف ، واملختار من الروايتني 
  . احلديث ) النسيان ، وما استكرهوا عليه رفع عن أميت اخلطأ و: ( لقول النيب  ٣٢٣٣

  . وسواء أكره بالوعيد ، أو بالضرب أو أجلى إىل شرهبا بأن فتح فوه وصب فيه : قال أبو حممد 
حيد ، محالً للحديث على اإلكراه على األقوال ، واألفعال تؤثر ما تؤثر األقوال ، وال نزاع أنه ) والرواية الثانية ( 

فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث { (  ١٩: قمة غص هبا ، إذا مل جيد مائعاً سواها ، لقوله تعاىل جيوز أن يدفع هبا ل
  ) . } عليه 

أن يعلم أن كثريها يسكر ، ألنه إذا مل يعلم ذلك مل يقصد ارتكاب املعصية ، فهو كمن زفت إليه غري ) الثاين ( 
  . م زوجته ، ويف معىن ذلك من مل يعلم بالتحرمي ملا تقد

نعم مدعي ذلك إن نشأ بني املسلمني مل تقبل . وعن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما ال حد إال على من علمه  ٣٢٣٤
  . دعواه ، وإال قبل ، وال تقبل دعوى اجلهل باحلد ، قاله ابن محدان 

  . فإن مات يف جلده فاحلق قتله : قال 
ات يف ذلك من غري اعتداء فقتله منسوب إىل البارئ ألنه مأذون يف جلده من جهة احلق سبحانه ، فإذا م: ش 

وما تقدم عن علي رضي اهللا عنه يف . سبحانه ، وألنه حد وجب هللا ، فلم جيب ضمان من مات به كسائر احلدود 
لو مات وديته ، حممول على التورع ألن الرسول مل ينص عليه بلفظه ، وليس فيه أنه يديه : شارب اخلمر من قوله 

وحصل اإلمجاع على ذلك ، فهو كبقية احلدود ، وال فرق بني . ال ، وقد قال هو ؛ إن النيب جلد أربعني من بيت امل
  . الزيادة عليها تعزير ، إذ التعزير واجب فهو كاحلد : أن ميوت يف األربعني أو بعد األربعني ، وإن قلنا 

  . ويضرب الرجل يف سائر احلدود قائماً : قال 
  . روايتني هذا هو أشهر ال: ش 



يعين يف احلد إال الوجه والفرج ، . لكل موضع من اجلسد حظ : ألنه يروى عن علي رضي اهللا عنه أنه قال  ٣٢٢٥
  . اضرب وأوجع ، واتق الرأس والوجه ، وقيامه وسيلة إىل إعطاء كل عضو حظه من الضرب : وقال للجالد 

مبعىن مجيع على قاعدته ) سائر ( يأمر بالقيام ، واستعمل اخلرقي  يضرب جالساً ، ألن اهللا تعاىل مل) والرواية الثانية ( 
  . ، ومراده احلدود اليت فيها ضرب 

  . بسوط : قال 
  . يعين أن الضرب يكون بسوط ، ال بعصا وال بغريها ، إذ اجللد إذا أطلق إمنا يفهم منه الضرب بالسوط : ش 

بالزنا على عهد رسول اهللا ، فدعا رسول اهللا بسوط ،  وقد روى زيد بن أسلم أن رجالً اعترف على نفسه ٣٢٣٦
فأيت بسوط قد الن ) بني هذين : ( فأيت بسوط جديد مل تقطع مثرته فقال ) فوق هذا : ( فأيت بسوط مكسور ، فقال 

  . وركب به فأمر به فجلد ، وهذا بيان للجلد املأمور به يف اآلية الكرمية 
  . وال ريب عندنا أنه جيوز اجللد فيه بالسوط ملا تقدم  وقد دخل يف كالم اخلرقي حد اخلمر ،

وقد جاء عن عمر رضي اهللا عنه أنه جلد قدامة بن مظعون بسوط ، وال يتعني ذلك ، بل لإلمام أن يضربه  ٣٢٣٧
  . قاله أبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو الربكات وابن محدان . باجلريد والنعال إذا رأى ذلك ، ملا تقدم 

م اخلرقي يقتضي تعني ذلك ، وتبعه على ذلك أبو حممد يف املغين ، فأورده مذهباً ، وهو ظاهر كالمه يف وعموم كال
. يضرب بسوط : الكايف ، وكالم القاضي يف اجلامع الصغري ، والشريف والشريازي وابن عقيل وغريهم ، قالوا 

  . لسائب بن يزيد وقد تقدم وأجاب أبو حممد عما تقدم بأنه كان يف بدء اإلسالم ، ويرده حديث ا
  . ال جديد وال خلق : قال 
  . ملا تقدم عن زيد بن أسلم ، وألنه إن كان خلقاً قل أمله ، وإن كان جديداً جرح ، واملقصود ردعه ال قتله : ش 

ال يبدي : ومن مث قال أمحد . ضرب بني ضربني ، وسوط بني سوطني : وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال  ٣٢٢٨
يضرب وعليه : يف شيء من احلدود ، أي ال يبالغ يف رفع يده فيبالغ يف األمل ، ورمبا قتله ، وقال األصحاب إبطه 

  . القميص والقميصان ال الفراء وحنوها 
  . وال ميد وال يربط : قال 
  . ألن ذلك مل ينقل عن اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم : ش 

  . ليس يف ديننا مد ، وال قيد ، وال جتريد  :وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٣٢٣٩
  . فما أوثقناه وال حفرنا له : ويف مسلم يف قصة ماعز قال  ٣٢٤٠

  . ويتقي وجهه : قال 
رواه أبو ) إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه : ( وملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال : ش  ٣٢٤١

) واملقاتل ( ملا تقدم عن علي رضي اهللا عنه ) الرأس ( احلديث ، وزاد غريه  داود ، واقتصر اخلرقي على الوجه هلذا
  . حذاراً من قتله ، ويفرق الضرب على مجيع أعضائه 

  . وهذا على رواية أنه يضرب قائماً ، وعلى األخرى يضرب الظهر وما قاربه 
  ) . وتضرب املرأة جالسة (  ١٦: قال 
  . تر هلا ألن املرأة عورة ، وجلوسها أس: ش 

  . تضرب املرأة جالسة والرجل قائماً : وعن علي رضي اهللا عنه قال  ٣٢٤٢
  . وتشد عليها ثياهبا ، ومتسك يداها لئال تنكشف : قال 



  . ذكر اخلرقي احلكم ودليله ، وهو خشية تكشفها وهي عورة : ش 
  . وجيلد العبد واألمة أربعني بدون سوط احلر : قال 
  . ة نصف جلد احلر ، وذلك أربعون على اختيار اخلرقي ، وعشرون على اختيار أيب بكر جيلد العبد واألم: ش 

بلغين أن عليه نصف حد احلر يف اخلمر : ألن ابن شهاب رضي اهللا عنه سئل عن حد العبد يف اخلمر فقال  ٣٢٤٣
رواه مالك يف املوطأ . . . وكان عمر وعثمان وابن عمر رضي اهللا عنهم جيلدون عبيدهم يف اخلمر نصف حد احلر 

، ويكون سوطه دون سوط احلر ، ختفيفاً للصفة كما يف العدد ، وأليب حممد احتمال وهو ظاهر إطالق مجاعة أنه 
  . كسوط احلر ، ألن التنصيف إمنا يتحقق إذا كان كذلك 

  . والعصري إذا أتت عليه ثالثة أيام فقد حرم إال أن يغلي قبل ذلك فيحرم : قال 
  . أن العصري إذا غلى وقذف بالزبذ أنه حرام وإن مل تأت عليه ثالثة أيام  ال ريب: ش 

علمت أن رسول اهللا كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته يف دباء : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٢٤٤
ؤمن باهللا وال باليوم اضرب به احلائط ، فإن هذا شراب من ال ي: ( مث أتيته به فأخذه فإذا هو ينش ويغلي فقال يل 

رواه أبو داود والنسائي ، نعم إذا علم من شيء أنه ال يسكر فال بأس به وإن غلى كالفقاع ، إذ العلة يف ) اآلخر 
  . التحرمي اإلسكار ، وال إسكار فيه 

  . وال ريب أنه إذا مل يغل ومل يأت عليه ثالثة أيام ، أنه مباح 
كنا ننبذ لرسول اهللا يف سقاء غدوة فيشربه عشية ، وعشية فيشربه : الت ملا روت عائشة رضي اهللا عنها ق ٣٢٤٥

رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، واختلف فيما إذا أتت عليه ثالثة أيام ومل يغل ، . . . غدوة ، خمتصر 
  . فمنصوص أمحد وعليه عامة أصحابه حترميه 

اهللا ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك ،  كان رسول: ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٢٤٦
  . والليلة اليت جتيء ، والغد والليلة األخرى ، والغد إىل العصر ، فإن بقي شيء سقى اخلادم ، أو أمر به فصب 

ى أو يهراق كّنا ننقع لرسول اهللا الزبيب فيشربه اليوم والغد ، وبعد الغد إىل مساء الثالثة ، مث يأمر فيسق: ويف رواية 
رواه مسلم وأمحد وأبو داود ، وظاهر هذا أن هذا كان دأبه وعادته ، ال أنه فعل ذلك يف شيء ، الغالب أنه . 

  . يتخمر بعد ذلك 
  ) . اشربوا العصري ثالثاً ما مل يغل : ( وقد روى الشالنجي بإسناده عن النيب أنه قال  ٣٢٤٧
ويف كم يأخذه شيطانه ؟ : قيل . اشربه ما مل يأخذه شيطانه :  وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما يف العصري ٣٢٤٨

واملعىن يف ذلك أن الشدة حتصل يف الثالث كثرياً ، وهي خفية حتتاج إىل ضابط ، . حكاه أمحد . . . يف ثالث : قال 
غالب أن يتخمر فجعلت الثالث ضابطاً هلا ، ومل يلتفت أبو اخلطاب إال إىل الغليان ، ومحل كالم أمحد على عصري ال

  . أكرهه : قال يف موضع ) أمحد (  ١٦يف الثالث ، وأليب حممد احتمال بكراهة ذلك من غري حترمي ، ألن 
  . وكذلك النبيذ : قال 
يعين أنه مباح ما مل يغل ، أو يأت عليه ثالثة أيام ملا تقدم من حديث ابن عباس وأيب هريرة رضي اهللا عنهم ، : ش 

  . متر أو زبيب أو حنومها ليحلو به املاء  والنبيذ ما يلقى فيه
  . واخلمرة إذا أفسدت فصريت خال مل تزل عن حترميها : قال 
  . هذا هو املذهب املشهور اجملزوم به : ش 

رواه أمحد ومسلم ) . . . ال : ( ملا روي عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب سئل عن اخلمر يتخذ خال فقال  ٣٢٤٩



  . صححه وأبو داود والترمذي و
أفال جنعلها خالً ؟ : قال ) أهرقوها : ( وعنه أيضاً أن أبا طلحة سأل رسول اهللا عن أيتام ورثوا مخراً ، فقال  ٣٢٥٠

رواه أمحد وأبو داود ، فنهى عن التخليل ، والنهي يقتضي الفساد ، وأمر بإراقتها مع كوهنا أليتام ، ) ال : ( قال 
  . إىل ذلك ، حذاراً من ضياع املال ، ال سيما وهي أليتام ولو زال حترميها بالتخليل ألرشده 

ال حتل مخر أفسدت ، حىت يكون اهللا تعاىل هو الذي : وقد روي أن عمر رضي اهللا عنه صعد املنرب فقال  ٣٢٥١
ه روا. توىل إفسادها ، وال بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خالً ما مل يعتمد إفسادها ، فعند ذلك يقع النهي 

أبو عبيد يف األموال بنحو من هذا املعىن ، وهذا قاله مبحضر من الصحابة رضي اهللا عنهم ومل ينكر فكان إمجاعاً ، 
يزول حترميها مطلقاً ، ألن علة التحرمي الشدة املطربة ، وقد زالت فيزول التحرمي ، وقيل وهو احتمال أليب : وقيل 

لفيحاء أو بالعكس حلت ملا تقدم ، وإن خللت مبا يلقى فيها مل حتل ، حممد إن قصد ختليلها بنقلها من الشمس إىل ا
  . لنجاسة امللقى فيها ، فإذا انقلبت بقي امللقى فيها على جناسته 

  . وإن قلب اهللا تعاىل عينها فصارت خالً فهي حالل : قال 
  . ملا تقدم عن عمر رضي اهللا عنه ولزوال علة التحرمي من غري فعل حمرم : ش 
  . والشرب يف آنية الذهب والفضة حرام : قال 

الذي يشرب يف إناء الفضة إمنا جيرجر يف : ( قال رسول اهللا : ملا روت أم سلمة رضي اهللا عنها قالت : ش  ٣٢٥٢
  ) . الذي يأكل ويشرب يف آنية الفضة والذهب : ( وملسلم . متفق عليه ) بطنه نار جهنم 

م كانوا عند حذيفة باملدائن فاستسقى فسقاه جموسي يف إناء من فضة ، وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى أهن ٣٢٥٣
ال تلبسوا احلرير وال الديباج ، وال : ( إين قد أمرته أن ال يسقيين فيه ، إين مسعت رسول اهللا يقول : فرماه به وقال 

  . متفق عليه ) اآلخرة تشربوا يف آنية الذهب والفضة ، وال تأكلوا يف صحافها ، فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف 
فنهي والنهي يقتضي التحرمي ، وأخرب أن الذي يفعل هذا جترجر النار يف بطنه ، أو أنه هو جيرجرها يف بطنه ، وعلى 

  . كليهما ال يكون ذلك إال بفعل حمرم 
  . كذا ، واهللا أعلم ) الديباج ) : ( تنبيه ( 

  . الضبة فال بأس وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غري موضع : قال 
  . إباحة الضبة يف اجلملة إمجاع حكاه أبو الربكات : ش 

. . . ويشهد له ما روى أنس رضي اهللا عنه أن قدح النيب انكسر ، فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة  ٣٢٥٤
  . انصدع : رواه البخاري ، ولفظه 

إن صح ، إال أن ) إناء فيه شيء من ذلك  أو: ( وهذا خيصص حديث ابن عمر رضي اهللا عنه املتقدم يف اآلنية 
إنه يوهم أن يكون النيب اختذ مكان الشعب سلسلة من فضة : البيهقي أشار لالعتراض على حديث البخاري فقال 

  . فجعلت مكان الشعب سلسلة : فصح هبذا السند أيضاً إىل أنس وفيه : قال 
عند أنس رضي اهللا عنه وكان قد انصدع فسلسله رأيت قدح النيب : وروى أيضاً عن عاصم األحول قال  ٣٢٥٥

مبنياً للفاعل ، أما إن مل يضبطوا ذلك فيحتمل البناء ) جعلت ( وإمنا جيىيء الوهم إذا ضبط الرواة : بفضة ، قلت 
للمفعول ، وإذاً ال يتعني أن يكون الفاعل هو أنس رضي اهللا عنه بل جيوز أن يكون النيب هو الفاعل ، وهذا أوىل ، 

وافقته رواية البخاري ، مث على البناء للفاعل ليس فيه أن ذلك كان بعد موت النيب ، فيجوز أن يكون يف حياته مل
بىن : بأمره ، مث تارة أضاف الفعل إىل نفسه ألنه الفاعل حقيقة ، وتارة أضافه إىل النيب ألمره بذلك ، كما يقال 



  . األمري املدينة ، وحنو ذلك 
فسلسله ليس فيه أن ذلك بعد موت النيب ، فيجوز أن يكون يف حياته ، وأضاف : قوله  وعاصم فيه كالم ، مث

  . الفعل إليه كما تقدم ، وباجلملة باإلمجاع فيه كفاية ، على أنا نقول حبجية قول الصحايب ، وختصيصه للعموم 
  . وص اتباعاً لقضية النص إذا تقرر هذا ، فظاهر كالم اخلرقي اختصاص اجلواز بضبة الفضة ، وهو املذهب املنص

  . جواز اليسرية من الذهب حلاجة ) وعن أيب بكر ( 
وظاهر كالمه أيضاً أنه يشترط أن ال يباشر الضبة باالستعمال ، وال يشرب من موضعها ، وهو ظاهر كالم أمحد ، 

ة إليه ، فما عداه يبقى واختيار ابن عقيل ، وابن عبدوس ، إذ األصل التحرمي تبعاً للنص ، مث أبيح ما تدعو احلاج
  . يكره ذلك من غري حترمي : على األصل ، وقيل 

وبه قطع أبو اخلطاب يف اهلداية ، وابن البنا ، وصاحب التلخيص ، و أبو حممد يف الكايف واملغين ، والبن متيم 
  . م عن ذلك احتمال باإلباحة ، وحيتمله كالم القاضي يف تعليقه ، وأيب الربكات يف حمرره ، وطائفة لسكوهت

وحمل اخلالف إذا مل حيتج إىل املباشرة ، أما إن احتاج إىل ذلك كلحس الطعام والشراب إذا كانت يف موضعه فيباح 
 .  

هل يشترط يف الضبة أن تكون يسرية ، وهو املذهب ، ألهنا إذاً تابعة يف ) أحدمها ( واختلف يف شرطني آخرين 
  . كبرية للحاجة إناطة هبا وهو اختيار ابن عقيل ؟ على قولني حكم العدم ، أو ال يشترط ، بل جتوز ال

هل يشترط أن تكون مع قلتها للحاجة ، وهو املنصوص ، قاله أبو الربكات ، وقطع به أبو اخلطاب يف ) الثاين ( 
ة ، هدايته ، وابن البنا ، وصاحب التلخيص فيه ، قصراً للحكم على مورد األثر ، أو ال يشترط ، وجزم به مجاع

نظراً الغتفار اليسري مطلقاً كما تقدم ؟ على قولني ، مث على الثاين هل تكره واحلال هذه ، وبه جزم القاضي يف 
ال بأس بالضبة ، وأكره احللقة ، أو : تعليقه ، وحيتمله كالم أمحد يف رواية أمحد بن نصر ، وجعفر بن حممد ، قال 

  . قولني أيضاً تباح ، وبه قطع ابن عقيل ، والشريازي ؟ على 
وكالم اخلرقي حمتمل يف الشرطني ، لكن ال نعرف قائالً جبواز الكبرية لغري حاجة بل ملخص الشرطني أن الكبرية 

  . لغري حاجة ال تباح ، واليسرية حلاجة تباح ، ويف الكبرية حلاجة واليسرية لغري حاجة قوالن 
ورة ، سواء كانت من حديد أو فضة ، أو حناس أو غري ذلك ، املراد باحلاجة هنا أن حيتاج إىل تلك الص) : تنبيه ( 

ال أن حيتاج إىل كوهنا من فضة ، بل هذه ضرورة يباح معها الذهب ولو مفرداً ، كما لو احتاج إىل اختاذ أنف من 
  . ذهب وحنو ذلك ، واهللا أعلم 

  . وال يبلغ بالتعزير احلد : قال 
وقول القائل . أي منعوا أعداءه من الظفر به ) } وعزروه { (  ١٩تعاىل ؛  أصل التعزير يف اللغة املنع ، فقوله: ش 
  . عزرت فالناً ، إذا ضربته يف معصية ، أي منعته بضريب إياه من معاودة مثل ذنبه : 

عزرته ، أي أدبته ، وعزرته وقرته ، فهو من األضداد ، وهو مشروع يف كل معصية ال حد فيها : وقال السعدي 
، كالوطء دون الفرج ، وسرقة ما ال قطع فيبه ، واجلناية على الناس يف أمواهلم أو يف أبداهنم مبا ال وال كفارة 
  . وحنو ذلك . . . قصاص فيه 
هن فواحش فيهن تعزير ، : يا فاسق يا خبيث ، قال : سئل علي رضي اهللا عنه عن قول الرجل للرجل  ٣٢٥٦

لى ما قاله أبو العباس يف شارب اخلمر ، وفيما إذا أتى حداً يف احلرم وال يشرع فيما فيه حد إال ع. وليس فيهن حد 
  . إن حده يغلظ ، وهو نظري تغليظ الدية بالقتل يف ذلك : ، فإن بعض األضحاب قال 



يغلظ حده ، وهل يشرع فيما فيه : وكذلك نص أمحد ، وقاله مجاعة من األصحاب فيمن شرب اخلمر يف رمضان 
  . تل شبه العمد وحنومها ؟ فيه وجهان كفارة ، كالظهار ، وق

إذا تقرر هذا فال تقدير ألقل التعزير ، بل هو على قدر ما يراه اإلمام ، إال يف وطء جارية زوجته اليت أحلتها له ، 
فإنه ال ينقص عن مائة ، بل وال يزاد عليها للنص ، وخيتلف باختالف األشخاص واألجرام ، وال يتعني الضرب فيه 

  . باحلبس واإلحراق إال يف وطء جارية زوجته  ، بل جيوز
وجّوز أبو . قاله أبو حممد . واجلارية املشتركة ، وال جيوز بقطع الطرف واجلرح ، وأخذ املال : قال يف الكايف 

  . العباس التعزير بقطع اخلري ، والعزل عن الواليات 
  . نه متثل بأبيات يف العقار مستنداً لعزل عمر رضي اهللا عنه بعض نوابه ملا بلغه عنه أ ٣٢٥٧
وعنه أيضاً رضي اهللا عنه أنه عزر فيه بالنفي وحلق الرأس ، واختلف يف أعاله ، فروى مجاعة عن أمحد أنه  ٣٢٥٨

  . ال يزاد فيه على عشر جلدات 
فوق  ال جيلد أحد: ( اعتماداً على حديث أيب بردة هاىنء بن نيار رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا يقول  ٣٢٥٩

ال عقوبة فوق عشر ضربات إال يف حد من : ( ، ويف لفظ ) عشرة أسواط ، إال يف حد من حدود اهللا عز وجل 
واملتيقن من ذلك . رواه البخاري ، وهذا عام يف كل عقوبة ، خرج منه االستثناء حدود اهللا تعاىل ) حدود اهللا تعاىل 

  . وم احلدود املقدرة الطرفني ، فما عداها يبقى على العم
أنه ال يزاد على تسع جلدات ، وال يظهر يل وجهها ، ونقل مجاعة عن أمحد يف ) رواية أخرى ( وحكى أبو اخلطاب 

  . جيلد مائة إال سوطاً : الرجل يطأ جارية بينه وبني شريكه 
ما إذا وذهب إىل حديث عمر رضي اهللا عنه ونص أيضاً في: كذا قال سعيد بن املسيب ، قال الراوي : قال  ٣٢٦٠

  . وطىء جارية زوجته وقد أحلتها له أنه جيلد مائة 
ألقضني فيها بقضاء : حلديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه أنه رفع إليه رجل غشي جارية زوجته ، فقال  ٣٢٦١

 رواه اخلمسة ، فاستثىن القاضي يف. رسول اهللا إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن كانت مل حتلها لك رمجتك 
  . الروايتني هاتني الصورتني 

  . املذهب عندي أنه ال يزاد على عشر جلدات إال يف هاتني الصورتني ، لقضية النص : وقال 
إنه يؤخذ من هذا أن كل ما كان سببه الوطء كوطء اجلارية : هو يف خالفه ، وعامة أصحابه وغريهم : وقال 

ية دون الفرج ، وإذا كان مع امرأة يف حلاف ، ووطء األب املشتركة واملزوجة ، واحملرمة برضاع ، ووطء األجنب
جيوز أن يزاد فيه على عشر جلدات ، ما مل يبلغ به احلد يف : جارية ابنه ، ووطء البهيمة حيث قيل بالتعزير فيهما 

  . ذلك اجلنس ، فيجوز أن يضرب احلر مائة ، وال ينفي ، وبعضهم يقول مائة إال سوطاً ، أو مائة بال نفي 
وبعض األصحاب اعتمد نص أمحد كما تقدم ، ففي املشتركة مائة إال سوطاً ، ويف أمة الزوجة مائة ، ونص أيضاً 

  . فيما إذا وطىء دون الفرج أنه يضرب مائة 
وقد نقل عن اخللفاء الراشدين يف رجل وامرأة وجدا يف حلاف يضربان مائة ، وفرع أبو الربكات على هذا  ٣٢٦٢

إن يف : وقيل مخسون ، ومن قال هبذا وهم األكثرون قالوا : مخسني إال سوطاً ، قال ابن محدان  يف أن العبد يضرب
  . ما عدا الوطء جيوز أن يزاد فيه على عشر جلدات ، وال يبلغ به أدىن احلدود 

رضي اهللا حدثين أيب ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن عطاء بن أيب مروان أن علياً : أخذاً مبا روى صاحل قال  ٣٢٦٣
هذا لتجريك على اهللا ، وإفطارك يف : عنه ضرب النجاشي مثانني ، مث أخرجه من الغد فضربه عشرين ، وقال 



أذهب إليه ، وظاهر كالم اخلرقي أن مجيع التعزيرات جيوز أن يزاد فيها على العشر ، وال يبلغ : قال أيب . رمضان 
  . به أدىن احلدود ، كذا فهم عنه القاضي وغريه 

ال يبلغ باحلر أدىن حده وهو األربعون أو الثمانون ، وال بالعبد أدىن حده ، وهو :  أكثر األصحاب يقولون مث
  . ال يبلغ بكليهما حد العبد : وقيل . عشرون أو أربعون 

لذنب إن كالم أمحد يف وطء األمة املشتركة وحنوها ، وكالم اخلرقي حيتمل أن ال يبلغ بالتعزير يف ا: وقال أبو حممد 
  . حد جنسه ، وجيوز أن يزيد على حد جنس آخر ، وإىل هذا ميل أيب العباس ، وهو أقعد من جهة الدليل 

ملا روي عن عمر رضي اهللا عنه أن رجالً نقش على خامته ، وأخذ من بيت املال ، فضربه مائة ، مث ضربه  ٣٢٦٤
ا كله دون حد جنسه وهو القطع ، وحديث النعمان مل يف اليوم الثاين ، مائة ، مث ضربه يف اليوم الثالث مائة ، وهذ

وكذلك قصة عمر واخللفاء رضي اهللا . يبلغ بع احلد يف جنسه ، ألن حد واطىء جارية امرأته الرجم إلحصانه 
عنهم يف األمة املشتركة ، وفيمن وجد مع امرأة يف حلاف ، وحيمل حديث أيب بردة رضي اهللا عنه على أن أحداً ال 

فاملراد به يف ) إال يف حد من حدود اهللا تعاىل : ( عشرة أسواط ، والتأديبات تكون يف غري حمرم ، وقوله يؤدب فوق 
، وذلك يشمل احلدود ) } تلك حدود اهللا فال تقربوها { (  ١٩: احملرمات اليت حرمها اهللا سبحانه ، كما يف قوله 
  . املقدرة وغريها ، واهللا تعاىل أعلم حبقائق األمور 

  . وإذا محل عليه مجل صائل ، فلم يقدر على االمتناع منه إال بضربه ، فضربه فقتله فال ضمان عليه :  قال
إذا صالت عليه هبيمة فلم يقدر على التخلص منها إال بضرهبا ، فله ذلك إمجاعاً ، وال ضمان عليه ، ألنه : ش 

ع شره ، فأشبه العبد ، وفارق املضطر إىل طعام حيوان جاز إتالفه ، فلم يضمنه كاآلدمي املكلف ، وألنه قتله لدف
  . الغري ، حيث يضمنه فإن الطعام مل يلجئه إىل إتالفه ، ومل يصدر منه ما يزيل عصمته 

ولو دخل رجل منزله بسالح ، فأمره باخلروج فلم يفعل ، فله ضربه بأسهل ما خيرجه به ، فإن علم أنه خيرج : قال 
  . يدة بضرب عصا مل جيز أن يضربه حبد

(  ١٩: إذا دخل رجل منزل غريه بغري إذنه فلصاحب املنزل أمره باخلروج ، لتعديه بالدخول ، قال اهللا تعاىل : ش 
  . اآلية ) } يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم ، حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها { 

يا رسول اهللا أرأيت أن عدي على : رسول اهللا فقال  جاء رجل إىل: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٢٦٥
) فقاتل ، فإن قتلت ففي اجلنة ، وإن قتلت ففي النار : ( فإن أبوا علّي ؟ قال : قال ) فأنشده باهللا : ( مايل ، قال 

به ، فإن خرج باألمر مل يكن له ضربه لظاهر احلديث ، ولزوال تعديه وإن مل خيرج باألمر فله ضر. رواه النسائي 
وللحديث ، ويضربه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به ، ألن الزائد ال حاجة . دفعاً للضرر احلاصل له بتسليط الغري عليه 

به إليه ، إذ املقصود الدفع ، وهلذا قلنا يف البغاة ال يتبع مدبرهم ، وال جياز على جرحيهم ، وقد أشار يف احلديث إىل 
فرع على هذا أنه إذا علم أنه يندفع بعصا مل جيز أن يضربه حبديدة ، وكذلك لو هذا حيث أمر باإلنشاد أوالً ، ويت

غلب على ظنه أنه يندفع بقطع بعض أعضائه مل يكن له قتله ، فلو قتله واحلال هذه ضمنه ، وكذلك لو ضربه فقطع 
  . يده فوىل ، مل يكن له ضربه ثانياً ، فإن فعل فقطع رجله ضمنها فقط ، وعلى هذا 

من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن : ( وقد يستشكل هذا باحلديث الصحيح  ٣٢٦٦
واألمر باللسان أسهل على املنكر عليه من التغيري باليد بكسر أو إتالف ) . مل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإلميان 

  . وحنو ذلك 
ومحل أبو . فلو تركناه لقتله : لصاً فأصلت عليه السيف ، قال  وقد روي أن ابن عمر رضي اهللا عنهما رأى ٣٢٦٧



ويف هذه . حممد فعل ابن عمر على قصد الترهيب ، وقد حيمل على أنه خشي إن مل يبادره بذلك بادره اللص بالقتل 
  . الصورة جيوز بدأته بالقتل 

وإن مل يكن معه سالح ، : قال يف املغين اخلرقي ذكر احلكم فيما إذا كان مع الداخل سالح ، وأبو حممد ) تنبيه ( 
ولعل كالم اخلرقي أصوب إذ املسألة مفروضة عند كثري من األصحاب فيمن دخل متلصصاً أو صائالً ، والغالب 

من حال هذين أن معهما سالحاً ، أما إن دخل إنسان على غري هاتني احلالتني ، فظاهر كالم األصحاب أنه ال جيرى 
  . عم يؤمر باخلروج قطعاً ، فإن مل خيرج فينبغي أن خيرج بالشرط وحنو ذلك ن. عليه هذا احلكم 

  . فإن آل الضرب إىل نفسه فال شيء عليه : قال 
  . يعين إذا آل الضرب إىل نفس الداخل فال شيء على الضارب ، ألنه تلف لدفع شره فلم يضمنه كالباغي : ش 

فأراد امرأة على نفسها ، فرمته حبجر ، فقتلته فقال عمر وقد روي أن رجالً أضاف إنساناً من هذيل ،  ٣٢٦٨
  . واهللا ال يودى أبداً : رضي اهللا عنه 

يا رسول اهللا أرأيت إن جاء رجل يريد : ويف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه السابق يف رواية مسلم قال  ٣٢٦٩
: ( أرأيت إن قتلين ؟ قال : قال ) قاتله  : (أرأيت ءن قاتلين ؟ قال : قال ) فال تعطه مالك : ( أخذ مايل ؟ قال 

  ) . هو يف النار : ( أرأيت إن قتلته ؟ قال : قال ) فأنت شهيد 
  . وإن قتل صاحب الدار كان شهيداً : قال 
  . ألنه قتل لدفع ظامل فكان شهيداً كالعادل يقتله الباغي ، وحلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه : ش 

من قتل دون ماله فهو : ( مسعت رسول اهللا يقول : بن العاص رضي اهللا عنهما قال وعن عبد اهللا بن عمرو  ٣٢٧٠
  . . . رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ) شهيد 
وقد روي من حديث بريدة رواه النسائي ، ومن حديث سعيد بن زيد رواه الترمذي ، وأبو داود والنسائي  ٣٢٧١

من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون : ( مسعت رسول اهللا يقول : ، ولفظه 
  ) . دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد 

  . وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها ، وما أفسدت من ذلك هناراً مل يضمنوه : قال 
ضي يف اجلامع الصغري ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، كذا قال مجاعة من األصحاب ، منهم القا: ش 

  . والشريازي وابن البنا ، وابن عقيل يف التذكرة ، وغريهم 
ملا روى حرام بن حميصة رضي اهللا عنهما أن ناقة للرباء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه ، فقضى نّيب  ٣٢٧٢

رواه أمحد وأبو داود . ما أفسدت املواشي بالليل مضمون على أهلها اهللا أن على أهل احلوائط حفظها بالنهار ، وأن 
هذا وإن كان مرسالً فهو مشهور ، حدث به األئمة الثقات ، وتلقاه : قال ابن عبد الرب . والترمذي وابن ماجه 

ئط حفظها هناراً ال وألن عادة أهل املواشي إرساهلا هناراً ، وحفظها ليالً ، وعادة أهل احلوا. فقهاء باحلجاز بالقبول 
ليالً ، فإذا أتلفت ليالً فالتفريط من أهلها لتركهم حفظها ، وإن أتلفت هناراً فالتفريط من أرباب احلوائط ، لعدم 

  . حفظها ، ومن التفريط منه الغرم عليه 
على أرباب  وحكى أبو الربكات رواية ، وأوردها مذهباً ، وقطع هبا أبو احلسني يف فروعه ، أن الضمان إمنا جيب

البهائم يف الليل إذا مل حيفظوها عن اخلروج فيه ، لتفريطهم إذاً ، خبالف ما إذا حفظوها فأفسدت ، كما إذا انفلتت 
من الربط ، أو سقط احلائط أو فتح اللص الباب وحنو ذلك ، فخرجت فأفسدت فال ضمان ، النتفاء التفريط 

فتح الباب لص وحنوه الضمان على الفاتح ، قاله يف الكايف ، نعم يف صورة ما إذا ) العجماء جبار ( ولعموم 



واستثىن أبو الربكات من عدم الضمان يف النهار ما إذا أرسلت عمداً بقرب ما تفسده عادة ، لقصد التعدي واحلال 
 املسألة عندي حممولة على موضع فيه مزارع ومراعي ، أما القرى: هذه ، وحنو هذا قول القاضي يف موضع قال 

العامرة اليت ال يرعى فيها إال بني قراحني كساقية وطريق ، وطرق زرع ، فليس لصاحبها إرساهلا بغري حافظ عن 
  . الزرع ، فإن فعل فعليه الضمان لتفريطه 

واخلرقي رمحه اهللا نص على الزرع ، فقد يوهم كالمه أن غري الزرع ال ضمان فيه على أرباهبا مطلقاً ، وصرح بذلك 
   .أبو حممد 
، ومل يفرق القاضي يف اجلامع ، والشريف وأبو اخلطاب يف ) العجماء جبار : ( مستنداً لقول النيب  ٣٢٧٣

خالفيهما ، والشريازي وأبو الربكات وغريهم بني الزرع ، وغريه ، ويرشحه حديث ناقة الرباء رضي اهللا عنه ، فإن 
  . احلوائط البساتني 

  . اهلدر الذي ال شيء فيه ) واجلبار  (الدابة ، ) العجماء ) : ( تنبيه ( 
  . وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال ، وكذلك إن قادها أو ساقها : قال 
إلمكان حفظها واحلال هذه عن اجلناية ، فإذا مل حيفظها الراكب أو السائق أو القائد فقط فرط ، واملفرط عليه : ش 

  . الضمان 
رواه أبو داود ، ) الرجل جبار : ( قال رسول اهللا : لى هذا حيمل حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال وع ٣٢٧٤

فمفهومه أن غري الرجل ليس جببار ، فيحمل على ما إذا كان معها راكب أو سائق أو قائد ، وحتمل روايته يف 
وحكم ما أتلفته بفمها حكم ما أتلفته ، على ما إذا مل يكن معها أحد ، ) العجماء جرحها جبار : ( الصحيحني 

بيدها ، وكالم اخلرقي يشمل الليل والنهار وهو كذلك ، وعلم من ذلك أن املسألة السابقة فيما إذا مل تكن يف يد 
  . أحد 
  . وما جنت برجلها فال ضمان عليه : قال 
فيهما ، وابن عقيل يف التذكرة ، يعين راكبها ، وهذا إحدى الروايتني ، وبه قطع الشريف وأبو اخلطاب يف خال: ش 

  . لعموم احلديث السابق 
عليه الضمان يف ) والثانية . ( ويف رواية ذكرها رزين أن رسول اهللا قضى يف الدابة تنفح برجلها أنه جبار  ٣٢٧٥

ها من احلال اليت يضمن فيها اليد أو الفم ، قياساً للرجل عليهما ، وفصل أبو الربكات فجعل وطأها يضمنه من مع
راكب أو سائق أو قائد ، إلمكان حفظها إذاً خبالف نفحها ابتداء ، فإنه ال يضمنه ، لعدم إمكان حفظها ، وحنو 

إن نفحت برجلها وهو يسري عليها فال ضمان ، وإن كان سائقاً هلا ضمن ما جنت : ذلك ، قاله ابن البنا قال 
ولو أنه ملصلحته ، ألنه : اللجام وحنوه ، قال أبو الربكات واتفق الشيخان على أنه يضمن نفحها لكبحها ب. برجلها 

  . إذا كان السبب من غريه كأن خنسها وحنو ذلك ، فالضمان على ذلك الغري : السبب يف جنايتها ، ومن مث قيل 
ن البنا ، لو أوقفها يف طريق فإنه يضمن جنايتها بيدها أو رجلها ، وإن مل يكن معها ، قاله ابن عقيل واب) : تنبيه ( 

  . إن كان الطريق ضيقاً ، وإن كان واسعاً فروايتان ، حكامها ابن البنا 
من وقف دابة يف سبيل من : ( قال رسول اهللا : ومنشأمها حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال  ٣٢٧٦

، فهل يؤخذ بعمومه  رواه الدارقطين) سبل املسلمني ، أو يف سوق من أسواقهم ، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن 
  . مطلقاً ، أو حيمل على ما إذا وقفها يف طريق ضيق ، أو حيث يضر باملارة ، لتعّديه إذاً خبالف الطريق الواسع 

  . وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتامن ضمن كل واحد منهما قيمة اآلخر : قال 



ا كما لو أتلفها من غري صدم ، وإن ماتت إحدى ألن كالً منهما ماتت دابة اآلخر بصدمته ، فكان عليه ضماهن: ش 
  . الدابتني فعلى اآلخر قيمتها 

  . وإن كان أحدمها يسري واآلخر واقفاً فتلفت الدابتان ، فعلى السائر قيمة دابة الواقف : قال : قال 
ال هذه هو الصادم هذا الذي أورده أبو الربكات مذهباً ، ونص عليه أمحد ، قاله أبو حممد ، ألن السائر واحل: ش 

املتلف ، فوجب عليه الضمان ، واختار أبو حممد أنه إن كان الواقف يف طريق ضيق فال ضمان على السائر ، لتعدي 
  . الواقف إذاً خبالف السائر ، ويشهد هلذا احلديث النعمان وقد تقدم 

نه هو املتلف لنفسه أو ماله ومقتضى كالم اخلرقي أن الواقف ال يضمن السائر مطلقاً ، وهو منصوص أمحد ، أل
يضمنه مع ضيق الطريق ، لتعديه بالوقوف إذاً دون : وقيل . بصدمته ، وقيل يضمنه مطلقاً ، ألنه لواله ما تلف 

  . سعته ، لعدم تعديه ، وهو خمتار أيب حممد ، ومقتضى حديث النعمان رضي اهللا عنه 
واحد منهما دية اآلخر ، ويف مال كل واحد منهما عتق وإذا تصادم نفسان ميشيان فماتا فعلى عاقلة كل : قال 
  . رقبة 
ألن كل واحد منهما مات من صدمة اآلخر ، ووجوب الدية على عاقلتيهما ، ألن ذلك إما خطأ أو شبه عمد : ش 

  . أعلم  ، ألهنما وإن تعمدا ذلك فالصدمة ال تقتل غالباً ، وال فرق بني البصريين واألعميني ، والبصري واألعمى واهللا
وإذا وقعت السفينة املنحدرة على الصاعدة ، فغرقتا فعلى املنحدرة قيمة السفينة الصاعدة ، أو أرش ما : قال 

  . نقصت إذا أخرجت ، إال أن تكون املنحدرة غلبتها الريح فلم يقدر على ضبطها 
لسفينة املصعدة إن غرقت ، أو أما كون السفينة املنحدرة إذا وقعت على املصعدة على قيم املنحدرة قيمة ا: ش 

أرش ما نقصت إن خرجت من الغرق ، ألن املنحدرة تنزل عليها من علّو فتكون مبنزلة السائر ، واملصعدة مبنزلة 
الواقف ، وأما كونه يستثىن من ذلك إذا غلب املنحدرة ريح فلم يقدر على ضبطها ، ألنه واحلال هذه ال ينسب 

  . تقدم  للقيم تفريط ألبتة ، خبالف ما
ومقتضى كالم اخلرقي أنه لو غرقت املنحدرة أنه ال شيء على قيم املصعدة ، وهو كذلك كالسائر مع الواقف ، 

نعم يستثىن من ذلك إذا كان قيم املصعدة مفرطاً بأن كان ميكنه العدول بسفينته ، واملنحدرة غري قادر وال مفرط ، 
  . وهلذه املسألة التفات إىل مسألة السائر مع الواقف ، واهللا أعلم . . . فإن الضمان على املصعد ، إناطة بالتفريط 

  كتاب اجلهاد

  
  
  . ال ريب يف مشروعية اجلهاد واحلث عليه : ش 

لغدوة أو روحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما ) ( وقد روي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٣٢٧٧
  . متفق عليه ) فيها 

من اغّربت قدماه يف سبيل اهللا حّرمه : ( مسعت رسول اهللا يقول : يب عبس احلارثي رضي اهللا عنه قال وعن أ ٣٢٧٨
  . رواه البخاري والترمذي والنسائي ) اهللا على النار 

رواه أمحد ) من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة وجبت له اجلّنة : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٣٢٧٩
  . مذي والتر



رواه أمحد والبخاري ) إن اجلنة حتت ظالل السيوف : ( وعن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٣٢٨٠
 . . .  
قال ) ال تستطيعونه : ( ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال : قيل للنيب : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٢٨١

مثل اجملاهد يف سبيل اهللا كمثل : ( قال يف الثالثة ) ال تستطيعونه : ( كل ذلك يقول فأعادوا عليه مرتني أو ثالثاً ، : 
  . رواه مسلم ) الصائم القائم بآيات اهللا ، ال يفتر من صيام وال صالة حىت يرجع اجملاهد يف سبيل اهللا 

درجة أعدها اهللا  إن يف اجلنة مائة: ( وللبخاري من رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال  ٣٢٨٢
للمجاهدين يف سبيل اهللا ، بني كل درجتني كما بني السماء واألرض ، فإذا سألتم اهللا تعاىل فاسألوه الفردوس ، فإنه 

واألحاديث يف فضله كثرية جداً . خمتصر ) أوسط اجلنة وأعلى اجلنة ، وفوقه عرش الرمحن ، ومنه تفجر أهنار اجلنة 
   .، وكيف ال وبه قيام الدين 

  . واجلهاد فرض على الكفاية : قال 
ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر { (  ١٩: هذا قول عامة أهل العلم ، لقول اهللا تعاىل : ش 

وهذا يدل على أن القاعد بال ضرر غري آمث مع . اآلية ) } وكال وعد اهللا احلسىن { (  ١٩: إىل ) } واجملاهدون 
  . جهاد غريه 
ال يستوي القاعدون من املؤمنني { (  ١٩ملا نزلت : يف الصحيحني عن الرباء رضي اهللا عنه قال و ٣٢٨٣

اكتب : فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف ، فقال ) ادعوا فالناً : ( قال النيب ) } واجملاهدون يف سبيل اهللا تعاىل 
وخلف النيب ابن أم مكتوم ، ) } ون يف سبيل اهللا ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهد{ (  ١٩

ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر { (  ١٩: يا رسول اهللا أنا ضرير ، فنزلت مكاهنا : فقال 
وما كان املؤمنون لينفروا كافة ، فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة { (  ١٩: اآلية ، وقوله تعاىل ) } واجملاهدون 

  . اآلية ) } 
ما { (  ١٩، و ) } إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً { (  ١٩: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل  ٣٢٨٤

وما كان املئمنون { (  ١٩نسختها : قال ) } كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا 
وعلى هذا حتمل . وألن النيب كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه  .رواه أبو داود ) . . . } لينفروا كافة 

) } واقتلوهم حيث ثقفتموهم { (  ١٩: ، وقوله ) } كتب عليكم القتال { (  ١٩: األوامر املطلقة ؛ كقوله تعاىل 
انفروا خفافاً وثقاالً { (  ١٩: وقوله ) } وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا { (  ١٩: وقوله تعاىل 

  . وحنو ذلك ) } 
  . رواه أبو داود ) اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري براً كان أو فاجراً : ( وقول النيب  ٣٢٨٥
  . رواه أبو داود والنسائي ) جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم : ( وقوله  ٣٢٨٦
رواه مسلم ) حيدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق من مات ومل يغز ومل : ( وقوله عليه السالم  ٣٢٨٧
  . نرى أن ذلك كان على عهد رسول اهللا : وابن املبارك يقول يف هذا احلديث . وغريه 

يا { (  ١٩: إذا التقى الزحفان ، وتقابل الصفان ، لقوله تعاىل ) أحدها ( يتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع ) : تنبيه ( 
} يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً { (  ١٩، وقوله تعاىل ؛ ) } إذا لقيتم فئة فاثبتوا  أيها الذين آمنوا

يا أيها { (  ١٩: إذا استنفره اإلمام ، لقوله سبحانه ) الثاين ) . ( } فقد باء بغضب من اهللا { (  ١٩: إىل قوله ) 
إال تنفروا يعذبكم { (  ١٩: إىل قوله ) } هللا أثاقلتم إىل األرض الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل ا



  ) . } عذاباً أليماً 
ال هجرة بعد الفتح ، : ( ويف الصحيحني من حديث عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا قال  ٣٢٨٨

ني على أهله قتاهلم ، والنفري إليهم ، إذا نزل الكفار ببلد تع) الثالث ) . ( ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرمت فانفروا 
ومل . . . اآلية ) } انفروا خفافاً ثقاالً { (  ١٩: ألهنم يف معىن حاضري الصف فتعني عليهم كما يتعني عليه لعموم 

يذكر أبو حممد يف الكايف واملقنع تعينه إال يف موضعني ، إذا حضر الصف ، وإذا حضر العدو بلدة ، وكالم ابن 
وألن البلد إذا حصر قرب شبه من فيه مبن حضر الصف ، : بالصاد املهملة ، ألنه قال ) حصر ( ضي أن املنجا يقت

  . وإمنا هو باملعجمة ، فإن عبارته يف الكايف واملغين كما تقدم 
  . وإذا قام به قوم سقط عن الباقني : قال 
بون به على الصحيح ، وأن الكل إذا هذا تفسري لفرض الكفاية ، وهو يشترك وفرض العني أن اجلميع خماط: ش 

تركوه أمثوا وقوتلوا عليه ، كما يف فرض العني سواء ، وخيالفه يف أنه إذا قام البعض به سقط عن الباقني ، خبالف 
الغزو واجب : فرض العني كالصالة وحنوها ، فإنه ال يسقط عن البعض بفعل البعض ، قال أمحد يف رواية حنبل 

ذا غزا بعضهم أجزأ عنهم ، والفرض يف ذلك موقوف على غلبة الظن ، فإذا غلب الظن أن على الناس كلهم ، فإ
الغري يقوم بذلك سقط عن الباقني ، كما إذا كان مث جند هلم ديوان لذلك ، وفيهم كفاية ، أو قوم أعدوا أنفسهم 

  . على كل أحد القيام به  وإن غلب على الظن أن ال قائم به وجب. لذلك وفيهم منعة للقاء العدو ، وحنو ذلك 
إذا قام بفرض الكفاية طائفة ، مث قام به أخرى ، فهل يقع فعل الثانية فرضاً ؟ فيه وجهان ، وكالم ابن ) : تنبيه ( 

  . عقيل يقتضي أن فرضيته حمل وفاق ، وكالم أمحد رضي اهللا عنه حمتمل 
  . بعد الفرائض أفضل من اجلهاد ال أعلم شيئاً من العمل : قال أبو عبد اهللا رمحه اهللا : قال 
وقال يف . ال نعلم شيئاً من أبواب الرب أفضل من السبيل : قال أمحد : روى ذلك عن أمحد مجاعة ، قال األثرم : ش 

ما من أعمال الرب أفضل منه ، وذلك ملا تقدم يف فضله ، وقد تقدم حديث أيب هريرة رضي : رواية الفضل بن زياد 
  ) . ال تستطيعونه : ( ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال :  اهللا عنه وقيل للنيب

مّر رجل من أصحاب النيب بشعب فيه عيينة من ماء عذبة ، فأعجبته : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٢٨٩
لو اعتزلت الناس فأقمت يف هذا الشعب ، ولن أفعل حىت أستأذن رسول اهللا فذكر ذلك لرسول : لطيبها ، فقال 

ال تفعل ، فإن مقام أحدكم يوماً يف سبيل اهللا أفضل من صالته يف بيته سبعني عاماً ، أال حتبون أن : ( هللا ، فقال ا
  ) . يغفر اهللا لكم ويدخلكم اجلنة ، اغزوا يف سبيل اهللا ، من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة وجبت له اجلنة 

للشهيد عند اهللا ست خصال ، يغفر اهللا له يف أول : (  قال رسول اهللا: وعن املقدام بن معديكرب قال  ٣٢٩٠
دفعة ، ويرى مقعده من اجلنة ، وجيار من عذاب القرب ، ويأمن من الفزع األكرب ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، 

) به الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ، ويشفع يف سبعني من أقار
  . حسن صحيح غريب : روامها الترمذي ، وقال يف الثاين 

أي الناس : ويف الصحيحني واللفظ ملسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رجالً أتى النيب فقال  ٣٢٩١
ب مث رجل معتزل يف شعب من الشعا: ( مث من ؟ قال : قال ) رجل جياهد يف سبيل اهللا مباله ونفسه : ( أفضل ؟ قال 

  ) . ، يعبد ربه ويدع الناس من شره 
إميان باهللا : ( سئل رسول اهللا أي األعمال أفضل ؟ قال : وفيهما أيضاً عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٢٩٢
  ) . احلج املربور : ( مث ماذا ؟ قال : قيل ) اجلهاد يف سبيل اهللا : ( مث ماذا ؟ قال : قيل ) ورسوله 



سألت رسول اهللا أي األعمال أحب إىل اهللا ؟ قال : عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال وفيهما أيضاً عن  ٣٢٩٣
: قال ) اجلهاد يف سبيل اهللا : ( مث أي ؟ قال : قلت ) بر الوالدين : ( مث أي ؟ قال : قلت ) الصالة على وقتها : ( 

  . حدثين هبن رسول اهللا ولو استزدته لزداين 
أال أخربكم خبري الناس ؛ رجل ممسك بعنان فرسه يف : ( هللا عنهما أن النيب قال وعن ابن عباس رضي ا ٣٢٩٤

  . رواه الترمذي وحّسنه ) . . . سبيل اهللا 
ما أبايل أن ال أعمل : كنت عند منرب رسول اهللا فقال رجل : وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال  ٣٢٩٥

ما أبايل أن ال أعمل عمالً بعد اإلسالم إال أن أعمر املسجد : آخر وقال . عمالً بعد اإلسالم إال أن أسقي احلاج 
ال ترفعوا أصواتكم : فزجرهم عمر رضي اهللا عنه وقال . اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل مما قلتم : وقال آخر . احلرام 

: فأنزل اهللا تعاىل  .عند منرب رسول اهللا وهو يوم اجلمعة ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه 
وألن فيه إعالء كلمة . رواه مسلم . إىل آخرها ) } أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد كمن آمن باهللا { (  ١٩

  . اهللا سبحانه ، وبذل املهجة ، ونفعه يعم مجيع املسلمني 
  . وغزو البحر أفضل من غزو الرب : قال 

سول اهللا أنه كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه ، روى أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن ر: ش  ٣٢٩٦
وكانت أم حرام حتت عبادة بن الصامت ، فدخل عليها رسول اهللا فأطعمته ، مث جلست تفلي رأسه ، فنام رسول 

أناس من أميت عرضوا على غزاة : ( ما يضحكك يا رسول اهللا ؟ قال : فقلت : اهللا مث استيقظ وهو يضحك ، قالت 
  . خمتصر رواه مسلم ) ل اهللا ، يركبون ثبج هذا البحر ، ملوكاً على األسرة ، أو مثل امللوك على األسرة يف سبي
املائد يف البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد ، : ( وعن أم حرام رضي اهللا عنها أن رسول اهللا قال  ٣٢٩٧

  . رواه أبو داود ) والغريق له أجر شهيدين 
شهيد البحر مثل شهيد الرب ، واملائد يف البحر كاملتشحط يف دمه يف الرب ، : ( ابن ماجه  ويف حديث رواه ٣٢٩٨

وما بني املوجتني كقاطع الدنيا يف طاعة اهللا ، وإن اهللا وكل ملك املوت بقبض األرواح ، إال شهيد البحر فإنه يتوىل 
  ) . هيد البحر الذنوب والدين قبض أرواحهم ، يغفر لشهداء الرب الذنوب كلها إال الدين ، ويغفر لش

  . وقد دل كالم اخلرقي على مشروعية الغزو يف البحر ، وقد دل عليه ما تقدم ، واهللا أعلم 
  . ويغزى مع كل بر وفاجر : قال 

اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري ، براً كان : ( قال رسول اهللا : روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال : ش  ٣٢٩٩
  . تصر خم) أو فاجراً 
ثالث من أصل اإلميان ، الكف عمن قال ال إله : ( قال رسول اهللا : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  ٣٣٠٠

إال اهللا ، ال نكفره بذنب ، وال خنرجه من اإلسالم بعمل ، واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا ، إىل أن يقاتل آخر أميت 
  . روامها أبو داود ) ، واإلميان باألقدار الدجال ، ال يبطله جور جائر ، وال عدل عادل 

ال يعجبين أن خيرج مع اإلمام أو القائد إذا عرف باهلزمية وتضييع املسلمني ، وإمنا يغزو مع : قال أمحد ) : تنبيه ( 
  . فإن كان القائد يعرف بشرب اخلمر والغلول يغزى معه ، إمنا ذلك على نفسه . من له شفقة على املسلمني 

  ) . إن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : ( وى عن النيب وير ٣٣٠١
  . ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو : قال 
اآلية ، وهذا إذا مل ) } قاتلوا الذين يلونكم من الكفار { (  ١٩: نص أمحد على ذلك ، مستدالً بقوله تعاىل : ش 



  . ألقرب مصاحلاً ، وحنو ذلك ، فال بأس بتقدمي األبعد يكن مث عذر ، فإن كان مث عذر بكون األبعد أخوف ، أو ا
  . ومتام الرباط أربعون يوماً : قال 

  . ويروى هذا عن أيب هريرة وابن عمر رضي اهللا عنهم : ش  ٣٣٠٢
أما أقل الرباط فقال ) متام الرباط أربعون يوماً : ( وروى أبو الشيخ يف كتاب الثواب عن النيب أنه قال  ٣٣٠٣

  . وم رباط ، وليلة رباط ، وساعة رباط ي: أمحد 
رباط يوم يف سبيل اهللا خري من ألف : ( مسعت رسول اهللا يقول : وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال  ٣٣٠٤

  . رواه أمحد والنسائي والترمذي ) يوم فيما سواه من املنازل 
ليلة يف سبيل اهللا أفضل من ألف ليلة  حرس: ( مسعت رسول اهللا يقول : وألمحد عنه رضي اهللا عنه قال  ٣٣٠٥

  ) . يقام ليلها ويصام هنارها 
رباط يوم وليلة خري من : ( مسعت رسول اهللا يقول : ويف مسلم عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال  ٣٣٠٦

  ) . صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه ، وأمن الفتان 
  . وإذا كان أبواه مسلمني مل جياهد تطوعاً إال بإذهنما :  قال

جاء رجل إىل رسول اهللا : األصل يف ذلك ما روى عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال : ش  ٣٣٠٧
  . رواه اجلاعة ) ففيهما فجاهد : ( نعم ، قال : ؟ قال ) أحّي والداك : ( فاستأذنه يف اجلهاد ؟ قال 

هل لك أحد باليمن : ( ن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رجالً من أهل اليمن هاجر إىل رسول اهللا فقال له وع ٣٣٠٨
فارجع إليهما فاستأذهنما ، فإن أذنا لك فجاهد ، وإال : ( قال . ال : قال ) أذنا لك : ( قال . أبواي : ؟ قال ) 

  . رواه أبو داود ) فّربمها 
يا رسول اهللا أردت الغزو ، وقد جئت : مهة رضي اهللا عنه جاء إىل النيب فقال وعن معاوية بن جامهة أن جا ٣ ٩

. رواه النسائي ) فالزمها ، فإن اجلنة عند رجليها : ( قال . نعم : ؟ قال ) هل لك من أم : ( أستشريك ، فقال 
  . وهذا نص يف املنع منه بدون إذهنما وجوازه بإذهنما 

وحديث . ذا كان أحدمها مسلماً ، إذ جيب بر الواحد منهما كما جيب برمها وكذلك إ. مسلمني : وقول اخلرقي 
جامهة يف أحدمها ، وعموم كالم اخلرقي يشمل وإن كانا رقيقني ، ويؤيد ذلك عدم االستفصال من رسول اهللا ، 

ونني ، وخيرج به ما إذا ال يعترب إذهنما إذا كانا رقيقني ، وبه قطع أبو الربكات ، لعدم واليتهما ، أشبها اجملن: وقيل 
: كانا كافرين ، وهو كذلك ، ألن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه وغريه كانوا جياهدون بدون إذن آبائهم ، وقوله 

املراد به إذا مل يتعني عليه اجلهاد ، ومساه تطوعاً ألن فرض الكفاية له شبه بالتطوع ، لسقوطه عن البعض . تطوعاً 
  . وإذا خوطب باجلهاد فال إذن هلما : ما إذا تعني عليه ، وقد صرح به حيث قال  وخيرج منه. بفعل البعض 

  . وإذا خوطب باجلهاد فال إذن ألبويه : قال 
أي إذا خوطب به على التعيني ، ألنه واحلال هذه تركه معصية ، وال طاعة ألحد يف معصية اهللا ، وقد قال : ش 

  ) . } داك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وإن جاه{ (  ١٩: سبحانه وتعاىل يف حقهما 
كانت أمي حلفت أن ال تأكل وال تشرب حىت أفارق : نزلت يف سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال  ٣٣١٠

  . اآلية ) } وإن جاهداك على أن تشرك يب { (  ١٩: حممداً عليه السالم فأنزل اهللا تعاىل 
  . طاعة هلما يف تركها وكذلك كل الفرائض ال : قال 
كاحلج ، والصالة يف اجلماعة ، وطلب العلم الواجب ، وحنو ذلك ، ملساواهتا للحج معىن ، فتساويا حكماً : ش 



  . وقد نص أمحد رمحه اهللا على احلج والصالة يف اجلماعة ، معلالً بالفرضية 
الرب أن تبذل هلما ما ملكت ، : قال وما أحسن ما قال احلسن رضي اهللا عنه وسئل عن الرب والعقوق ،  ٣٣١١

  . وتطيعهما فيما أمراك به ، ما مل يأمراك مبعصية اهللا ، والعقوق أن هترجهما وحترمهما 
  . ويقاتل أهل الكتاب واجملوس ، وال يدعون ، ألن الدعوة قد بلغتهم : قال 
  . فال حاجة إليها ثانياً قد ذكر اخلرقي رمحه اهللا احلكم وعلّته ، وهو أن الدعوة قد بلغتهم ، : ش 

إمنا كان : كتبت إىل نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ، فكتب إيل : ويف الصحيحني عن ابن عون قال  ٣٣١٢
ذلك يف أول اإلسالم ، وقد أغار رسول اهللا على بين املصطلق وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على املاء ، فقتل 

مئذ جويرية ابنة احلارث ، حدثين به عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما وكان مقاتلتهم ، وسىب ذراريهم ، وأصاب يو
  . يف ذلك اجليش 

  . وتدعى عبدة األوثان قبل أن حياربوا : قال 
  . رواه أمحد . ما قاتل رسول اهللا قوماً قط إال دعاهم : ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : ش  ٣٣١٣
إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو ثالث : ( يدة قال وملسلم وغريه من حديث بر ٣٣١٤

) خالل ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم إىل اإلسالم ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
  . وذكر احلديث إىل آخره 

نجاشي ، وإىل كل جبار يدعوهم وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا كتب إىل كسرى وقيصر ، وإىل ال ٣٣١٥
رواه مسلم وليس هذا بالنجاشي الذي صلى عليه النيب ، وهذا من اخلرقي رمحه اهللا خرج على . إىل اهللا تعاىل 

الغالب ، إذ لو كان يف عبدة األوثان من بلغته الدعوة جلاز قتاهلم من غري دعوة ، ولو كان يف أهل الكتاب وحنوهم 
الدعوة قد بلغت وانتشرت ، : قال أمحد . وا قبل القتال ، فاحلكم منوط بالبلوغ وعدمه من مل تبلغه الدعوة لدع

ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة ، مل جيز قتاهلم قبل الدعوة ، وعن أمحد ما 
كان النيب يدعو إىل اإلسالم :  قال. يدل على أن اليوم ال جيب أن يدعى أحد ، وأن الدعاء كان يف ابتداء اإلسالم 

وال أعرف اليوم أحداً يدعى ، قد بلغت الدعوة كل أحد ، . قبل أن حيارب ، حىت أظهر اهللا الدين وعال اإلسالم 
وعلى . والروم قد بلغتهم الدعوة ، وعلموا ما يراد منهم ، وإمنا كانت الدعوة يف أول اإلسالم ، وإن دعا فال بأس 

  . ضي اهللا عنهما وإذاً تكون الدعوة مستحبة مطلقاً هذا حديث ابن عمر ر
إنه يشتكي عينيه فأمر فدعي : ؟ فقيل ) أين علي : ( وقد روى سهيل بن سعد أنه مسع النيب يوم خيرب قال  ٣٣١٦

على رسلك : ( نقاتلهم حىت يكونوا مثلنا ، فقال : له فبصق يف عينيه فربئ مكانه حىت كأن مل يكن به شيء ، فقال 
 تنزل بساحتهم ، مث ادعهم إىل اإلسالم ، وأخربهم مبا جيب عليهم ، فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري حىت

  . متفق عليه ، وأهل خيرب كانت الدعوة قد بلغتهم ) لك من محر النعم 
  . ويقاتل أهل الكتاب واجملوس حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون : قال 
الكتاب هم اليهود والنصارى ، ومن اختذ التوراة واإلجنيل كتاباً ، كالسامرة واألفرنج وحنوهم ، واجملوس  أهل: ش 

وهذا واهللا أعلم اتفاق ، وقد شهد . . . عباد الشمس والقمر ، فهؤالء يقاتلون على أحد شيئني اإلسالم أو اجلزية 
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم { (  ١٩: نه وتعاىل ومن دان بدينهم ، فقوله سبحا) أما يف أهل الكتاب ( له 

اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم 
  ) . } صاغرون 



رواه أبو عبيد . ى أول من أعطى اجلزية من أهل الكتاب أهل جنران وكانوا نصار: وعن ابن شهاب قال  ٣٣١٧
  . يف األموال 
كنت كاتباً جلزء بن معاوية ، عم األحنف بن قيس ، : فلما روى جبالة بن عبدة قال ) وأما يف اجملوس (  ٣٣١٨

فرقوا بني كل ذي رحم حمرم من اجملوس ، ومل يكن : فأتى كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل موته بسنة 
ة من اجملوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا أخذها من عمر رضي اهللا عنه أخذ اجلزي

  . رواه البخاري وغريه . جموس هجر 
أدري كيف أصنع  ما: وعن جعفر بن حممد عن أبيه ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ذكر اجملوس فقال  ٣٣١٩

رواه ) سنّوا هبم سنة أهل الكتاب : ( أشهد لسمعت رسول اهللا يقول : يف أمرهم ؟ فقال عبد الرمحن بن عوف 
  . مالك يف موطئه والشافعي يف مسنده 

أمرنا نبينا أن نقاتلكم حىت تعبدوا اهللا وحده ، : وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أنه قال لعامل كسرى  ٣٣٢٠
  . تؤدوا اجلزية ، رواه أمحد والبخاري أو 

ومقتضى كالم اخلرقي أن اجملوس ليسوا أهل كتاب ، لعطفهم على أهل الكتاب ، والعطف يقتضي املغايرة ، وهو 
  . فدل على أهنم غريهم ) سّنوا هبم سّنة أهل الكتاب : ( كذلك ، ويدل عليه قوله 

فدل على أن الكتاب إمنا أنزل ) } الكتاب على طائفتني من قبلنا  أن تقولوا إمنا أنزل{ (  ١٩: وقال اهللا سبحانه 
على طائفتني فقط ، وهم اليهود والنصارى ، ومما يرشح ذلك توقف عمر رضي اهللا عنه يف أخذ اجلزية منهم ، ولو 

  . كان هلم كتاب ملا توقف ، لدخوهلم يف الذين أوتوا الكتاب ، املأمور بأخذ اجلزية منهم 
ال أحسبه حمفوظاً ، مث عموم كالم اخلرقي : روى عن علي رضي اهللا عنه أن هلم كتاباً ، فقال أبو عبيد وما ي ٣٣٢١

يشمل أهل الكتاب واجملوس من العرب وغريهم ، وهو كذلك ملا تقدم أن النيب أخذ اجلزية من أهل جنران وهم من 
  . العرب 
لوليد رضي اهللا عنه إىل أكيدر دومة ، فأخذوه فأتوا وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا بعث خالد بن ا ٣٣٢٢

  . رواه أبو داود ، وهو عريب من غسان . به ، فحقن له دمه ، وصاحله على اجلزية 
أمر النيب أن يقاتل العرب على اإلسالم ، وال : وال يغرنك ما روى أبو داود يف املراسيل عن احلسن ، قال  ٣٣٢٣

ل أهل الكتاب على اإلسالم ، فإن أبوا فاجلزية ؛ إذ مراسيل احلسن عند أهل العلم يقبل منهم غريه ، وأمر أن يقات
قال أبو . تبع فيه لفظ اآلية . حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون : باحلديث من أضعفها ، وقول اخلرقي 

  . ميتهنون عند أخذها ، ويطال قيامهم ، وجتر أيديهم : اخلطاب 
  . ن الكفار حىت يسلموا ويقاتل من سواهم م: قال 
أمرت أن أقاتل : ( وقول النيب . وحنو ذلك ) } اقتلوا املشركني { (  ١٩هذا هو املذهب املعروف ، لعموم : ش 

احلديث ، خرج من ذلك أهل الكتاب واجملوس باآلية الكرمية وباحلديث ، فيبقى ) الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا 
دليل على أن أهل الكتاب هم املختصون ) سنوا هبم سنة أهل الكتاب : ( يف قول النيب فيما عداه على العموم ، مث 

  . ببذل اجلزية وإال فليس للتخصيص فائدة 
ومما يرشح ذلك أيضاً توقف عمر رضي اهللا عنه فيهم حىت أخربه عبد الرمحن مبا أخربه ، ولو جاز أخذ اجلزية من 

  . كل كافر مل يكن لتوقفه معىن 
يقبل من مجيع الكفار ، إال عبدة األوثان من العرب ، ألهنم يقرون على دينهم : رواية أخرى ) محد وعن أ( 



  . باالسترقاق ، فأقروا باجلزية كاجملوس 
وقد دخل يف كالم اخلرقي أهل الصحف ، كصحف إبراهيم وشيث وحنو ذلك ، وهو املذهب بال ريب ، لعدم 

) } أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا { (  ١٩: ل سبحانه دخوهلم يف الكتاب إذا أطلق ، وهلذا قا
  . يقر أهلها باجلزية ، ألنه يصدق أنه نزل هلم كتاب : اآلية ، وألهنا مواعظ ، ال أحكام فيها ، وقيل 

  . وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا : قال 
د فيها ، وهو ما إذا نزل العدو بالبلد ، وقد تقدم ذلك ، والدليل عليه هذا أحد الصور الثالث اليت يتعني اجلها: ش 

، ونزيد هنا بأنه ال جيوز ألحد التخلف إال من حيتاج إليه حلفظ البلد ، ومن مينعه األمري من اخلروج ، أو من ال 
  . قدرة له على اخلروج أو القتال ، وحنو ذلك 

  . املقل منهم واملكثر : قال 
العدو إذا نزل بالبلد وجب على كل أحد اخلروج إليه ، سواء كان غنياً يقدر على الزاد ، أو فقرياً ال يعين أن : ش 

يقدر على ذلك ، إذ العدو نازل على البلد ، فال حاجة إىل ذلك ، فإن كان قريباً من البلد دون مسافة القصر 
  . اشترط الزاد ، ومل تشترط الراحلة 

  . إال بإذن األمري ، إال أن يفجأهم عدو غالب خيافون كلبه ، فال ميكنهم أن يستأذنوه  وال خيرجون إىل العدو: قال 
ال جيوز اخلروج إىل العدو إال بإذن األمري ، إذ أمر احلرب موكول إليه ، وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكامنه : ش 

بغتة ، وخيافون شره إن استأذنوه فإن أذنه  ، فاتبع رأيه يف ذلك ، إال أن يتعذر استئذانه ، كطلوع عدو غالب عليهم
  . إذاً يسقط ، ارتكاباً ألدىن املفسدتني لدفع أعالمها 

وقد أغار الكفار على لقاح النيب فصادفهم سلمة بن األكوع خارجاً من املدينة ، فتبعهم فقاتلهم من غري  ٣٣٢٤
  . سهم فارس وراجل  وأعطاه) خري رجالنا سلمة بن األكوع : ( إذن ، فمدحه النيب وقال 

  . ال تصحبين ، نص عليه أمحد : وقال . ال يكون اإلذن العام كالنفري مثالً إذناً ملن منعه اإلمام قبل ذلك ) تنبيه ( 
وال يدخل مع املسلمني من النساء إىل أرض العدو إال امرأة طاعنة يف السن ، لسقي املاء ومعاجلة اجلرحى ، : قال 

  . كما فعل النيب 
ال تدخل النساء مع املسلمني أرض العدو ، حذاراً من ظفر العدو هبن ، واستحالل ما حرم اهللا منهن مع أهنن : ش 

  . لسن من أهل القتال ، إذ الغالب عليهن اجلنب واخلور 
) جهادكن احلج : ( استأذنت النيب يف اجلهاد ، فقال : وقد روى البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٣٣٢٥
  . دخول املرأة الكبرية لسقي املاء ، ومعاجلة اجلرحى  وجيوز
غزوت مع رسول اهللا سبع غزوات ، أخلفهم يف رحاهلم ، وأصنع : ملا روي عن أم عطية األنصارية قالت  ٣٣٢٦

  . هلم الطعام ، وأداوي اجلرحى ، وأقوم على املرضى 
ونسوة معها من األنصار ، يسقني املاء ،  كان رسول اهللا يغزو بأم سليم: وعن أنس رضي اهللا عنه قال  ٣٣٢٧

  . رواه أمحد ومسلم . ويداوين اجلرحى 
يلزم اإلمام أن : وظاهر كالم اخلرقي أن املنع من ذلك على سبيل التحرمي ، وهو ظاهر كالم أيب الربكات ، قال 

ل باملرأة الواحدة إذا احتاج وجعله يف املغين مكروهاً ، وجوز لألمري خاصة أن يدخ. مينع املخذل واملرجف والنساء 
  . إليها ، كما كان النيب يقرع بني نسائه فتخرج معه من تقع عليها القرعة 

وإذا غزا األمري بالناس مل جيز الْحد أن يتعلف وال حيتطب ، وال يبارز علجاً ، وال خيرج من العسكر وال : قال 



  . حيدث حدثاً إال بإذنه 
وحال العدو ، ومكامنهم وقوهتم ، فإذا خرج إنسان أو بارز بغري إذنه مل يأمن أن  ألن األمري أعرف حبال الناس: ش 

يصادف كميناً للعدو فيأخذوه ، أو يرحل األمري باملسلمني ويتركه فيهلك ، أو يكون ضعيفاً ال يقوى على املبارزة 
إذا انتفت املفسدة ، وقد أشار اهللا  خبالف ما إذا أذن ، فإنه ال يأذن إال. فيظفر العدو به ، فتنكسر قلوب املسلمني 

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع مل { (  ١٩: سبحانه إىل ذلك حيث قال 
  . اآلية ) } يذهبوا حىت يستأذنوه 

رزة الصحابة يف زمن وقد فهم من كالم اخلرقي جواز املبارزة بإذن األمري ، وهو قول العامة ، وقد شاع وذاع مبا
  . النيب ومن بعده 

هذان خصمان اختصموا يف رهبم { (  ١٩مسعت أبا ذر رضي اهللا عنه يقسم قسماً أن : قال قيس بن عباد  ٣٣٢٨
أهنا نزلت يف الذين برزوا يوم بدر ، محزة وعلي وعبيدة بن احلارث ، وعتبة وشيبة ابين ربيعة ، والوليد بن عتبة ) } 

  . ه متفق علي. . . 
هذان خصمان اختصموا { (  ١٩نزلت هذه اآلية يف مبارزتنا يوم بدر : وكذلك قال علي رضي اهللا عنه  ٣٣٢٩
  . رواه البخاري ) } يف رهبم 
قتلت تسعة وتسعني رئيساً من املشركني مبارزة ، سوى من : ويروى عن علي رضي اهللا عنه أنه قال  ٣٣٣٠

  . شاركت فيه 
ينبغي أن يستأذن : بارزة بدون إذن حرام ، وظاهر كالم أيب حممد يف املغين الكراهة ، قال وقد صرح اخلرقي بأن امل

  . األمري يف املبارزة إذا أمكن 
  . ومن أعطي شيئاً يستعني به يف غزاته فما فضل فهو له ، فإن مل يعط لغزاة بعينها رد ما فضل يف الغزو : قال 
أن يعطى لغزوة بعينها ، فهذا إذا غزا وفضلت ) إحدامها ( فله حالتان  من أعطي شيئاً ليستعني به يف الغزاة: ش 

فضله فهي له ، ألن املقصود أن يغزو هذا املعني هذه الغزوة ، والدفع على سبيل املعاونة ، أشبه ما لو وصى أن حيج 
  . عنه فالن بألف 

  . إذا بلغت وادي القرى فشأنك به : وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا أعطى شيئاً للغزو يقول لصاحبه  ٣٣٣١
أن يعطى للغزو مطلقاً ، أو للنفقة يف سبيل اهللا ، فهذا إذا غزا وفضلت منه فضلة أنفقه يف غزاة أخرى ، ) الثانية ( 

ألن الدفع جلهة قربة ، فلزم صرف مجيعه فيها ، كما إذا أوصى أن حيج عنه بألف ، وهذه املسألة غري مسألة الدفع 
  .  يف الزكاة

هي حبيس فال جيوز بيعها إال أن تصري : وإذا محل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له ، إال أن يقول : قال 
  . يف حال ال تصلح للغزو ، فتباع وجتعل يف حبيس آخر 

  . إذا محل الرجل على دابة للغزو ، فإذا رجع من الغزو فالدابة له ، كالنفقة املدفوعة إليه : ش 
محلت على فرس يف سبيل اهللا ، فأضاعه صاحبه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه منه ، : وقال عمر  ٣٣٣٢

ال تشتره ، وال تعد يف صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن : ( وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول اهللا فقال 
ه ، ولوال ذلك ملا باعه ، ومل يفرق اخلرقي هنا وهذا يدل على ملكه ل. متفق عليه ) العائد يف صدقته كالعائد يف قيئه 

بني أن يدفعه ليغزو عليه غزوة معينة ، أو للغزو وأطلق ، وقياس ما تقدم التفرقة ، وهذا كله مع اإلطالق ، أما لو 
يف صرح له بالعارية أو باحلبسية ، وحنو ذلك فإنه يعمل على ذلك ، ففي العارية يرد إىل مالكه ، ويف احلبسية جيعل 



احلبس ، وال جيوز بيعه ، ملا تقدم يف الوقف من أنه ال جيوز بيع العني املوقوفة إال أن يؤول الفرس إىل حال ال يصلح 
  . للغزو ، فإنه يباع وجيعل يف حبيس آخر ، وقد تقدم ذلك يف الوقف 

  .  يف مكان ينتفع به وكذلك املسجد إذا ضاق بأهله ، أو كان يف مكان ال يصلى فيه ، جاز أن يباع ويصري: قال 
يعين وكذلك املسجد إذا ضاق بأهله ، أو كان يف مكان ال ينتفع به ، كأن ينتقل أهل القرية عنه ، أو خياف يف : ش 

حيول : الذهاب إليه من اللصوص وحنو ذلك ، فإنه جيوز بيعه على املذهب املشهور ، قال أمحد يف رواية صاحل 
ونص على . يعين إذا كان مينع من الصالة فيه : كان موضعه قذراً ، قال القاضي املسجد خوفاً من اللصوص ، وإذا 

بيع عرصته يف رواية عبد اهللا ، وذلك ملا تقدم يف جواز بيع الوقف ، وبيع الفرس احلبيس ، وقد بالغ أمحد يف رواية 
فامتنع بعضهم من ذلك ،  أيب داود ، فقال يف مسجد أراد أهله رفعه من األرض ، وجيعل حتته سقاية وحوانيت ،

ينظر إىل قول أكثرهم ، وقد أخذ القاضي بظاهر اللفظ ، وأن أهل املسجد هلم رفعه ، وجعل سقاية حتته ، : فقال 
حلاجتهم إىل ذلك ، وأىب ذلك ابن حامد ، ومحل كالم أمحد على مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء ، واختلفوا كيف 

  . اللفظ يعمل ، ويف هذا التأويل بعد من 
رواية أخرى يف أصل املسألة أن املساجد ال تباع ، ولكن تنقل آلتها إىل مسجد آخر ، ) ) أمحد (  ١٦وعن ( 

إلمكان بقاء العني مع صرفه يف جهة املسجدية ، ولذلك قلنا على املذهب أنه إذا مل ميكن إنشاء مسجد بالثمن 
  . صرف يف شقص مسجد 

  . مام أو نائبه ، نص عليه ، وكذلك املشتري بالثمن ، وكذلك كل وقف ال ناظر له يكون البائع لذلك اإل) تنبيه ( 
  . وكذلك األضحية إذا أبدهلا خبري منها : قال 
  . سيأيت الكالم على األضحية إن شاء اهللا تعاىل يف باهبا : ش 
ض ، وإن رأى فادى هبم ، وإذا سىب اإلمام فهو خمري إن رأى قتلهم ، وإن رأى مّن عليهم وأطلقهم بال عو: قال 

وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم ، وإن رأى استرقهم ، أي ذلك رأي أن فيه نكاية للعدو وحظاً للمسلمني 
  . فعل 
: خيّير اإلمام يف األسرى بني أربعة أشياء يف اجلملة ، القتل ، واملّن ، والفداء ، واالسترقاق ، أما القتل فلعموم : ش 
وألن النيب قتل رجال بين قريظة ، وهم بني الستمائة والسبعمائة ، وقتل يوم بدر عقبة ) } املشركني  اقتلوا{ (  ١٩

  : بن أيب معيط ، والنضر بن احلارث ، وفيه تقول أخته 
  ما كان ضرك لو مننت ورمبا 

  
  مّن الفىت وهو املغيظ احملنق 

  
فإما مّناً { (  ١٩: فلقوله سبحانه ) وأما املن والفداء ) . ( لو مسعت شعرها ملا قتلته : ( فقال رسول اهللا  ٣٣٣٣

  ) . } بعد وإما فداء 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن مثانني رجالً من أهل مكة هبطوا على النيب وأصحابه من جبال التنعيم  ٣٣٣٤

وهو الذي كف أيديهم { (  ١٩: ، عند صالة الفجر ليقتلوهم فأخذهم النيب سلماً فأعتقهم ، فأنزل اهللا سبحانه 
  . إىل آخر اآلية رواه مسلم وغريه ) } عنكم وأيديكم عنهم 

لو كان املطعم بن عدي حياً ، مث كلمين يف هؤالء : ( وعن جبري بن مطعم أن النيب قال يف أسارى بدر  ٣٣٣٥



  . رواه البخاري وغريه ) النتين لتركتهم له 
  . امة بن أثال سيد أهل اليمامة وثبت يف الصحيحني أن النيب مّن على مث ٣٣٣٦
  . وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب جعل فداء أهل اجلاهلية يوم بدر أربعمائة  ٣٣٣٧
ملا بعث أهل مكة يف فداء أسراهم ، بعثت زينب يف فداء أيب العاص : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٣٣٣٨

فلما ررها رسول اهللا رق هلا : ، أدخلتها هبا على أيب العاص ، قالت مبال ، وبعثت فيه بقالدة هلا كانت عند خدجية 
  . روامها أبو داود . نعم : ؟ قالوا ) إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها ، وتردوا عليها الذي هلا : ( وقال . رقة شديدة 

ملشركني من بين وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن رسول اهللا فدى رجلني من املسلمني برجل من ا ٣٣٣٩
  . عقيل ، رواه أمحد والترمذي وصححه 

ال أزال أحب بين متيم بعد ثالث مسعتهن : فلما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ) وأما االسترقاق (  ٣٣٤٠
وجاءت صدقاهتم فقال : ، قال ) هم أشد أميت على الدجال : ( من رسول اهللا يقوهلا فيهم ، مسعت رسول اهللا يقول 

أعتقيها فإهنا : ( وكان سبية منهم عند عائشة رضي اهللا عنها ، فقال رسول اهللا : قال ) هذه صدقات قومنا : ( لنيب ا
  . متفق عليه ) من ولد إمساعيل 

ملا قسم رسول اهللا سبايا بين املصطلق ، وقعت جويرية بنت احلارث يف : وعنها أيضاً رضي اهللا عنها قالت  ٣٣٤١
س بن مشاس ، أو البن عم له ، فكاتبته على نفسها ، وكانت حلوة مالحة ، فأتت رسول اهللا السيب لثابت بن قي

يا رسول اهللا أنا جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار ، سيد قومه ، وقد أصابين من البالء ما مل خيف عليك ، : فقالت 
أقضي : ( ما هو يا رسول اهللا ؟ قال و: ؟ قالت ) فهل لك يف خري من ذلك : ( فجئتك أستعينك على كتابيت ؛ قال 

وخرج اخلرب إىل الناس أن رسول : قالت ) قد فعلت : ( نعم يا رسول اهللا ، قال : ؟ قالت ) كتابتك ، وأتزوجك 
فلقد أعتق بتزوجيه : قالت . أصهار رسول اهللا فأرسلوا ما بأيديهم : اهللا تزوج جويرية ابنة احلارث ، فقال الناس 

رواه أمحد واحتج به ، . بيت من بين املصطلق ، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها إياها مائة أهل 
وهذا التخيري ختيري مصلحة واجتهاد ، ال ختيري تشهي فمىت رأى اإلمام املصلحة يف خصلة تعينت عليه ، ألنه ناظر 

  . القتل أوىل : و حممد للمسلمني ، فوجب عليه فعل األصلح كويل اليتيم ، ومىت تردد فقال أب
فادى هبم ، أي مبسلم ، وال نزاع يف جواز ذلك ، ملا تقدم من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه ) : وقوله ( 
هذا هو املذهب اجملزوم به عند القاضي ، وأيب الربكات ، . وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم ) : وقوله ( ، 

  . ، ألن النيب فادى أهل بدر باملال بال ريب وأيب حممد يف املغين ، وغريهم 
وحكى أبو حممد يف املقنع رواية أنه ال جتوز املفاداة مبال ، وحكاها أبو اخلطاب يف هدايته وجهاً ، ألن اهللا سبحانه 

  . اآلية ) } ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت { (  ١٩: عاتب نبّيه على ذلك ونزل 
ملا أسروا األسارى يعين يوم بدر قال النيب أليب بكر وعمر رضي اهللا :  عنهما قال ابن عباس رضي اهللا ٣٣٤٢
يا نيب اهللا هم بنو العم والعشرية ، أرى أن تأخذ منهم فدية : ؟ قال أبو بكر ) ما ترون يف هؤالء األسارى : ( عنهما 

؟ ) ما ترى يا ابن اخلطاب : ( اهللا  ، فتكون لنا قوة على الكفار ، وعسى اهللا أن يهديهم إىل اإلسالم ، فقال رسول
ال واهللا يا رسول اهللا ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكنين أرى أن متكنين فنضرب أعناقهم ، فتمكن علياً من : قال 

عقيل فيضرب عنقه ، ومتكنين من فالن نسيباً لعمر فأضرب عنقه ، فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها ، فهوي 
فلما كان الغد جئت فإذا رسول اهللا وأبو بكر قاعدين يبكيان ، قلت . بو بكر ، ومل يهو ما قلت رسول اهللا ما قال أ

يا رسول اهللا أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن مل أجد بكاء تباكيت : 



ة قريبة منه ، وأنزل اهللا شجر) أبكي للذي عرض على أصحابك من هذه الشجرة : ( فقال رسول اهللا . لبكائكما 
فكلوا مما غنمتم { (  ١٩: إىل قوله ) } ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض { (  ١٩: عّز وجلّ 

بأن العقاب كان على أخذ املال ابتداء ، ) وأجيب . ( رواه أمحد ومسلم . ، فأحلّ اهللا هلم الغنيمة ) } حالالً طيباً 
  . قّر ما فعله وأحل هلم الغنيمة كما يف احلديث مث إن اهللا سبحانه أ

ما كان لنيب { (  ١٩: قال عمر رضي اهللا عنه ملا كان يوم بدر وأخذ يعين النيب الفداء فأنزل اهللا عّز وجلّ  ٣٣٤٣
{ (  ١٩من الفداء ) } ملسكم فيما أخذمت { (  ١٩: إىل قوله ) } أن يكون له أسرى ، حىت يثخن يف األرض 

  . رواه أبو داود . . . مث أحل هلم الغنائم ) } م عذاب عظي
إذا تقرر هذا ، فاعلم أن هذا التخيري الذي ذكره اخلرقي هو يف األحرار املقاتلة ، أما األرقاء فءن اإلمام خيري بني 

قاء قتلهم إن رأى ذلك ملضرة بقائهم وحنو ذلك ، أو تركهم غنيمة كالبهائم ، وأما النساء والصبيان فيصريون أر
بنفس السيب ، ألن النيب هنى عن قتلهم ، وكان النيب يسترقهم إذا سباهم ، وأما من حيرم قتله غري النساء والصبيان 

ال جيوز سبيهم لتحرمي قتلهم ، : كالشيخ الفاين ، والراهب ، والزمن ، واألعمى فقال أبو حممد يف الكايف واملغين 
جيوز استرقاق الشيخ والزمن ، ولعل هذا يف : بن املنجا أنه قال يف املغين ا) وحكى عنه . ( وعدم النفع من اقتنائهم 

كل من ال يقتل كاألعمى وحنوه يرق بنفس السيب ، وأما أبو : املغين القدمي ، وحكى أيضاً عن األصحاب أهنم قالوا 
نفع فيه ال يسىب ، الربكات فجعل من فيه نفع من هؤالء حكمه حكم النساء والصبيان ، وظاهر كالمه أن من ال 

  . وهذا هو أعدل األقوال 
إذا أسلم األسري تعني رقه ، نص عليه أمحد ، وعليه األصحاب ، ألنه أسري حيرم قتله ، أشبه املرأة ، وقال ) : تنبيه ( 

امرئ  ال حيل دم( يسقط القتل ، وخيري فيه بني الثالثة األخر ، ألن القتل امتنع ملانع ، وهو : أبو حممد يف الكايف 
  . وحنوه ، فيبقى ما عداه على األصل ) مسلم إال بإحدى ثالث 

كانت ثقيف حلفاء لبين عقيل ، فأسرت ثقيف : ويف مسلم وغريه عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال  ٣٣٤٤
رجلني من أصحاب رسول اهللا وأسر أصحاب رسول اهللا رجالً من بين عقيل ، وأصابوا معه العضباء ، فأتى عليه 

مبا أخذتين وأخذت سابقة احلاج ؟ : فقال ) ما شأنك : ( يا حممد ، فأتاه فقال : رسول اهللا وهو يف الوثاق ، فقال 
ما : ( يا حممد يا حممد ، قال : مث انصرف عنه فناداه فقال ) أخذتك جبريرة حلفائك ثقيف : ( يعين العضباء ، فقال 

يا : مث انصرف عنه فناداه ) وأنت متلك أمرك أفلحت كل الفالح لو قلتها : ( قال . إين مسلم : ؟ قال ) شأنك 
ففدي بعد ) هذه حاجتك : ( قال . إين جائع وظمآن فأسقين : ؟ فقال ) ما شأنك ( حممد يا حممد ، فأتاه فقال ؛ 

بو حممد يف القاضي بأن النيب حيتمل أنه علم من حاله أنه كان منافقاً ، وفيه نظر ، وأجاب أ) وأجاب . ( بالرجلني 
املغين بأن هذا ال ينايف رقه ، فإن رقيق املسلمني جيوز أن يفادى هبم ، ويعترض على هذا بأنه إذا صار رقيقاً فكيف 

ترك موثوقاً ، مث إنه إمنا جتوز املفاداة برقيق املسلمني بإذهنم على قوله ، وليس يف احلديث إذن ، وجياب بأن ترك 
  . ى عدمها ، مث لو ثبت أنه مل يستأذهنم فذلك لعلمه أهنم راضون مبا يفعله ذكر اإلذن يف احلديث ال يدل عل

  . وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطالقهم سبيل تلك الغنيمة : قال 
طريق من استرق منهم ، واملال الذي أخذ منهم على إطالقهم طريق الغنيمة ، يف أنه خيمس ، مث تقسم أربعة : ش 

  . غامنني ، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، ألنه مال غنمه املسلمون ، أشبه اخليل والسالح أمخاسه بني ال
وإمنا يكون له استرقاقهم ، إذا كانوا من أهل الكتاب ، أو جموساً ، فأما من سوى هؤالء من العدو فال يقبل : قال 

  . من بالغي رجاهلم إال اإلسالم أو السيف أو الفداء 



أما من عداهم . ذين جيرى عليهم االسترقاق هم الذين يقرون باجلزية ، وهم أهل الكتاب واجملوس يعين أن ال: ش 
يف رواية حممد بن احلكم وإليه ميل أيب حممد ، وهو ) أمحد (  ١٦من مشركي العرب والعجم ، فاملنصوص عن 

  . الصواب جواز استرقاقهم ، واحتج حبديث جويرية وقد تقدم 
وقد سىب النيب العرب يف غري . ليس على عريب ملك : هب إىل قول عمر رضي اهللا عنه ال أذ: وقال  ٣٣٤٥
  . وأبو بكر وعلي رضي اهللا عنهما حني سىب بين ناجية . حديث 
ال يسترقون : ونقل عنه ابن منصور ، وقد سئل عن قول عمر رضي اهللا عنه يف العريب يتزوج األمة فولدت  ٣٣٤٧
 العريب شيئاً ، قد اختلفوا فيه ، فتوقف عن اجلواب ، فيخرج له قول بعدم اجلواز ، و ال أقول يف: قال . يفديهم 

يف املسألة روايتان ، وتبعه من بعده على ذلك ، وكأن مستند املنع قول عمر رضي اهللا عنه وألنه ال : ابن حامد قال 
  . وابن عقيل يف التذكرة والشريازي  وهذه الرواية هي اختيار اخلرقي ، والشريف ،. يقر باجلزية فأشبه املرتد 

أبو حممد وأبو اخلطاب ومن تبعهما حيكون اخلالف كما تقدم يف غري أهل الكتاب واجملوس ، وأبو ) : تنبيه ( 
الربكات جعل مناط اخلالف فيمن ال يقر باجلزية ، فعلى قوله نصارى بين تغلب جيرى فيهم اخلالف ، لعدم أخذ 

هذا قول القاضي يف الروايتني ، فءنه حكى اخلالف يف مشركي العرب من أهل الكتاب اجلزية منهم ، ويقرب من 
، مث حكى كالم اخلرقي ، وكالم أمحد يف رواية حممد بن احلكم ، فيمن ال كتاب له ، وأمحد رمحه اهللا إن مل يكن عنه 

دم اإلقرار باجلزية ، حىت يؤخذ نص باملنع إال رواية ابن منصور ، فليس له توقف إال يف العرب ، وهو مل يعلل بع
  . بعموم علته يف كل من ال يقر باجلزية من العجم وحنوهم 

  . وينفل اإلمام ومن استخلفه اإلمام كما فعل النيب يف بدأته الربع بعد اخلمس ، ويف رجعته الثلث بعد اخلمس : قال 
ووهبنا له إسحاق { (  ١٩: وقوله تعاىل  النفل يف اللغة الزيادة ، ومنه نفل الصالة ، زيادة على فرضها ،: ش 

  . فيعقوب عليه السالم هو ولد ولد إبراهيم وهو زائد على ما طلبه إبراهيم من الولد ) } ويعقوب نافلة 
إذا تقرر هذا فينبغي لإلمام أو نائب اإلمام إذا غزا غزاة أن يبعث أمامه سرية تغري على العدو ، وجيعل هلا الربع بعد 

تغري خلفه إذا رجع ، ويشترط هلا الثلث بعد اخلمس ، فما أتت به أخرج مخسه ، وأعطى السرية ما اخلمس ، أو 
  . جعل هلا ، مث قسم الباقي على اجليش والسرية معاً ، اقتداء برسول اهللا 

ه فعن حبيب بن مسلمة أن النيب نفل الربع بعد اخلمس يف بدأته ، ونفل الثلث بعد اخلمس يف رجعته ، روا ٣٣٤٧
  . أمحد وأبو داود 

  . رواه أمحد والترمذي . . . بعد اخلمس : وعن عبادة بن الصامت مثله ، ومل يقل  ٣٣٤٨
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ألنفسهم خاصة ، سوى قسم  ٣٣٤٩

  . عامة اجليش ، واخلمس يف ذلك كله واجب 
ول اهللا بعث سرية قبل جند ، فخرجت فيها فبلغت سهماننا اثين عشر بعرياً ، ونفلنا وعنه أيضاً أن رس ٣٣٥٠

متفق عليهما ، وهذا على سبيل الندبية ، فلإلمام أن ال ينفل شيئاً ، وأن ينفل ما دون . . . رسول اهللا بعرياً بعرياً 
إن الرسول : ن السرايا ، وقال كان ينفل بعض من يبعث م: ذلك ، حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما فإنه قال 

أن ينفل ذلك بال شرط ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وظاهر األحاديث ، أو ليس ) وهل له ( نفلهم بعرياً بعرياف ، 
له ذلك إال بشرط ، وهو الذي ذكره يف املغين ، ألن مع عدم الشرط تتعلق مجيع حقوق الغازين باملال ، فال خيص 

أن يزيد على الثلث ، ال جيوز له بال شرط رواية واحدة ، ألن النيب مل ) وهل له . ( ني بعضهم ببعضه ؟ على روايت
ينقل عنه أنه زاد على ذلك ، وهل له ذلك بالشرط ، ألن زيادة النيب ونقصه يدل على أن ذلك غري مقدر ، أو 



  . ليس له ذلك ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وبه قطع أبو حممد ملا تقدم ؟ على روايتني 
  . ويرد من نفل على من معه يف السرية إذ بقوهتم صار إليه : قال 
يعين أنه إذا جاء بعض السرية بشيء فنفله ، ومل يأت بعضهم بشيء فلم ينفله ، فإن من نفل يرد على من مل : ش 

  . ينفل من السرية ، ملا علّله اخلرقي ، من أن بقوة من مل ينفل صار املال ملن نفل 
  . منا واحداً منهم مقبالً على القتال فله سلبه ومن قتل : ش 
  . القاتل يستحق السلب يف اجلملة بال ريب : ش 

متفق عليه ، رواه أبو قتادة وغريه ، إذا علم هذا ) من قتل قتيالً له عليه بينة فله سلبه : ( لقول النيب  ٣٣٥١
حلرب ، بأن يقتله حال املبارزة ، أو واحلرب أن يغر بنفسه يف قتله يف حال ا) أحدها ( فيشترط الستحقاقه شروط 

  . السلب للقاتل إمنا هو يف املبارزة ، ال يكون يف اهلزمية : قائمة ، وحنو ذلك ، قال أمحد 
رواه أبو . نفلين رسول اهللا يوم بدر سيف أيب جهل وكان قتله : ملا روى ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  ٣٣٥٢

  . داود 
مسعود أبا جهل وبه رمق ، فأجهز عليه ، كذا روي معىن ذلك يف أيب داود وغريه ، ولو مل وإمنا أدرك ابن  ٣٣٥٣

يكن التغرير شرطاً لدفع إليه السلب أمجع ، فعلى هذا لو رمى بسهم إىل صف الكفار ، فقتل فال سلب له ، لعدم 
يكون غنيمة لذلك ، وكذلك التغرير ، وكذلك لو محل مجاعة من املسلمني على واحد فقتلوه ، فال سلب هلم ، و

واستثىن أبو ) من قتل قتيالً ( هو هلما ؛ لعموم ) : وعن القاضي ( إذا قتله اثنان على املنصوص يف رواية حرب ، 
  . حممد ما إذا قتله اثنان ، وكانت ضربة أحدمها أبلغ يف قتله من األخرى ، أن السلب يكون له 

: ( فراء ، ومعاذ بن عمرو بن اجلموح ، وأتيا النيب فأخرباه ، فقال مستدالً بأن أبا جهل ضربه معاذ بن ع ٣٣٥٤
ال ، فنظر يف السيفني : ؟ قاال ) هل مسحتما سيفيكما : ( فقال . أنا قتلته : ؟ فقال كل واحد منهما ) أيكما قتله 

يكون كما قاله أبو  وهذا حيتمل أن. وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح ، متفق عليه ) كالكما قتله : ( فقال 
حممد ، وحيتمل أنه نفل السلب ملعاذ بن عمرو وإن مل يستحقه ، ويكون يف هذا دليل على أن لإلمام أن ينفل بعض 

  . الغامنني 
ومن صور التغرير أن يكون املقتول مقبالً على القتال ، فإن كان مدبراً فال سلب له ، لعدم التغرير يف قتله ، وألن 

ا شره باهنزامه ، فأشبه ما لو كان مأسوراً ، واستثىن أبو حممد من ذلك ما إذا اهنزم واحلرب قائمة ، املسلمني قد كقو
  . فأدركه إنسان فقتله فإن سلبه له 

من قتل : ( معتمداً على أن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قتل طليعة الكفار وهو منهزم ، فقال النيب  ٣٣٥٥
، واحلديث يف الصحيحني ، ومن صوره أيضاً أن ) له سلبه أمجع : ( كوع ، قال سلمة بن األ: ؟ قالوا ) الرجل 

يكون الكافر ممتنعاً ، فإن كان مثخناً باجلراح ، وقتله إنسان فال شيء له ، لعدم التغرير ، وقد تقدم حديث ابن 
ي يظهر أهنا كلها أن مجاعة من األصحاب جيعلون كل واحد من هذه شرطاً ، والذ) واعلم ( مسعود يف ذلك ، 

  . مقبالً على القتال : ترجع إىل التغرير ، واإلشارة إىل هذا الشرط يف قول اخلرقي 
أو يثخنه يصريه يف حكم املقتول ، ألنه إذاً ) من قتل قتيالً ( أن يقتل الكافر ، كما يف احلديث ) الشرط الثاين ( 

، ألنه الذي كفى ] ال أعلم فيه خالفاً [ للقاطع ، صار يف حكم امليت ، ولو قطع أربعته ، وقتله آخر فسلبه 
وكذلك لو قطع يديه أو رجليه على وجه لذلك ، وعلى آخر هو للقاتل ، . املسلمني شره ، وصريه يف حكم امليت 

لعموم احلديث ، وعلى ثالث هو غنيمة ، كما لو اشترك اثنان يف قتله ، وكذلك األقوال الثالثة فيما إذا قطع يده 



، مث قتله آخر ، واملنصوص أنه غنيمة ، وهو املقدم يف اليت قبلها أيضاً ، ولو قطع يداً أو رجالً مث قتله آخر ،  ورجله
فالسلب للقاتل على ما قطع به أبو الربكات ، وحكاه يف املغين احتماالً ، ألنه الذي كفى املسلمني شره ، وقطع يف 

تله ، وهذا الذي أورده يف املغين مذهباً ، ولو أسره فقتله اإلمام فال الكايف بأنه غنيمة ، كما لو اشترك اثنان يف ق
  . شيء له من السلب ، على املذهب املنصوص لعدم القتل 

أن يكون القاتل ممن له حق يف الغنيمة ، فإن مل يكن له فيها حق أصالً ، كاملخذل واملرجف ، ) الشرط الثالث ( 
ه ليس من أهل اجلهاد ، وإن كان له فيها حق لكن إرضاخ ال إسهام ، كالصيب واملعني على املسلمني فال شيء له ألن

واملرأة وحنومها ، فهل يستحق السلب إذا قتل ، لعموم احلديث ، وبه قطع أبو حممد ، أو ال يستحقه ، ألن السهم 
  آكد منه لإلمجاع عليه وهو ال يستحقه ، فالسلب أوىل ؟ 

من اتلمقاتلة ، فإن كان شيخاً فانياً ، أو صبياً ، أو امرأة ، وحنو ذلك ممن قد  أن يكون املقتول) الشرط الرابع ( 
هني عن قتله ، مل يستحق قاتله سلبه ، بال خالف نعلمه ، فإن قاتل هؤالء فهل يستحق قاتلهم سلبهم ، وبه قطع أبو 

  . حممد ، جلواز قتلهم إذاً ، أو ال يستحق سداً للذريعة ؟ فيه وجهان 
إذا بارز العبد بغري إذن مواله مل يستحق السلب ، ألنه عاص ، وكذلك كل عاص كمن : قال أبو حممد ) : تنبيه ( 

وخيرج يف العبد : فيمن دخل بغري إذن يؤخذ منه اخلمس ، وباقيه له كالغنيمة ، قال ) وعن أمحد ( دخل بغري إذن ، 
، خبالف السلب ، فإن منهم من جيعله كالنفل ، ال  قد يقال تعلق احلق بالغنيمة آكد لإلمجاع عليها: مثله ، قلت 

إنه ال يشترط يف استحقاق السلب أن تكون املبارزة بإذن اإلمام ، لعموم اخلرب ، : يستحق إال بالشرط ، مث قال 
وهذا يتمشى على قوله ، من أن ) : قلت ( وألن كل من قضي له بالسلب يف عصره مل ينقل أنه أذن له يف املبارزة ، 

  . ذن يف املبارزة مندوب إليه ال واجب ، أما على ما يقوله اخلرقي وغريه فال اإل
  . غري خمموس : قال 
  . يعين أن القاتل يستحق السلب إذا وجدت شروطه من غري ختميس ، لعموم ما تقدم : ش 

أبو طلحة يومئذ فقتل ) من قتل رجالً فله سلبه : ( وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال يوم حنني  ٣٣٥٦
: قال ) من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه : ( رواه أمحد وأبو داود ، ويف لفظ . عشرين رجالً ، وأخذ أسالهبم 

رواه أمحد ، وفيه دليل على أن من شرط استحقاق السلب التغرير يف . فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجالً 
  . السلب كما تقدم  القتل ، وأن املشركني يف القتل ال يستحقان

  . وعن عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي اهللا عنهما أن النيب مل خيمس السلب ، رواه أمحد وأبو داود  ٣٣٥٧
  . ومقتضى كالم اخلرقي أن السلب يكون من أصل الغنيمة ، ال من مخس اخلمس ، وهو كذلك إلطالق احلديث 

  . قال ذلك اإلمام أو مل يقل : قال 
أن السلب يستحقه القاتل ، اشترط ذلك اإلمام أو مل يشترطه ، هذا هو املنصوص املشهور ، واملذهب يعين : ش 

عند عامة األصحاب ، واختار أبو بكر أنه ال يستحقه إال من شرطه له اإلمام ، وحكى ذلك غري واحد من 
ليس له ذلك إال أن يكون : رب األصحاب رواية عن أمحد ، وأخذها القاضي يف الروايتني من قول أمحد يف رواية ح

من قتل قتيالً فله : ( قتاله بإذن اإلمام ، وهذا املأخذ ال يدلّ على املدعى ، وباجلملة مدرك اخلالف يف ذلك أن قوله 
هل ذلك بيان لشرع عام ، أو خمتص بتلك الواقعة ، فال يستحق إال بالشرط ، وكذلك حكم النيب بالسلب ) سلبه 

ن األكوع وغريه ، هل ذلك الستحقاقهم إياه مطلقاً ، أو من باب النفل ؟ ويرجح األول أن للقاتلني ، كسلمة ب
من قتل : ( األصل عدم التخصيص ، وبيان الشرع العام ، مث إن أبا قتادة كان قد قتل القتيل قبل أن يقول النيب 



  . اه النيب السلب وأعطاه النيب سلبه ، ولو كان إمنا يستحق بالشرط ملا أعط) قتيالً فله سلبه 
فرأيت رجالً من : خرجنا مع النيب عام حنني ، فلما التقينا كانت للمسلمني جولة ، قال : قال أبو قتادة  ٣٣٥٨

املشركني قد عال رجالً من املسلمني ، فاستدرت إليه حىت أتيته من ورائه ، وضربته على حبل عاتقه ، وأقبل علي 
:  أدركه املوت فأرسلين ، فلحقت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت ، مث

) من قتل قتيالً له عليه بينة فله سلبه : ( أمر اهللا ، مث إن الناس رجعوا ، وجلس رسول اهللا فقال : ما للناس ؟ فقلت 
هد يل ؟ مث من يش: فقمت فقلت : من يشهد يل ؟ مث جلست ، مث قال مثل ذلك ، قال : فقمت فقلت : قال 

؟ فقصصت عليه القصة ، فقال ) ما لك يا أبا قتادة : ( جلست ، مث قال ذلك الثالثة ، فقمت فقال رسول اهللا 
صدق يا رسول اهللا ، سلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه من حقه ، فقال أبو بكر الصديق رضي : رجل من القوم 

: فقال رسول اهللا . اهللا ، يقاتل عن اهللا وعن رسوله فيعطيك سلبه  ال ها اللَّه إذاً ال يعمد إىل أسد من أسد: اهللا عنه 
قد شهد : فالرسول دفع إليه السلب من غري بينة وال ميني ، ألنا نقول : ال يقال . متفق عليه ) صدق فأعطه إياه ( 

اصاً بأيب قتادة رضي له واحد ، وقد يكتفي يف مثل ذلك بالواحد ، لتعذر إقامة اثنني ، أو يكون قبول الواحد إذاً خ
  . اهللا عنه 
قتل رجل من محري رجالً من العدو ، فأرتد : وما يف مسلم واملسند عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال  ٣٣٥٩

سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي اهللا عنه وكان والياً عليهم ، فأتى رسول اهللا عوف بن مالك ، فأخربه فقال خلالد 
فمّر خالد بعوف فجّر بردائه ، ) ادفعه إليه : ( استكثرته يا رسول اهللا ، قال : ؟ قال ) سلبه  ما منعك أن تعطيه: ( 

ال تعطه يا خالد ، : ( هل أجنزت لك ما ذكرت لك من رسول اهللا ، فسمعه رسول اهللا فاستغضب فقال : مث قال 
نماً ، فرعاها مث حتني سقيها ، فأوردها هل أنتم تاركون يل أمرائي ، إمنا مثلي ومثلكم كمثل رجل استرعى إبالً وغ

منع رسول اهللا السلب : فقيل ) حوضاً ، فشرعت فيه ، فشربت صفوه وتركت كدره ، فصفوه لكم ، وكدره هلم 
  . عقوبة ، ويرد أنه عاقب من مل يذنب ، واهللا أعلم 

ما عليه من الثياب والسالح  والدابة وما عليها من آلتها من السلب ، إذا قتل وهو عليها ، وكذلك مجيع: قال 
واحللي وإن كثر ، فإن كان معه مال مل يكن من السلب ، وقد روي عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا قول آخر يف الدابة 

  . أهنا ليست من السلب 
  . أهنا من السلب مطلقاً ، أعين سواء كان يقاتل عليها أو ممسكاً بعناهنا ) إحداها ( يف الدابة ثالث روايات : ش 

خرجت مع زيد بن حارثة رضي : أما إذا كان يقاتل عليها فلما روى عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال  ٣٣٦٠
اهللا عنه يف غزوة مؤتة ، ورافقين مددي من أهل اليمن ، ومضينا فلقينا مجوع الروم ، وفيهم رجل على فرس أشقر ، 

، فقعد له املمددي خلف صخرة ، فمر به  عليه سرج مذهب ، وسالح مذهب ، فجعل الرومي يغري باملسلمني
الرومي فعرقب فرسه فخر وعاله فقتله ، وحاز فرسه وسالحه ، فلما فتح اهللا عّز وجلّ للمسلمني ، بعث إليه خالد 

يا خالد أما علمت أن رسول اهللا قضى : فأتيته فقلت : بن الوليد رضي اهللا عنه فأخذ منه السلب ، قال عوف 
رواه أمحد وأبو داود ، وأما إذا . . . وذكر احلديث إىل آخره . بلى ، ولكين استكثرته : ل بالسلب للقاتل ؟ قا

  . كان ماسكاً بعناهنا فألهنا معدة للقتال عليها ، متمكن من ذلك ، فأشبهت سيفه أو رحمه الذي يف يده 
ان على البدن ، وذكر أبو عبد ليست من السلب مطلقاً ، اختارها أبو بكر ، ألن السلب اسم ملا ك) : والثانية ( 

  . فأخذ سواريه ومنطقته ، يعين ومل يذكر فرسه : اهللا حديث عمرو بن معديكرب 
إن قاتل عليها فهي من السلب ، ملا تقدم يف حديث عوف ، وإن كان ممسكاً بعناهنا فليست من ) : والثالثة ( 



عليها ، لفهم الصحابة ، فيبقى ما عداه على مقتضى السلب ، ملا تقدم يف دليل الثانية ، خرج منه إذا كان يقاتل 
إن : اللغة ، وهذه الرواية أعدل األقوال ، وهي اختيار اخلرقي ، واخلالل ، وال يغرنك قول أيب حممد يف الكايف 
ك ال اختيار اخلالل الرواية الثانية كتلميذه ، فإنه وهم ، وال نزاع أن اليت يف بيته أو مع غالمه أو جمنوبة وحنو ذل

تكون من السلب ، وحيث حكم بالدابة أهنا من السلب فكذلك ما عليها من آلتها ، من سرج وجلام وحنو ذلك ، 
ال ما كان حمموالً عليها من دراهم وحنو ذلك ، إذا علم حكم الدابة ، فالذي هو سلب عندنا بال ريب ما كان على 

الح كرمح وسيف ، وسكني وحنو ذلك ، وحلي كتاج املقتول ، من ثياب كعمامة ، ودرع ومغفر وحنو ذلك ، وس
  ) . من قتل قتيالً فله سلبه : ( فشمله قول الرسول . وأسورة وحنومها ، ألن ذلك يدخل يف اسم السلب 

ويف حديث عمرو بن معديكرب أنه محل على أسوار فطعنه فدق صلبه فصرعه ، فنزل إليه فقطع يده ،  ٣٣٦١
مقاً من ديباج وسيفاً ومنطقة ، فسلم ذلك له ، فأما املال الذي معه يف كمرانة أو وأخذ سوارين كانا عليه ، ويل

خريطته فليس من السلب ، وكذلك خيمته ورحله ، وحنو ذلك مما ليس يف يده ، ألن ذلك ال يدخل يف مسمى 
  . السلب ، فال يتناوله احلديث 

  . مانه ومن أعطاهم األمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أ: قال 
{ (  ١٩يصح إعطاء األمان للكفار يف اجلملة باإلمجاع ، فيحرم قتلهم وماهلم والتعرض هلم ، قال اهللا تعاىل ؛ : ش 

  . وقد شاعت األحاديث بذلك ) } وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا 
هللا عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، وفاطمة ذهبت إىل رسول ا: قالت أم هاىنء أخت علي رضي اهللا عنهما  ٣٣٦٢

مرحباً بأم : ( أنا أم هانئ بنت أيب طالب ، فقال : ؟ فقلت ) من هذه : ( ابنته تستره بثوب ، فسلمت عليه فقال 
يا رسول اهللا : ، فلما فرغ من غسله قام فصلى مثان ركعات ، ملتحفاً يف ثوب واحد ، فلما انصرف قلت ) هاىنء 

) قد أجرنا من أجرت يا أم هاىنء : ( لي أنه قاتل رجالً قد أجرته ، فالن بن هبرية ، فقال رسول اهللا زعم ابن أمي ع
  . متفق عليه . . . وذلك ضحى : قالت أم هاىنء 

من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة ، وإن رحيها : ( قال رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال  ٣٣٦٣
  ) . من قتل قتيالً من أهل الذمة ) ( رواه البخاري والنسائي ، وقال ) . . . ة أربعني عاماً ليوجد من مسري

وعن صفوان بن سليم ، عن عدة من أبناء أصحاب رسول اهللا عن ربائهم رضي اهللا عنهم ، أن رسول اهللا  ٣٣٦٤
بغري طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم  من ظلم معاهداً أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً: ( قال 

  . القيامة رواه أبو داود 
فال يصح أمان الكافر ، وإن . منا : ، وهلذا قال اخلرقي ) مسلماً ( إذا تقرر هذا فيشترط ملعطي األمان أن يكون 

  . كان ذمياً 
رواه أمحد ، وهو ) م ذمة املسلمني واحدة ، يسعى هبا أدناه: ( ملا روي علي رضي اهللا عنه عن النيب قال  ٣٣٦٥

فال يصح من جمنون ، وال طفل ، وال مغمى عليه ، ألن ) عاقالً ( بعض حديث يف الصحيح ، فقيد ذلك باملسلمني 
فال يصح من مكره بال ريب ، ) خمتاراً ( كالمهم غري معترب ، وكذلك السكران ، قاله أبو حممد ، وخيرج فيه قول 

وهي أنصهما وأشهرمها ال يشترط ، وبه قطع القاضي يف اجلامع ) إحدامها ( وهل يشترط البلوغ ؟ فيه روايتان 
رواية واحدة ، حامالً لرواية : الصغري ، والشريازي ، والشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وأبو بكر ، وقال 

) والثانية (  .االشتراط على غري املميز ، وهو مقتضى كالم شيخه ، وذلك لعموم احلديث ، إذ هو من املسلمني 
وحيتملها كالم اخلرقي يشترط ، ألنه غري مكلف ، وال يلزمه بقوله حكم ، فال يلزم غريه كاجملنون ، فعلى األوىل من 



مميزاً ، وقيده اخلالل بابن سبع ، بشرط أن يعقل التخيري بني : شرطه أن يكون عاقالً ، قاله مجاعة وبعضهم يقول 
  . واملرأة باإلمجاع ، حلديث أم هاىنء بني الرجل ) وال فرق ( أبويه ، 
يعين جتري على املسلمني ، رواه ) إن املرأة لتأخذ على القوم : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٣٣٦٦

  . احلر والعبد ، لعموم احلديث ) وال بني ( الترمذي ، 
إن العبد املسلم : طاب رضي اهللا عنه فقال وقد جاء أن عبداً أعطى أماناً ، فكتب بذلك إىل عمر بن اخل ٣٣٦٧

  . رجل من املسلمني ، ذمته ذّمتهم ، رواه سعيد وال بني املطلق واألسري ، واألجري والتاجر وغريهم ، لعموم احلديث 
  . أنا املعطي ، مل يقتل واحد منهم : ومن طلب األمان ليفتح احلصن ففعل ، فقال كلٌّ واحد : قال 
د يف رواية أيب طالب وأيب داود ، وإسحاق بن إبراهيم ، يف قوم يف حصن استأمن عشرة ، هذا منصوص أمح: ش 

لنا األمان ، فيؤمنون كلهم وال يقتل واحد منهم ، مع أن هذا واهللا أعلم اتفاق ، : ونزلت عشرة عشرة ، فيقولوا 
أخته بأجنبية ، أو ميتة مبذكاة ، وهل  ألنه اشتبه املباح باحملرم فيما ال ضرورة إليه ، فحرم الكل ، كما لو اشتبهت

يقرع بينهم ، فيخرج ) : والثاين . ( وهو ظاهر كالمه السابق ال ، ملا تقدم ) أحدمها ( جيوز استرقاقهم ؟ فيه قوالن 
واحد بالقرعة ، ويسترق الباقون ، ألن احلق لواحد منهم ، فعني بالقرعة ، كما لو أعتق عبداً من عبيده وأشكل ، 

يقرع : من أصحابنا من قال : لقول عزاه الشيخان وغريمها إىل أيب بكر ، والذي يف الروايتني أن أبا بكر قال وهذا ا
  . ظاهر كالم أمحد أنه ال يسترق واحد منهم ، وذكر كالم أمحد السابق : بينهم ، وأن أبا بكر قال 

لغنيمة ، فله سهم راجل ، ومن دخل راجالً ومن دخل إىل أرضهم من الغزاة فارساً ، فنفق فرسه قبل إحراز ا: قال 
  . فأحرزت الغنيمة وهو فارس ، فله سهم فارس 

نفق فرسه أي مات ، وكذلك يقال يف كل دابة ، وال يقال لغريها إال جمازاً ، واالعتبار يف االستحقاق حبال : ش 
له سهم فارس ، وال عربة اإلحراز ، فءن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سهم راجل ، وإن أحرزت وهو فارس ف

أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى ، إن كان فارساً ففارس ، وإن : مبا قبل ذلك ، قال أمحد 
  . كان راجالً فراجل 

الغنيمة ملن شهد الوقعة اه ، وذلك ألهنا احلال اليت حيصل فيها االستيالء : ألن عمر رضي اهللا عنه قال  ٣٣٦٨
  . بب امللك ، فكان االعتبار به خبالف غريه الذي هو س

  . فيعطى ثالثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه : قال 
  . أي يعطى الفارس ثالثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه : ش 

متفق عليه . ملا روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قسم للفرس سهمني ، وللراجل سهماً  ٣٣٦٩
  . أن رسول اهللا أسهم لرجل ولفرسه ثالثة أسهم ، سهماً له وسهمني لفرسه : يب داود وأمحد يف رواية أل
ضرب رسول اهللا عام خيرب للزبري رضي اهللا عنه أربعة أسهم ، سهم : وعن ابن الزبري رضي اهللا عنهما قال  ٣٣٧٠

  . رواه النسائي . . . وسهمان للفرس للزبري ، وسهم لذي القرىب بصفية بنت عبد املطلب أم الزبري رضي اهللا عنها 
أتينا رسول اهللا أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهماً ، : وعن أيب عمرة عن أبيه قال  ٣٣٧١

  . وأعطى الفرس سهمني ، رواه أمحد وأبو داود 
  . وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قسم ملائيت فرس خبيرب سهمني سهمني  ٣٣٧٢
روامها ) للفارس ثالثة أسهم ، وللراجل سهم : ( ال خيتلف فيه عن رسول اهللا قال : وعن خالد احلذاء قال  ٣٣٧٣

  . الدارقطين 



قسمت خيرب على أهل احلديبية ، : وال يعارض األحاديث هذه حديث جمّمع بن حارثة األنصاري قال  ٣٣٧٤
رواه أبو داود ، . . . الفارس سهمني ، والراجل سهماً فقسمها رسول اهللا على مثانية عشر سهماً ، فأعطى 

حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما : لترجحها عليه بكثرة رواهتا ، وأعلميتهم ، وأصحيتها ، ولذلك قال أبو داود 
ثالمثائة فرس ، وإمنا كانوا مائيت فرس ، مث إن حديث جممع : وأتى الوهم يف حديث جممع أنه قال : أصح ، قال 

  . ل أنه أعطى الفارس سهمني لفرسه ، والراجل سهماً ، أي صاحبه ، توفيقاً بني الكل حيتم
  . إال أن تكون فرسه هجيناً ، فيكون له سهمان ، له سهم ، وهلجينه سهم : قال 
اهلجني الذي أبوه عريب وأمه غري عربية ، وعكسه يسمى املقرف ، فإن كان أبواه غري عربيني فهو الربذون ، : ش 
هل ( أراد اخلرقي باهلجني ما عدا العريب ، واختلف يف هذه : ذه الثالثة حكمها واحد ، وهلذا قال أبو حممد وه

{ (  ١٩: ويسمى العتيق ، لدخوهلا يف قوله تعاىل . وهو املذهب ، كما يسهم ملن أبواه عربيان باإلمجاع ) يسهم هلا 
ألهنا ال ) أو ال يسهم هلا ( النيب أسهم للفرس سهمني ، إن : ويف مسمى الفرس ، وقد قال الصحابة ) } واخليل 

العراب أسهم هلا مثل العريب ، ألهنا من اخليل ، وقد ) أو إن أدركت ( تعمل عمل العراب ، فأشبهت البغال ، 
عملت عمل العراب فأعطيت حكمها ، وإن مل تدركها مل يسهم هلا ، ألهنا كالبغال إذاً ؟ على ثالث روايات ، 

فهل يسهم هلا كما يسهم للعريب سهمان ، وهو اختيار اخلالل ، ملا تقدم من أن النيب أسهم . يسهم هلا : قلنا وحيث 
للفرس سهمني ، وهذه من األفراس ، أو ال يسهم هلا إال سهم ، وهو اختيار اخلرقي ، وأيب بكر ، والقاضي ، 

  . ، وأيب حممد  والشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، وابن عقيل
ملا روى مكحول أن النيب أعطى الفرس العريب سهمني ، وأعطى اهلجني سهماً ، رواه سعيد ، وأبو داود يف  ٣٣٧٥

: املراسيل ، وروي موصوالً عن مكحول ، عن زياد بن حارثة ، عن حبيب بن سلمة ، عن النيب ، قال عبد احلق 
أسهم للفرس : رب أفضل ، فيكون سهمه أرجح ، وقول الصحايب وألن نفع العريب وأثره يف احل. واملرسل أصح 

حكاية واقعة عني ال عموم هلا ، فيحتمل أنه مل يكن يف تلك اخليل غري عريب ، وهو الظاهر ، لقلتها عند . سهمني 
  . العرب ؟ على روايتني 

  . وال يسهم ألكثر من فرسني : قال 
لفرسني منها فقط ، ألن به إىل الثاين حاجة ، الحتمال موت  يعين أن الرجل إذا كان معه أفراس ، أسهم: ش 

  . الواحد ، وضعفه بإدامة ركوبه 
وقد روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه أن يسهم للفرس  ٣٣٧٦

  . فوق الفرسني فهو جنائب سهمني ، وللفرسني أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهم ، فذلك مخسة أسهم ، وما كان 
وعن األوزاعي أن رسول اهللا كان يسهم للخيل ، وكان ال يسهم للرجل فوق فرسني ، وإن كان معه  ٣٣٧٧

  . روامها سعيد يف سننه . . . عشرة أفراس 
  . ومن غزا على بعري وهو ال يقدر على غريه قسم له ولبعريه سهمان : قال 
وهو منصوص أمحد يف رواية مهنا ، واختيار القاضي ، ومجهور أصحابه ، للبعري مطلقاً ، ) هل يسهم : ( ش 

فما { (  ١٩: وحكاه يف اهلداية عن األصحاب ، لقول اهللا تعاىل . الشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وابن عقيل 
و ال يسهم له أ( وألنه حيوان يسابق عليه بعوض ، فجاز أن يسهم له كاخليل ) } أوجفتم عليه من خيل وال ركاب 

وهو اختيار أيب اخلطاب يف اهلداية ، وأيب حممد يف املغين ، وأورده يف املقنع ، وكذا أبو الربكات مذهباً ، ألن النيب ) 
مل ينقل عنه أنه أسهم لغري اخليل ، مع أنه مل ختل غزوة من غزواته من اإلبل ، ولو أسهم هلا لنقل ، وألنه ال يتمكن 



على غريه مل يسهم له ، وإال أسهم له ) أو إن قدر ( عليه ، فلم يسهم له كالبغل واحلمار ،  صاحبه من الكّر والفّر
ملكان العذر ، وهو منصوص أمحد يف رواية امليموين ، واختيار اخلرقي ، وابن البنا ؟ على ثالثة أقوال ، وحيث أسهم 

قطعاً ، فاقتضى أن ينقص عنها ، أو حكمه  له فهل يسهم له سهم واحد ، وهو قول العامة ، ألنه ال يساوي اخليل
حكم اهلجني ، وهو مقتضى قول أيب حممد يف املغين ، وقول القاضي يف األحكام السلطانية ؟ على قولني ، وشرط 

فأما اإلبل الثقيلة اليت ال تصلح : أبو حممد يف استحقاق السهم له أن يشهد الوقعة عليه ، وميكن القتال عليه ، قال 
  . ل فال يستحق راكبها شيئاً ، ألنه أذىن حاالً من الراجل إال للحم

ما عدا اخليل واإلبل من البغال واحلمري والفيلة ال يسهم هلا على املذهب املعروف ، ألن النيب وخلفاءه مل ) : تنبيه ( 
 ، وهو ينقل عنهم أهنم أسهموا لشيء من ذلك ، وجعل القاضي يف األحكام السلطانية حكم الفيل حكم البعري

  . حسن 
  . ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه يف قسمه : قال 
ألنه واحلال هذه ملك احلاضرون الوقعة الغنيمة واستحقوها ، فامليت بعد ذلك مات عن حق ، فيكون لورثته : ش 

  ) . من مات عن حق فلورثته : ( ، لقوله عليه السالم 
وهذا هو مناط املسألة ، وسيأيت . ل ذلك ال حق له ، وهو كذلك ، لعدم امللك ومفهوم كالم اخلرقي أنه لو مات قب

  . ذلك إن شاء اهللا تعاىل 
  . ويعطى الراجل سهماً : قال 
  . هذا اتفاق واهللا أعلم ، وقد استفاضت األحاديث بذلك : ش 
  . ويرضخ للمرأة والعبد : قال 
  . ملراد هنا إعطاء شيء دون السهم من غري تقدير العطاء ليس بالكثري ، وا: الرضخ قال اجلوهري : ش 

ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب كان يغزو بالنساء فيداوين اجلرحى ، وحيذين من الغميمة ،  ٣٣٧٨
  . وأما سهم فال يضرب هلن 

م إذا حضر الناس سألت عن املرأة والعبد هل كان هلما سهم معلو: وعنه أيضاً أنه كتب إىل جندة احلروري  ٣٣٧٩
  . ؟ وإنه مل يكن هلما سهم معلوم ، إال أن يأخذا من غنائم القوم ، روامها أمحد ومسلم 

  . رواه أمحد . . . كان النيب يعطي املرأة واململوك من الغنائم دون ما يصيب اجليش : وعنه أيضاً قال  ٣٣٨٠
  . رواه الترمذي  أسهم النيب للصبيان خبيرب ،: وما روي عن األوزاعي قال  ٣٣٨١
رواه أمحد وأبو . أسهم لنا يف خيرب ، كما أسهم للرجال : وكذلك قول بعض الصحابيات رضي اهللا عنهن  ٣٣٨٢

كما أسهم للرجال ، أي أعطانا كما أعطى الرجال ، فالتشبيه يف : داود حمموالن إن صحا على اإلرضاخ ، وقوهلا 
حكم العبد ، يرضخ له كما يرضخ له ، لتساويهما معىن ، وهو كوهنما  اإلعطاء ، ال يف القدر ، وحكم الصيب املميز

  . ليسا من أهل القتال ، فتساويا حكماً 
كان الصبيان والعبيد حيذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو يف صدر هذه األمة : وعن سعيد بن املسيب قال  ٣٣٨٣

يرضخ له بقدر ما : عبيد ، أما املعتق بعضه فقال أبو بكر ؛ واملدبر ، واملكاتب ، واملعلق عتقه بصفة كالقن ، ألهنم 
وظاهر كالم أمحد على ما قال أبو . فيه من الرق ، ويسهم له بقدر احلرية ، ألن ذلك مما يتبعض ، فأشبه املرياث 

مد حممد أنه يرضخ له فقط ، لعدم وجوب القتال عليه ، ومن مث قلنا يف اخلنثى املشكل أنه يرضخ له ، وأليب حم
فإن انكشف حاله فتبني أنه رجل أعطي متام السهم : احتمال أنه يعطى نصف سهم ، ونصف رضخ كاملرياث ، قال 



  . ، ألنا تبينا أنه أخذ دون حقه 
  . ويسهم للكافر إذا غزا معنا : قال 
به الشريف ، هذا أشهر الروايتني عن أمحد ، واختيار اخلرقي ، واخلالل وصاحبه والقاضي ، ومجاعة من أصحا: ش 

  . والشريازي وابن عقيل وغريهم 
رواه الترمذي وأبو داود يف املراسيل ، ولفظه . ملا روى الزهري أن النيب أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه  ٣٣٨٤

ال يسهم ) والثانية ( استعان بناس من اليهود فأسهم هلم ، وألن الكفر نقص يف الدين ، فلم مينع السهم كالفسق ، 
بل يرضخ له ، ألنه من غري أهل اجلهاد ، فأشبه املرأة والعبد ، وقد مينع من هذا ملخاطبته بالفروع على  له ،

  . الصحيح 
مل يشترط أن يكون بإذن اإلمام ، وشرط ذلك الشيخان ، وأبو اخلطاب ، ألنه غري . غزا معنا : وقول اخلرقي 

  . مع أن املشهور فيما أظن أنه ال يستعان به ، قد يتناقض مأمون ، فأشبه املخذل ، وكون املشهور أنه يسهم له ، 
  . وإذا غزا العبد على فرس لسيده ، قسم للفرس وكان للسيد ، ويرضخ للعبد : قال 
أما الرضخ للعبد فلما تقدم ، وأما القسم للفرس فألنه فرس حضر الوقعة ، وقوتل عليه ، فاستحق السهم ، : ش 

فارق فرس الصيب وحنوه حيث ال يستحق السهم ، ألن الفرس له ، فإذا مل يستحق كما لو كان السيد راكبه ، و
وكان للسيد ، وإال : السهم لنفسه فلفرسه أوىل ، والعبد الفرس لغريه ، وكأن اخلرقي أشار إىل هذا التعليل بقوله 

  . فالرضخ الذي يدفع للعبد هو للسيد 
  . هم مدداً أو هرباً من أسر حظ وإذا أحرزت الغنيمة مل يكن فيها ملن جاء: قال 
هذا يعتمد أصالً ، وهو أن الغنيمة متلك باإلحراز على ظاهر كالم اخلرقي ، ألن به حيصل متام االستيالء ، : ش 

وإن وجد قبل ذلك . فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك ، أو انفلت أسري فال شيء له ، ألنه حصل بعد ملك الغنيمة 
أن الغنيمة متلك بانقضاء احلرب ، وإن مل حترز ، وهو الذي اعتمده أبو الربكات يف  )وعن القاضي ( شاركهم 

حمرره ، ألهنا إذاً حصل االستيالء عليها ، فملكت كسائر املباحات ، فعلى هذا إذا جاء املدد أو األسري بعد انقضاء 
  . احلرب فال شيء له وإن مل حترز الغنيمة 

 عنه أن رسول اهللا بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من املدينة قبل وقد روى أبو هريرة رضي اهللا ٣٣٨٥
اقسم : جند ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول اهللا خبيرب ، بعد أن فتحها وإن حزم خيلهم ليف ، قال أبان 

هبذا يا وبر متحدر من رأس وأنت : فقال أبان . ال تقسم هلم يا رسول اهللا : لنا يا رسول اهللا ، قال أبو هريرة فقلت 
ومل يقسم هلم رسول اهللا ، رواه أبو داود ، والبخاري تعليقاً ، وهذا ظاهره ) اجلس يا أبان : ( فقال النيب . ضأن 

  . أنه بعد اإلحراز 
قدمنا فوافقنا رسول اهللا حني افتتح خيرب ، (  ١٦: وما جاء عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال  ٣٣٨٦
أعطانا منها شيئاً ؛ وما قسم ألحد غاب عن فتح خيرب منها شيئاً إال ملن شهد معه إال أصحاب : نا ؛ أو قال فأسهم ل

حممول على أهنم قدموا وقت الفتح ، قبل اإلحراز ، أو أن هذا . سفينتنا ، مع جعفر وأصحابه ، قسم هلم معهم 
  ) . كان خاصاً هبم 

  . م حيضر الوقعة أسهم له ومن بعثه األمري ملصلحة اجليش فل: قال 
  . وذلك كالطليعة واجلاسوس والرسول : ش 

إن عثمان انطلق يف حاجة : ( ملا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قام يعين يوم بدر فقال  ٣٣٨٧



  . و داود فضرب له رسول اهللا بسهم ، ومل يضرب ألحد غاب غريه ، رواه أب) اهللا وحاجة رسوله ، وأنا أبايع له 
أما تغيب عثمان رضي اهللا عنه عن بدر فإنه كان حتته بنت رضي اهللا عنه وكانت مريضة ، : وعنه أيضاً قال  ٣٣٨٨

رواه أمحد والبخاري والترمذي وصححه ، وألنه يف مصلحتهم ، ) إن لك أجر رجل وسهمه : ( فقال له النيب 
  . فأشبه السرية مع اجليش 

  . بني الوالد وولده ، وال بني الوالدة وولدها وإذا سبوا مل يفرق : قال 
  . يعين ال يفرق بينهم يف القسم : ش 

من فرق : ( مسعت رسول اهللا يقول : أما بني الوالدة وولدها فلما روي عن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال  ٣٣٨٩
  . رواه أمحد والترمذي ) بني الوالدة وولدها فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيامة 

رواه أبو داود ، . وعن علي رضي اهللا عنه أنه فرق بني والدة وولدها ، فنهاه النيب عن ذلك ، ورد البيع  ٣٣٩٠
مع أن هذا إمجاع فيها مع ولدها الطفل ، وأما بني الوالد وولده فألنه أحد األبوين فأشبه األم ، وملا سيأيت يف 

  . ب وولده أوىل ، واهللا أعلم األخوين ، وإذا منع التفريق بني األخوين فبني األ
  . واجلد يف ذلك كاألب ، واجلدة كاألم : قال 
ألنه إذا منع التفريق بني األخوين فبني اجلد وابن ابنه واجلدة وابن ابنها أوىل ، ويقال من األعز من الولد وولد : ش 

ذلك يف حترمي التفريق ، وال فرق بني اجلد الولد ، وألهنما يقومان مقام األبوين يف احلضانة ، واملرياث ، والنفقة ، فك
  . واجلدة من قبل األب واألم ، وال بني اجلد األعلى واألدىن ، ألن للجميع والية 

  . وال يفرق بني أخوين وال أختني : قال 
أمرين النيب أن أبيع غالمني أخوين ، فبعتهما وفرقت بينهما ، : ملا روي عن علي رضي اهللا عنه قال : ش  ٣٣٩١

وهبين النيب غالمني : ويف رواية . رواه أمحد ) أدركهما فارجتعهما ، وال تبعهما إال مجيعاً : ( فذكرت ذلك له فقال 
رواه الترمذي وابن ) رّده : ( ؟ فأخربته ، فقال ) ما فعل غالمك : ( أخوين ، فبعت أحدمها ، فقال يل رسول اهللا 

بني سائر األقارب عدا من تقدم ، وهو الذي نصبه أبو حممد يف املغين وظاهر كالم اخلرقي أنه جيوز التفريق . ماجه 
للخالف ، إذ األصل حل البيع ، خرج منه من تقدم ، فمن عداه يبقى على مقتضى األصل ، وقال عامة األصحاب 

واز التفريق ال يفرق بني كل ذي رحم حمرم ، قياساً على اإلخوة ، وال نزاع يف ج: وتبعه أبو حممد يف كتابه الصغري 
بني سائر األقارب عدا ذي الرحم احملرم ، كما جيوز التفريق بني األم وابنتها من الرضاع ، لعدم النص يف ذلك ، 

وهو ظاهر . وإن حصل البلوغ ) فهل ذلك مطلقاً ( وامتناع القياس على املنصوص لقّوته ، وحيث منع التفريق 
  . ذلك بعد البلوغ ) و جيوز أ( إطالق اخلرقي ، وإطالق األحاديث السابقة 

خرجنا مع أيب بكر رضي اهللا عنه أّمره علينا رسول اهللا فغزونا فزارة ، : م ملا روى سلمة بن األكوع قال  ٣٣٩١
فلما دنونا من املاء أمرنا أبو بكر رضي اهللا عنه فعّرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر رضي اهللا عنه فشنينا 

فنظرت إىل عنق من الناس فيه الذرية والنساء حنو اجلبل ، وأنا أعدو يف : ى املاء من قتلنا ، قال الغارة ، فقتلنا عل
فجئت هبم أسوقهم إىل أيب : أثرهم ، فخشيت أن يسبقوين إىل اجلبل ، فرميت بسهم فوقع بينهم وبني اجلبل ، قال 

فنفلين أبو بكر رضي : من أحسن العرب ، قال  بكر ، وفيهم امرأة من فزارة ، عليها قشع من أدم ، ومعها ابنة هلا
فلقيين النيب يف السوق ، : اهللا عنه ابنتها ، فلم أكشف هلا ثوباً حىت قدمت املدينة ، مث بت فلم أكشف هلا ثوباً ، قال 

حىت يا رسول اهللا لقد أعجبتين ، وما كشفت هلا ثوباً ، فسكت وتركين ، : فقلت ) يا سلمة هب يل املرأة : ( فقال 
: هي لك يا رسول اهللا ، قال : فقلت ) يا سلمة هب يل املرأة هللا أبوك : ( إذا كان من الغد لقيين يف السوق فقال 



  . فبعث هبا إىل أهل مكة ويف أيديهم أسارى من املسلمني ، ففداهم بتلك املرأة ، رواه أمحد ومسلم وأبو داود 
امللك ، سواء كان ذلك بالبيع أو باهلبة ، أو بغري ذلك إال يف العنق ، والتفريق املمنوع منه التفريق يف ) : تنبيه ( 

وافتداء األسرى ، وكذلك إذا اشترى أمة فحملت عنده وولدت ، مث اطلع على عيب فأراد رد األم وإمساك الولد 
  . قة يتعني هنا األرش لتعذر التفر: ، قاله مجاعة من األصحاب ، وخالفهم الشيخان وهو الصواب ، فقاال 

  . ومن اشترى منهم وهم جمتمعون ، فتبني أن ال نسب بينهم رد إىل املقسم الفضل الذي فيه بالتفريق : قال 
إذا اشترى إنسان من ال جيوز التفريق بينهم ، أو حصلوا يف سهمه ، مث تبني أن ال نسب بينهم ، رد الفضل : ش 

قيمتهم تزيد بذلك وتنقص ، لكوهنما نسيبني ، وصار هذا الذي فيهم على املغنم ، أو على الذي اشترى منه ، ألن 
أن اخلرقي مل ) واعلم ( كما لو اشترى شيئاً فبان معيباً ، فإنه أرجع باألرش ، كذلك هنا ، يرجع عليه بالزيادة 

الفضل ، يذكر إال أنه يرد الفضل ، وتبعه على ذلك أبو حممد يف املغين والكايف ، والقياس أنه خيري بني الرد أو رد 
  . واهللا أعلم 

  . ومن سيب من أطفاهلم منفرداً ، أو مع أحد أبويه فهو مسلم ، ومن سيب مع أبويه كان على دينهما : قال 
من سيب من أطفال الكفار منفرداً عن أبويه حكم بإسالمه إمجاعاً ، النقطاع تبعيته عنهما الذي صار هبا كافراً ، : ش 

  . نهما يف قول العامة ، لبقاء التبعية وإن سيب معهما فهو باق على دي
احلديث وقد تقدم ، فهنا ) كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهّودانه أو ينصرانه أو ميجسانه : ( قال  ٣٣٩٢

( األبوان باقيان ، فهو باق على كفره ، ويف اليت قبلها قد عدما ، فيصري على أصل الفطرة ، وإن سيب مع أحدمها 
بإسالمه ، النقطاع تبعيته عن جمموع األبوين ، إذ تبعيته هلما معلقة بوجودمها ، وتغليباً للسايب والدار ، ) فهل حيكم 

بإسالمه ، ألنه قد ثبتت له التبعية ، فال تنقطع إال بانعدامهما ؟ على ) أو ال حيكم ( وهو الذي قطع به أبو حممد ، 
  . روايتني 

  . ، وقيل بل كالبالغ ، فال حيكم بإسالمه حىت يسلم بنفسه  املميز كالطفل على املنصوص) تنبيه ( 
  . وما أخذه أهل احلرب من أموال املسلمني وعبيدهم ، فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به : قال 

ملا روى نافع أن عبداً البن عمر رضي اهللا عنهما أبق فلحق بالروم ، فظهر عليه خالد فرده إىل عبد : ش  ٣٣٩٣
وقال يف : قال البخاري . فرساً لعبد اهللا غار فظهروا عليه ، فرده إىل عبد اهللا ؛ رواه البخاري وأبو داود  اهللا وأن

  . فرد عليه رسول اهللا ومل يقسم : على عهد رسول اهللا وأليب داود يف العبد يف رواية قال : رواية يف الفرس 
  . وحلديث العضباء ناقة رسول اهللا  ٣٣٩٤
من وجد ماله يف الفيء قبل أن يقسم فهو : ( مسعت رسول اهللا يقول : ر رضي اهللا عنهما قال وعن ابن عم ٣٣٩٥

  . رواه الدارقطين ، ولكنه ضعيف ) له 
فيما أحرز املشركون من : وعن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما  ٣٣٩٦

  . ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما مل يقسم ، رواه سعيد : ال املسلمني ، مث ظهر املسلمون عليهم بعد ؟ ق
فإن أدركه مقسوماً فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من املغنم ، يف إحدى الروايتني ، والرواية األخرى إذا : قال 

  . أقسم فال حق له فيه حبال 
عاً بني احلقني ، إذ حق مالكه تعلق به قبل نص عليها يف رواية إسحاق بن إبراهيم ، مج) الرواية األوىل : ( ش 

ال يأخذه : أفضى إىل ضياع حق اآلخذ له ، وإن قلنا . إنه يأخذه بغري شيء : القسمة ، فلما قسم أو بيع ءن قيل 
  . يرجع فيه ، ويغرم القيمة أو الثمن مجيعاً ، إعماالً للحقني ما أمكن : أصالً أفضى إىل ضياع حقه ، فقلنا 



عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجالً وجد بعرياً له يف املغنم ، وقد كان املشركون أصابوه قبل  ويروى ٣٣٩٧
إن وجدته قبل أن يقسم فهو لك ، وإن وجدته قد قسم أخذته بالثمن : ( ذلك ، فسأل عنه النيب ، فقال رسول اهللا 

وهو متروك ، وروي أيضاً من حديث  ذكره ابن حزم أو ابن عدي ، لكنه من رواية احلسن بن عمارة) إن شئت 
رواها عنه مجاعة ، ملا تقدم عن عمر رضي ) والرواية الثانية . ( مسلمة بن علي ، وإمساعيل بن عياش ومها ضعيفان 

  . اهللا عنه 
أميا رجل من املسلمني أصاب رقيقه أو متاعه بعينه فهو أحق به (  ١٦: وعنه أيضاً أنه كتب إىل السائب  ٣٣٩٨
  ) . ، وإن أصابه يف أيدي التجار بعد ما قسم فال سبيل إليه  من غريه
وألن األصل أن صاحبه ال يرجع فيه حبال . روامها سعيد . إذا قسم فال حق له فيه : وعن سلمان بن ربيعة  ٣٣٩٩

لقضية ، ألنه مال انتقل إىل املسلمني من أموال الكفار ، فكان غنيمة كبقية أمواهلم ، خرج منه ما قبل القسمة 
  . النص ، ولعدم تعلق حق معني به ، فما عداه يبقى على مقتضى األصل 

أحق به بالثمن الذي ابتاعه من املغنم ، حيتمل أنه يريد إذا اشتراه مشتر من املغنم بثمن ، فصاحبه : وقول اخلرقي 
ذلك ، واألول أظهر يف أحق به بذلك الثمن ، وحيتمل أن يريد إذا حسب عليه بثمن ، أي بقيمة فصاحبه أحق به ب

أن يف املقسوم ال حق له ، ويف : كالمه ، وباجلملة اخلالف يف كليت الصورتني ، و أبو الربكات حيكي رواية ثالثة 
  . إنه املشهور عن اإلمام : املشتري يأخذه بالثمن ، وقال 

سلمني يف اجلملة ، وإال إذا مل واعلم أن هذا الذي ذكره اخلرقي يستدعي أصالً ، وهو أن الكفار ميلكون أموال امل
ميلكوها فال فرق بني قبل القسم وبعده ، وهذا هو املشهور ، وعليه جتري عامة نصوص اإلمام ، واختار أبو اخلطاب 

إنه ظاهر كالم أمحد ، وتوجيه القولني ، والتفريع عليهما له حمل آخر ، ومن : يف تعليقه أهنم ال ميلكوهنا ، وقال 
إن اخلالف يف امللك مبين على اخلالف يف تكليف الكفار بالفروع ، وليس جبيد ، فإنه ال ريب : ل املتأخرين من قا

أن املشهور مث تكليفهم هبا ، واملشهور احلكم مبلكهم هنا ، مث إنه ال نزاع أن احلريب ال جيري عليه حكم اإلسالم يف 
رة ، وإذا قلنا ميلكوهنا فهل ذلك مبجرد القهر والغلبة زناه وسرقته وقتله وحنو ذلك ، إمنا فائدة ذلك العقاب يف اآلخ

  . ، أو ال بد مع ذلك من احلوز إىل ديارهم ، وهو اختيار القاضي يف روايتيه ؟ فيه روايتان 
ومن قطع من مواهتم حجراً أو عوداً ، أو صاد حوتاً أو ظبياً ، رده على سائر اجليش إذا استغىن عن أكله : قال 

  . واملنفعة به 
  . ملخصه أن من أصاب من مباح دار احلرب شيئاً له قيمة فهو غنيمة : ش 

: أصبت جرة محراء فيها دنانري ، يف إمارة معاوية ، يف أرض الروم ، قال : ملا روي عن أيب اجلويرية قال  ٣٤٠٠
سلمني ، وأعطاين مثل وعلينا رجل من أصحاب النيب من بين سليم ، يقال له معن بن يزيد ، فأتيته هبا فقسمها بني امل

مث : قال . ألعطيتك ) ال نفل إال بعد اخلمس : ( لوال أين مسعت رسول اهللا يقول : ما أعطى رجالً منهم ، مث قال 
رواه أمحد وأبو داود ، وألنه أخذ بقوة املسلمني ، فكان غنيمة كاملأخوذ منهم ، . أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت 

، كاألقالم واألحجار فهو آلخذه ، وإن صار له قيمة بعد ذلك بنقله ومعاجلته ، نص  وإن كان املأخوذ ال قيمة له
عليه أمحد ، وقاله الشيخان اعتباراً حباله الراهنة ، وهذا يدخل يف كالم اخلرقي ، وشرط الرد يف املغنم أن يستغين 

  . تاج إليه ، فاملباح أوىل عن أكله واملنفعة به ، ألنه لو وجد طعاماً مملوكاً هلم كان له أكله إذا اح
  . ومن تعلف فضالً عما حيتاج إليه رده على املسلمني : قال 
  . إذا تعلف اإلنسان من دار احلرب علفاً ، فله أن يعلف دابته بغري إذن : ش 



 كنا نصيب يف مغازينا العسل والعنب فنأكله وال نرفعه ، رواه: ملا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٠١
  . البخاري 

  . رواه أبو داود . وعنه أيضاً أن جيشاً غنموا يف زمان رسول اهللا طعاماً وعسالً ، فلم يؤخذ منه اخلمس 
أصبت جراباً من شحم يوم خيرب ، فالتزمته فقلت ال أعطي اليوم من هذا : وعن عبد اهللا بن مغفل قال  ٣٤٠٣

ومسلم وأبو داود والنسائي ، وحكم علف دوابنا حكم طعامنا ،  رواه أمحد. شيئاً ، فالتفت فإذا رسول اهللا مبتسماً 
جبامع أن احلاجة قد تدعو إليهما ، إذ احلمل فيه مشقة ، وكذلك الشراء من دار احلرب ، فاقتضت احلكمة إباحة 

هذا ذلك توسعة على الناس ، ورفعاً للحرج واملشقة ، ومن مث إذا كان معه فهد أو كلب مل يكن له إطعامه ، ألن 
يراد للتفريج ، فال حاجة إليه يف الغزو ، فإن تعلف فضالً عما حيتاج إليه رد الفاضل ، ألن املقتضي للجواز يف 
األصل احلاجة ، فإذا انتفت انتفى اجلواز ، وإذاً يرد الفاضل على املسلمني ، إما يف املغنم وإما لبعض اجليش ، 

كم العلف إذا أخذ طعاماً له أن يأكل منه ، واألحاديث إمنا فيصري ذلك كالواجد له ابتداء ، وحكم الطعام ح
  . وردت فيه ، فإن أخذ أكثر مما حيتاج إليه رد الفاضل 

أصبنا طعاماً يوم خيرب ، فكان الرجل جييء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه مث : وقد روى ابن أيب أوىف قال  ٣٤٠٤
  . رواه أبو داود . ينطلق 

االحتياج هنا أن يكون به حاجة إىل مثله يف اجلملة ، وإن كان مما ميكنه أن يستغين ، فلو ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
أصاب طعاماً أو علفاً وعنده مثل ذلك ، كان له أكله ، وعلف دوابه ، وإمساك ما عنده ، هذا مقتضى كالم أيب 

قد تقدم للخرقي وغريه من ) لثاين ا. ( حممد ، وهو حسن ، ونظري احلاجة هنا نظري احلاجة إىل الضبة كما تقدم 
من أخذ علفاً له أن يعلف دوابه منه بغري إذن ، وهذا : وقالوا هنا . األصحاب أنه ال جيوز التعلف إال بإذن األمري 

يشمل ما إذا تعلف بإذن وبغري إذن ، وأبلغ من هذا أن يف كالم أيب حممد ما يقتضي أن له ذلك وإن هناه اإلمام ، 
  . ل الغزاة دار احلرب فلهم أن يأكلوا ما وجدوا من الطعام ويعلفوا دواهبم إذا دخ: قال 

ال يتركه إال أن ينهى عنه اإلمام ، : ال يؤخذ إال بإذن اإلمام ، وقال سليمان بن موسى : وقال الزهري  ٣٤٠٥
جد علفاً ، ومث على ما وهذا يقتضي أنه ينتفع بذلك وإن هنى عنه اإلمام ، ال يقال حتمل هذه املسألة على ما إذا و

  . تعلف كما قال مث : إذا تعلف ، أي خرج لطلب العلف ، ألن اخلرقي قال هنا 
  . فإن باعه رد مثنه يف املقسم : قال 
  . أي إذا باع شيئاً من العلف رد مثنه يف املغنم ، كذا قال الشيخان وغريمها : ش 

إنا أصبنا أرضاً كثرية الطعام :  عمر رضي اهللا عنه ملا روى سعيد يف سننه أن صاحب جيش الشام كتب إىل ٣٤٠٦
دع الناس يعلفون ويأكلون ، : والعلف ، وكرهت أن أتقدم يف شيء من ذلك ، فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه 

وألن له فيه حقاً فصح بيعه ، كما إذا حتجر . فمن باع منهم شيئاً بذهب أو فضة ففيه مخس اهللا ، وسهام املسلمني 
إن باعه لغري غاز فالبيع باطل ، ألنه باع مال الغنيمة بغري : ، وفرق القاضي ، وتبعه أبو حممد يف الكايف ، فقال  مواتاً

إذن ، وإذاً يرد املبيع إن كان باقياً ، أو قيمته أو مثنه إن كان أكثر إن كان تالفاً ، وإن باعه لغازٍ فال خيلو إما أن 
ليس بيعاً يف احلقيقة ، إمنا دفع إليه مباحاً ، وأخذ ) فاألول . ( ع به ، أو بغري لك يبيعه بطعام أو علف مما له االنتفا

مثله ، فلكل منهما االنتفاع مبا صار إليه ، ويصري أحق به لثبوت يده عليه ، ويتفرع على هذا أنه لو باع صاعاً 
أحق به ، وال يلزمه إيفاؤه ، فإن وفاه أو بصاعني ، أو افترقا قبل القبض جاز إذ ال بيع ، وإن أقرضه إياه فقبضه فهو 

ال يصح البيع أيضاً ، ويصري املشتري أحق به ، استناداً لليد ، وال مثن ) والثاين ( رّده إليه عادت يده كما كانت ، 



  . ويشارك اجليش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم : قال . عليه ، حىت لو أخذ منه رد إليه 
إذا دخل دار احلرب ، فخرجت منه سرية أو أكثر ، فإذا غنم اجليش شاركته السرية ، وإن يعين أن اجليش : ش 

  . غنمت السرية شاركها اجليش ، بعد أن يدفع إليها نفلها كما تقدم 
املسلمون تتكافؤ دماؤهم ، : ( قال رسول اهللا : ملا روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  ٣٤٠٧

، وجيري عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم ، ويرد مشدهم على مضعفهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم 
السرية ترد على العسكر ، : ( رواه أبو داود ، وقال أمحد يف رواية أيب طالب قال النيب ) ومتسريهم على قاعدهم 

  ) . والعسكر يرد على السرية 
سم تلك الغنيمة ، يف إحدى الروايتني ، والرواية ومن فضل معه من الطعام ، فأدخله البلد ، طرحه يف مق: قال 

  . مباح له أكله إذا كان يسرياً : األخرى 
الرواية األوىل نص عليها يف رواية ابن إبراهيم ، واختارها اخلالل وصاحبه والقاضي وأبو اخلطاب يف خالفيهما : ش 

ليها يف رواية أيب طالب يف الطبخة والطبختني نص ع) والثانية . ( ، لالستغناء عنه ، وإذاً يزول املقتضي لإلمساك 
  . من اللحم ، والعليقة والعليقتني من الشعري ، يدخله طرسوس ، ال بأس به ، ألن اليسري مما جتري املساحمة فيه 

أدركت الناس يقدمون بالقديد ، فيهديه بعضهم إىل بعض ، ال ينكره إمام وال عامل : وقد قال األوزاعي  ٣٤٠٨
  .  وال مجاعة
كّنا نأكل اجلزر يف الغزو وال نقسمه ، : وعن القاسم موىل عبد الرمحن ، عن بعض أصحاب رسول اهللا قال  ٣٤٠٩

رواه أبو داود ، وهذه واقعة عني ، ألنه حيمل إىل رحاهلم وهم . حىت إن كنا لنرجع إىل رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة 
ساحمة مل جتربه ، خبالف الكثري ، وألن املبيح احلاجة ، ويف الكثري مسافرون ، وال نزاع يف وجوب رد الكثري ، إذ امل

  . قد بينا أن ال حاجة به إليه 
  . وإذا اشترى املسلم أسرياً من أيدي العدو ، لزم األسري أن يؤدي إليه ما اشتراه به : قال 
ه يف ذلك وجب عليه قضاؤه ، ألن األسري جيب عليه فداء نفسه ، ليخرج من حكم الكفار ، فإذا ناب عنه غري: ش 

  . كما لو قضى احلاكم عنه حقاً امتنع من أدائه 
أغار أهل ماه وأهل جلوالء على العرب ، فأصابوا سبايا : وقد روى سعيد يف سننه بسنده عن الشعيب قال  ٣٤١٠

ومتاعهم ، قد من سبايا العرب ، فكتب السائب بن األقرع إىل عمر رضي اهللا عنه يف سبايا املسلمني ورقيقهم 
أميا رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غريه ، : اشتراه التجار من أهل ماه ، فكتب عمر رضي اهللا عنه 

وإن أصابه يف أيدي التجار بعد ما قسم فال سبيل إليه ، وأميا حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أمواهلم ، فإن 
يفرق اخلرقي بني أن يكون ذلك بإذن األمري أو بغري إذنه ، وصرح به غريه ، ومل احلر ال يباع وال يشترى ؛ ومل 

  . جيروا فيه رواية الضمان 
  . إذا اشترى املسلم ، خرج خمرج الغالب ، وإال لو اشترى األسري ذمي كان احلكم كذلك : وقول اخلرقي 

  . وا إىل ما كانوا عليه ومل يسترقوا وإذا سىب املشركون من يؤدي إلينا اجلزية ، مث قدر عليهم رد: قال 
أهل احلرب إذا استولوا على أهل ذمتنا ، مث قدر عليهم وجب ردهم إىل ذمتهم ، فال جيوز استرقاقهم ، لبقاء : ش 

  . ذمتهم ، وانتفاء ما يوجب نقضها ، وهذا واهللا أعلم اتفاق 
  . قبل أن يقسم  وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به: قال 
  . يعين أن حكم أمواهلم حكم أموال املسلمني ، على ما تقدم شرحه : ش 



إمنا بذلوا اجلزية لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأمواهلم كأموالنا ، فيدفع إليه قبل : قال علي رضي اهللا عنه  ٣٤١١
  . القسمة وفيما بعدها على اخلالف 

  .  ويفادى هبم بعد أن يفادى باملسلمني: قال 
ظاهر كالم اخلرقي أنه جيب فداؤهم وإن مل يكونوا يف معونتنا ، وتبعه على ذلك أبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو : ش 

حممد يف املغين ، ألنا التزمنا حفظهم مبعاهدهتم ، فلزمنا القتال دوهنم ، فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا ختليصهم ، 
، واختيار القاضي أنه إمنا جيب فداؤهم إذا استعان هبم اإلمام ، ألن لزمنا ذلك كاملسلمني ، واملنصوص عن أمحد 

أسرهم إذاً كان ملعىن من جهته ، وحيث وجب فداؤهم فإنه يبدأ بفداء املسلمني قبلهم ، إذ حرمة املسلمني أعظم ، 
  . م ، وهو كذلك وهو بصدد أن يفنت عن دينه احلق ، خبالف الذمي ، وقد فهم من كالم اخلرقي أنه جيب فداء املسل

  . وقد فادى رسول اهللا  ٣٤١٢
  . أي األسري ) أطعموا اجلائع ، وعودوا املرضى ، وفكّوا العاين : ( ويف احلديث  ٣٤١٣

وإذا حاز األمري املغامن ، ووكل هبا من حيفظها ، مل جيز أن يؤكل منها إال أن تدعو الضرورة بأن ال جيدوا ما : قال 
  . يأكلون 

للمسألة السابقة ، وهو أن من أخذ من دار احلرب طعاماً أو علفاً ، فله أكله وعلف دابته منه بغري  هذا تقييد: ش 
إذن ، بشرط أن ال جيوز اإلمام املغامن ، أما إذا حازها ووكل هبا من حيفظها ، فإنه ال جيوز ألحد أخذ شيء منه إال 

نزلة املباحات ، فإذا فعل فيها ذلك قوي ملك لضرورة على املنصوص ، واختيار أيب حممد ، ألهنا قبل ذلك مب
املسلمني فيها ، وال فرق يف ذلك بني دار احلرب ودار اإلسالم ، وجوز القاضي يف اجملرد األكل منها يف دار احلرب 

  . مطلقاً ألن دار احلرب مظنة احلاجة ، خبالف دار اإلسالم 
ه العدو ، مل يكن عليه شيء ، وإن كان قد أخذ منه الثمن ومن اشترى من املغنم يف بالد الروم ، فتغلب علي: قال 

  . رد إليه 
إذا باع اإلمام بعض الغنيمة ملصلحة قبل قسمها ، أو قسمها فباع بعضهم بعضاً وتقابضا ، مث غلب العدو على : ش 

ة يف دار احلرب وهو اختيار اخلرقي ، لعدم كمال القبض ، إذ الغنيم) من ضمان البائع ( املشتري فأخذه ، فهل هو 
( على خطر من العدو ، لتشوف أنفسهم إليها ، فأشبهت التمر املبيع على رؤوس النخل إذا تلف قبل اجلذاذ ، أو 

وهو املشهور عن أمحد ، واختيار اخلالل وصاحبه ، والقاضي ، ألنه مال مقبوض ، أبيح ) من ضمان املشتري 
و أحرز إىل دار اإلسالم ، وألن مناءه للمشتري ، فكان ضمانه ملشتريه التصرف فيه ، فكان ضمانه عليه ، كما ل

على روايتني ، وقيد أبو حممد اخلالف مبا إذا مل حيصل تفريط من ) اخلراج بالضمان ؟ : ( عليه ، لقوله عليه السالم 
  . خالف  املشتري ، أما إن حصل منه تفريط ، كأن خرج مبا اشتراه من العسكر وحنو ذلك ، فإن ضمانه عليه بال

مث إن اخلرقي إمنا ذكر ذلك فيما اشترى من املغنم ، وكذلك الشيخان وأبو اخلطاب ، ونصوص أمحد أيضاً إمنا 
وردت يف ذلك ، فعلى هذا ما اشتري من غري الغنيمة يكون ضمانه على املشتري بال نزاع ، والقاضي ترجم املسألة 

تقابضا ، مث غلب املشركون على املبيع فأخذوه ، وعلل رواية أن يف روايتيه فيما إذا تبايع نفسان يف دار احلرب و
الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف فالقبض غري حاصل ، بدليل ما لو ابتاع شيئاً يف دار اإلسالم ، 

وسلمه يف موضع فيه قطاع الطريق ، مل يكن ذلك قبضاً صحيحاً ، ويتلف من ضمان البائع ، كذلك هنا ، وهذه 
لترمجة والتعليل يشمل الغنيمة وغريها ، وهنا شيء آخر وهو أن القاضي والشيخني إمنا حكوا اخلالف بعد القبض ا

واخلرقي رمحه اهللا مل يتعرض للقبض ، . رواية واحدة . ، ومقتضى هذا أن قبل القبض يكون ذلك من ضمان البائع 



منه القاضي يف روايتيه مذهب اخلرقي ، وهو رواية  إن كالمه حممول على ما قبل القبض ، والذي أخذ: فقد يقال 
إذا اشتروا الغنيمة يف أرض العدو ، مث غلبوا عليها ، ال يؤخذ منهم الثمن ، : أيب طالب ، ظاهرها كذلك ، فإنه قال 

ألنه مل يسلم هلم ما اشتروه ، وعلى هذا يرتفع اخلالف ، ويكون قبل القبض من مال البائع ، وبعده من مال 
شتري ، وأبو اخلطاب ترجم املسألة مبا إذا وقع بعد لزوم البيع ، وقد فهم من كالم اخلرقي أنه جيوز قسم الغنيمة امل

  . وتبايعها يف دار احلرب ، وهو كذلك 
  . وإذا حورب العدو مل حيرقوا بالنار : قال 
  . د يف املغين وهبا قطع أبو حمم) وهو إحدى الروايتني ( أي ال يرموا بالنار وحنو ذلك ، : ش 

إن وجدمت فالناً وفالناً لرجلني من : ( بعثنا رسول اهللا يف بعث فقال : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٤١٤
إين كنت أمرتكم أن حترقوا فالناً وفالناً ، وإن النار ال يعذب ( مث قال حني أردنا اخلروج ) قريش فأحرقومها بالنار 
  . ، رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه ) ومها فاقتلومها هبا إال اهللا ، فإن وجدمت

ال يعذب بالنار إال رب النار : ( ويف الصحيح أيضاً من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب أنه قال  ٣٤١٥
ا جاز رمي املسلم ، ويستثىن من ذلك إذا مل يقدر عليهم إال بذلك ، ارتكاباً ألدىن املفسدتني لدرء أعالمها ، وهلذ) 

 ١٩املتترس به إذا خيف على املسلمني ، وكذلك إذا كانوا يفعلون ذلك بنا نفعل هبم ، لينتهوا عن ذلك ، ولعموم 
} فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم { (  ١٩: ، وقوله تعاىل ) } وجزاء سيئة سيئة مثلها { ( 
  . ، وحنو ذلك ) 

بعثين رسول اهللا إىل قرية يقال هلا أبىن : مل ما روي عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال وعلى هذا حي ٣٤١٦
  . رواه أمحد وأبو داود ، وحيمل ذلك على أنه كان قبل النهي عن التحريق ) أيتها صباحاً مث حرق : ( فقال 

  . جيوز رميهم بالنار ، حلديث أسامة ) والرواية الثانية ( 
عيد بإسناده عن صفوان بن عمرو وحريز بن عثمان ، أن جنادة بن أيب أمية األزدي ، وعبد اهللا وملا روى س ٣٤١٧

بن قيس الفزاري ، وغريمها من والة البحر ومن بعدهم ، كانوا يرمون العدو من الروم وغريهم بالنار ، وحيرقوهنم 
وحيمل ما تقدم على ما . املسلمني على ذلك  ومل يزل أمراء: قال عبد اهللا بن قيس . هؤالء هلؤالء ، وهؤالء هلؤالء 

إذا صاروا يف قبضتنا ، فإنه ال نزاع أهنم ال حيرقون ، ويستثىن من ذلك على هذه الرواية ما إذا كان حتريقهم يضر 
  . باملسلمني ، فإنه ال يفعل بال ريب 

  . ومل يغرقوا النخل : قال 
لصديق رضي اهللا عنه بعث جيوشاً إىل الشام ، فخرج ميشي ملا روي عن حيىي بن سعيد ، أن أبا بكر ا: ش  ٣٤١٨

ال تقتلوا امرأة ، : إين موصيك بعشر خالل : مع يزيد بن أيب سفيان ، وكان يزيد أمري ربع من تلك األرباع ، فقال 
اً إال ملأكله ، وال وال صبياً ، وال كبرياً هرماً ، وال تقطع شجراً مثمراً ، وال ختربن عامراً ، وال تغرقن شاة ، وال بعري

  . رواه مالك يف املوطأ . تغرقن خنالً ، وال حترقه ، وال تغلل ، وال جتنب 
إذا غزوت فذكر أشياء قال : ( أوصى رسول اهللا أبا هريرة رضي اهللا عنه مث قال : وروي عن مكحول قال  ٣٤١٩

  ) . وال حترقن خنالً ، وال تغرقنه ، وال تؤذين مؤمناً 
وال حترقن خنيالً وال تغرقها ، وال تقطع ( قال النيب وذكر حنوه : م موىل عبد الرمحن ، قال وعن القاس ٣٤٢٠

  . روامها أبو داود يف املراسيل ) شجرة مثر ، وال تقتلن هبيمة ليست لك هبا حاجة ، واتق أذى املؤمن 
  . قه حكم قتله ولعموم هني النيب عن قتل النحل ، وقتل شيء من احليوان صرباً ، وحكم تغري ٣٤٢١



  . وال تعقر شاة وال دابة إال ألكل ال بد هلم منه : قال 
أما عقر ذلك وإتالفه لغري األكل فال خيلو إما أن يكون يف احلرب ، أو يف غريها ، فإن كان يف احلرب فإنه : ش 

ه إىل قتلهم وهزميتهم ، جيوز بال خالف ، قاله أبو حممد ، ألن احلاجة تدعو إىل ذلك ، إذ قتل هبائمهم مما يتوصل ب
وهلذا جاز قتل نسائهم وصبياهنم يف البيات ، خبالف ما إذا قدر عليهم منفردين ، وقد . وهو املراد كيف ما أمكن 

تقدم حديث املددي الذي عقر فرس الرومي ، وإن كان يف غري حال احلرب مل جيز ، ملا تقدم يف وصية أيب بكر 
وان صرباً ، واختار أبو حممد جواز ذلك إن كان مما يستعني به الكفار يف القتال ، رضي اهللا عنه ولنهيه عن قتل احلي

كاخليل ، بشرط أن يعجز املسلمون عن سياقته وأخذه ، ألنه حيرم إيصال ذلك إىل الكفار بالبيع وحنوه ، فتركه هلم 
سيأيت يف الزرع ، وأما العقر لألكل  بال عوض أوىل بالتحرمي ، ومال أبو العباس إىل اجلواز على سبيل املقابلة ، كما

إذ ذلك يبيح مال املعصوم ، فالكافر أوىل ، وإن مل تكن احلاجة داعية إىل . فإن مل يكن بد من ذلك فيباح بال خالف 
ذلك فإن كان احليوان ال يراد إال لألكل كالدجاج واحلمام ، وسائر الطيور ، فهذا كالطعام يف قول اجلميع ، قاله 

وإن . ، وإن كان مما حيتاج إليه يف القتال كاخليل ، مل يبح ذحبه لألكل يف قوهلم مجيعاً ، قاله أبو حممد أيضاً أبو حممد 
كان قد تقدم أنه هو يبيح عقر هذا لغري األكل بشرطه فلألكل أوىل ، وإن كان غري ذلك كالبقر والغنم وحنومها مل 

  . يبح يف قول اخلرقي وغريه 
خرجنا مع رسول اهللا يف سفر ، فأصاب الناس حاجة : من األنصار رضي اهللا عنه قال  ملا روي عن رجل ٣٤٢٢

شديدة وجهد ، وأصابوا غنماً فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي ، إذ جاء رسول اهللا ميشي على قوسه ، فأكفأ قدورنا 
، أو إن امليتة ليست بأحل من  إن النهبة ليست بأحل من امليتة: ( بقوسه ، مث جعل يرمل اللحم بالتراب ، مث قال 

ظاهر كالم أمحد إباحة ذلك ، وهو اختيار أيب حممد ، لظاهر ما تقدم عن : وقال القاضي . رواه أبو داود ) النهبة 
ال يعقر إال ألكل حيتاج إليه ، فيحتمل أن : أيب بكر رضي اهللا عنه وقياساً لذلك على الطعام ، و أبو الربكات قال 

  . ي ، وحيتمل أن يكون أعم ، واستثىن أبو حممد من قول اخلرقي أن يأذن اإلمام يف ذلك يكون كقول اخلرق
أال من أراد أن : كنا إذا خرجنا يف سرية فأصبنا غنماً نادى منادي ازمام : ملا روى عطية بن قيس قال  ٣٤٢٣

  . رواه سعيد . يتناول شيئاً من هذه الغنم فليتناول ، إنا ال نستطيع سياقها 
  . وال يقطع شجرهم ، وال حيرق زرعم إال أن يكونوا يفعلون ذلك يف بلدنا ، فنفعل هبم ذلك لينتهوا : ل قا

جيوز بال خالف على ما قال أبو حممد ، وهو ما إذا ) : أحدها ( حرق الشجر والزرع ينقسم ثالثة أقسام ، : ش 
ال يقدر عليهم إال بذلك ، كالذي يقرب من كانوا يفعلون ذلك بنا فنفعل ذلك هبم لينتهوا ، وملا تقدم ، أو 

أو حيتاج إىل قطعه لتوسعة : حصوهنم ، ومينع من قتاهلم ، أو يستترون به من املسلمني وحنو ذلك ، قال أبو حممد 
  . طريق ، أو متكن من قتال أو سد بثق أو إصالح طريق ، أو ستارة منجنيق ، وحنو ذلك 

قطعه ، لكوهنم ينتفعون ببقائه للعلف أو االستظالل ، أو أكل الثمرة ، أو لكون ما يضر باملسلمني ) القسم الثاين ( 
  . العادة مل جتر بذلك بيننا وبني عدونا ، فإذا فعلناه هبم فعلوه بنا ، فال جيوز دفعاً للضرر املنفي شرعاً 

ر هبم ، فهذا فيه روايتان ما عدا هذين ، وهو ما ال ضرر فيه وال نفع سوى غيظ الكفار واإلضرا) القسم الثالث ( 
. وهي اختيار اخلرقي وأيب اخلطاب ال جيوز ، ملا تقدم يف وصية أيب بكر رضي اهللا عنه وحديث القاسم ) إحدامها . ( 

  . وهي أظهر جيوز ، ملا تقدم يف حديث أسامة رضي اهللا عنه ) والثانية ( 
  : ضري وحرق ، وهلا يقول حسان وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب قطع خنل بين الن ٣٤٢٤

  وهان على سراة بين لؤي 



  
  حريق بالبويرة مستطري 

اآلية متفق عليه ، وحيمل دليل الرواية األوىل على ما ) } ما قطعتم من لينة أو تركتموها { (  ١٩ويف ذلك نزلت ؛ 
  . شجر مثمر : فيه نفع لنا ، وقرينة ذلك قوله 

  .  أن تغلب عليه الشهوة ، فيتزوج مسلمة ويعزل عنها ، وال يتزوج منهم وال يتزوج يف أرض العدو إال: قال 
هذا تقييد لكالمه السابق ، وهو أن حرائر أهل الكتاب حالل ، وقد تقدم أن ظاهر كالمه اجلواز ، بناء على : ش 

هو القول الثالث ثَم ، عدم القيد ، وإذاً ظاهر كالمه املنع يف دار احلرب وإن اضطر ، واجلواز يف دار اإلسالم كما 
والقاضي ملا كان خمتاره جواز نكاح احلربيات من أهل الكتاب ، محل كالم اخلرقي على الكراهة التنزيهية ، وأبو 

  . حممد محل كالم اخلرقي على من دخل إليهم بأمان ، دون من كان يف جيش املسلمني ، فيباح له التزويج 
بلغه أن رسول اهللا زوج أبا بكر رضي اهللا عنه أمساء بنت عميس رضي  ملا روي عن سعيد بن أيب هالل أنه ٣٤٢٥

: إن ظاهر كالم أمحد يف األسري املنع ، وإذاً هذا قول خامس : وقال . رواه سعيد . . . اهللا عنها وهم حتت الرايات 
  . مينع األسري ، ومن دخل بأمان ، دون الداخل يف اجليش 

يعزل عنها ، ألن أمحد كما تقدم إمنا منع من أجل الولد ، خشية أن يستعبد ،  إنه إذا تزوج مسلمة: وقال اخلرقي 
  . ويصري على دينهم 

  . ومن اشترى منهم جارية مل يطأها يف الفرج وهو يف أرضهم : قال 
 هذا من منط الذي قبله ، ألنه إذا وطىء يف الفرج ال يأمن أن تلد ويغلبوه على ولدها ، فيسترقوه ويفتنوه عن: ش 

  . الفطرة اليت فطره اهللا عليها 
  . ومن دخل يف أرض العدو بأمان مل خينهم يف ماهلم : قال 
ألن إعطاءه األمان مشروط بذلك عرفاً ، وإن مل يكن مذكوراً لفظاً ، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان : ش 

، وحذاراً من الغدر ، فعلى هذا إن خاهنم أو  ناقضاً للعهد ، وإذا كان ذلك مشروطاً لزم الوفاء به ، إعماالً للشرط
يفهم منه . مل خينهم يف ماهلم : سرق منهم ، أو اقترض منهم ، وحنو ذلك وجب عليهم رد ذلك إىل أربابه ، وقوله 

  . بطريق التنبيه أنه ال خيوهنم يف أنفسهم 
  . ومل يعاملهم بالربا : قال 
قتضى أنه جيري معهم على حكم اإلسالم ، ومن حكم اإلسالم حترمي ألن ذلك نوع خيانة ، وألن عقد األمان ا: ش 

  . الربا 
وبه قطع أبو . ومفهوم كالم اخلرقي أنه إذا مل يكن مث أمان كان له أن يعاملهم بالربا ، وهذا إحدى الروايتني 
وأ حاالً من السرقة الربكات ، نظراً إىل أن له أن يتحيل على أخذ أمواهلم بكل وجه من الوجوه ، إذ ليس ذلك بأس

  . وهبا قطع أبو حممد ال جيوز ، إعماالً لعموم آية حترمي الربا ) والرواية الثانية ( وحنوها ، 
  . ومن كان هلم مع املسلمني عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجاهلم : قال 
  . ألن املقتضي لعدم حرهبم العهد وقد زال : ش 
  .  من ولد بعد نقضه ومل تسب هلم ذرية ، ومل يسترقوا إال: قال 
ألن العهد يشمل الرجال والذرية ، والنقض إمنا وجد من الرجال ، فتختص إباحة الدم هبم ، وتبقى عصمة : ش 

  . ذريتهم 



إن كان علقمة ارتد فأنا مل أرتد ، أما من : قالت امرأة علقمة بن عالثة ملا ارتد ) : اإلمام أمحد (  ١٦قال  ٣٤٢٦
عد النقض فإنه جيوز سبيه واسترقاقه بال ريب ، لعدم ثبوت األمان له حبال ، وكذلك من محلته محلت به أمه وولدته ب

قبل النقض مث ولدته بعده ، على ظاهر كالم اخلرقي ، وكالم أيب حممد ، اعتباراً بالوالدة ، ألن هبا ترتب األحكام ، 
اً حبال انعقاده ، وقد تقدم للخرقي مثل ذلك يف وظاهر كالم أيب الربكات أنه ال جيوز سبيه وال استرقاقه ، اعتبار

موضعني فنبهنا عليهما ، وحكم النساء حكم الذرية ، وال فرق يف هذا بني أن يكون العهد الذي هلم بذمة أو بأمان 
، أما لو كان هبدنة فإن عهد ذريتهم ونسائهم ينتقض لنقضه فيهم ، ألن النيب سىب ذراري بين قريظة حني نقضوا 

   .عهده 
  . وإذا استأجر األمري قوماً يغزون مع املسلمني ملنافعهم مل يسهم هلم ، وأعطوا ما استؤجروا به : قال 
ظاهر هذا أنه يصح االستئجار على اجلهاد مطلقاً ، وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية أيب احلارث وغريه ، قال يف : ش 

هلم األجرة : ، هل يسهم هلم مع سهام املسلمني ؟ فقال  قوم استأجرهم األمري يف دار اإلسالم ، على أن يغزو هبم
  . اليت استؤجروا هبا ، وليس هلم يف الغنيمة شيء ، وال يسهم هلم 

مثل الذي يغزون من أميت ويأخذون اجلعل : ( قال رسول اهللا : وذلك ملا روي عن جبري بن نفري قال  ٣٤٢٧
رواه سعيد يف سننه ، وألنه أمر ال خيتص ) وتأخذ أجرها يتقوون به على عدوهم ، مثل أم موسى ، ترضع ولدها 

) وعن أمحد ( فاعله أن يكون من أهل القربة ، بدليل صحته من الكافر ، فصح االستئجار عليه كبناء املساجد ، 
على أنه ال يصح االستئجار عليه مطلقاً ، وهو اختيار القاضي يف تعليقه ، ومحل كالم أمحد واخلرقي : رضي اهللا عنه 

االستئجار خلدمة اجليش ، كاالحتطاب وحنوه ال للقتال ، وذلك ألنه قربة وطاعة ، فال يصح االستئجار عليه ، 
كاألذان وصالة اجلنازة ، وتوسط القاضي يف غري التعليق ، وأبو حممد يف املقنع ، فصححه مبن ال يلزمه اجلهاد ، 

نه يتعني عليه حبضوره ، فلم يصح استئجاره عليه كاحلج ، كالعبد واملرأة ، خبالف من يلزمه كالرجل احلر ، أل
ومقتضى اختيار أيب حممد وأيب الربكات صحة االستئجار وإن لزمه ، إال أن يتعني عليه فال يصح ، وعليه محل أبو 

 ال يصح االستئجار فإن وجود اإلجارة كعدمها ، فلألجري السهم: حممد إطالق اخلرقي ، وهو متعني ، وحيث قلنا 
وهي اختيار اخلرقي ، ) إحدامها ( كما لو مل يكن إجارة ، وحيث قلنا بالصحة فهل يقسم لألجري ؟ فيه روايتان ، 

  . وتبعه على ذلك أبو حممد يف املقنع ال يسهم له 
أذن رسول اهللا بالغزو وأنا شيخ كبري ، ليس يل خادم ، فالتمست أجرياً يكفيين : ملا روى يعلى بن منية قال  ٣٤٢٨

ما أدري ما السهمان ، وما يبلغ سهمي ؟ فسم : ، وأجري له سهمه ، فوجدت رجالً ، فلما دنا الرحيل أتاين فقال 
يل شيئاً ، كان السهم أو مل يكن ، فسميت له ثالثة دنانري ، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت 

) ه يف غزوته هذه يف الدنيا واآلخرة إال دنانريه اليت مساها ما أجد ل: ( الدنانري فجئت النيب فذكرت له أمره ، فقال 
يسهم له ، ملا تقدم من حديث جبري بن نفري ، وقول : وهي اختيار اخلالل وصاحبه ) والثانية . ( رواه أبو داود 

  . الغنيمة ملن شهد الوقعة : عمر رضي اهللا عنه 
كان أجرياً لطلحة رضي اهللا عنهما حني أدرك عبد  ويف مسلم وغريه يف حديث طويل أن سلمة بن األكوع ٣٤٢٩

وقد محل هذا على أجري . الرمحن بن عيينة ، ملا أغار على سرح رسول اهللا فأعطاه النيب سهم الفارس والراجل 
يقصد مع اخلدمة واجلهاد ، وحديث يعلى على من مل يقصد اجلهاد أصالً ، فعلى الرواية األوىل يعطى ما استؤجر به 

، ألنه عوض على عمل وقد عمله فاستحق ما جعل له يف مقابلته ، وكذلك ينبغي على الثانية ، غايته أنه  للجهاد
  . حصل له مع العوض زيادة وهو السهم 



حمل اخلالف فيمن استؤجر للجهاد ، أما الغزاة الذين يدفع إليهم من الفيء فلهم السهم ، ألن ذلك حق ) : تنبيه ( 
، ال أنه عوض عن اجلهاد ، وكذلك من يعطى من الصدقات ، وكذلك لو دفع دافع إىل الغزاة جعله اهللا هلم ليغزوا 

  . ما يتقوون به كان له أجره ومل يكن عوضاً 
  ) . من جهز غازياً كان له مثل أجره : ( قال  ٣٤٣٠

  . ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله إال املصحف وما فيه روح : قال 
  . ما يأخذه من الغنيمة ، وال يطلع عليه اإلمام ، وهو حمرم بال ريب الغال هو الذي يكتم : ش 

فالن شهيد ، وفالن : ملا كان يوم خيرب أقبل نفر من أصحاب النيب فقالوا : فعن عمر رضي اهللا عنه قال  ٣٤٣١
مث ) غلّها أو عباءة إين رأيته يف النار يف بردة : ( فقال رسول اهللا . فالن شهيد : حىت مروا على رجل فقالوا . شهيد 

  . رواه أمحد ومسلم ) يا ابن اخلطاب اذهب فناد يف الناس أنه ال يدخل اجلّنة إال املؤمنون : ( قال رسول اهللا 
كان على ثقل رسول اهللا رجل يقال له كركرة ، فمات : وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٣٢

  . بوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها ، رواه أمحد والبخاري ، فذه) هو يف النار : ( فقال رسول اهللا 
دخلت مع مسلمة أرض الروم ، فأيت : وحكمه أنه حيرق رحله ملا روي عن صاحل بن حممد بن زائدة قال  ٣٤٣٣

 إذا: ( مسعت أيب حيدث عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب قال : برجل قد غل ، فسأل ساملاً عنه فقال 
بعه : فوجدت يف متاعه مصحفاً ، فسألت ساملاً عنه فقال : قال ) وجدمت الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه 

  . رواه أمحد وأبو داود والترمذي . وتصدق بثمنه 
وعهن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول اهللا وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما حرقوا متاع  ٣٤٣٤

ومنعوه سهمه ، وخيتص التحريق باملتاع الذي غل وهو معه ، فلو : داود وزاد يف رواية تعليقاً  الغال ، رواه أبو
استحدث متاعاً ، أو رجع إىل بلده وله فيه متاع ، أحرق ما معه حال الغلول فقط ، وإن انتقل املتاع عنه هببة أو 

ألنه صار إىل غريه ، أشبه ما لو مات فصار  بيع وحنومها فهل ينقض ذلك وحيرق لتعلق التحريق به قبل ذلك ، أو ال
وما ( وملا تقدم من قول سامل فيه . حلرمته ) املصحف ( من املتاع الذي حيرق ) ويستثىن ( إىل الورثة ؟ فيه احتماالن 

 واستثىن غريه. ( حلرمته أيضاً ، ولنهي النيب أن يعذب بالنار إال رهبا ، ومل يستثن اخلرقي غري هذين ) فيه روح 
حلاجته إليه يف القتال ، وآلة دابته تبعاً هلا ، وثيابه اليت عليه ، حذاراً من تركه عرياناً ، ونفقته ألهنا ال ) السالح 

وينبغي أن يستثىن أيضاً كتب العلم واحلديث ، إذ نفع ذلك يعود إىل الدين ، : حترق عادة ، قال أبو حممد 
يبقى للغال ، وأليب حممد احتمال يف املصحف أن يباع ويتصّدق بثمنه  واملقصود ما أبقت النار من حديد وحنوه فإنه

يشمل الذكر واألنثى ، واملسلم والذمي ، وهو كذلك ، وكذلك . ومن غل : ، اتباعاً لقول سامل ، وقول اخلرقي 
والصيب ، ألن  يشمل العبد والصغري ، ومها مستثنيان ، فالعبد ، ألن متاعه لسيده ، وال جيين جان إالّ على نفسه ،

  . اإلحراق عقوبة ، والصيب ليس من أهلها 
) والثانية ( وظاهر كالم اخلرقي أنه ال حيرم سهمه ، وهو إحدى الروايتني ، إذ أكثر الروايات ليس فيها ذلك ، 

 حيرم ، للرواية اليت رواها أبو داود ، وظاهر كالمه أيضاً أن احلكم خمتص بالغال ، فيخرج السارق ، وهو أحد
  . حكم السارق حكم الغال ، جبامع اخليانة فيهما ) والثاين . ( الوجهني ، اقتصاراً على مورد النص 

  . وال يقام احلد على مسلم يف أرض العدو : قال 
هنانا رسول اهللا : وقال . ملا روى بسر بن أرطاة أنه وجد رجالً سرق يف الغزو ، فجلده ومل يقطع يده : ش  ٣٤٣٥

رواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وألن إقامة احلد واحلال هذه مما يطمع العدو يف . غزو عن القطع يف ال



  . املسلمني ، ورمبا كان املقام عليه احلد ضعيف اإلميان فيلحق بالعدو ، وبذلك علّل الصحابة رضي اهللا عنهم 
اليمان رضي اهللا عنه وعلينا الوليد بن كّنا يف جيش يف أرض الروم ، ومعنا حذيفة بن : فعن علقمة قال  ٣٤٣٦

  . أحتدون أمريكم ، وقد دنومت من عدوكم ، فيطمع فيكم : عقبة ، فشرب اخلمر ، فأردنا أن حنده فقال حذيفة 
وعن عمر رضي اهللا عنه أنه كتب إىل الناس أن ال جيلدن أمري جيش وال سرية ، وال رجالً من املسلمني حراً  ٣٤٣٧

  . ع الدرب قافالً ، لئال تلحقه محية الشيطان فيلحق بالكفار ، رواه سعيد وهو غاز ، حىت يقط
وقد أشعر كالم اخلرقي أنه إذا رجع من أرض العدو أقيم عليه . وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه مثل ذلك  ٣٤٣٨

  . احلد ، وهو كذلك ، لعموم أمر اهللا ورسوله بإقامة احلدود ، ولقصة عمر رضي اهللا عنه 
  . وإذا فتح حصن مل يقتل من مل حيتلم ، أو ينب ، أو يبلغ مخس عشرة سنة : قال 
  . إذا ظفر األمري بالكفار مل يقتل صبياً : ش 

وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهللا ، فنهى : ملا روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٣٩
رواه اجلماعة إال النسائي ، وألن الصيب رقيق بنفس . فأنكر :  رسول اهللا عن قتل النساء والصبيان ، ويف رواية

  . السيب ، ففي قتله إتالف مال بال ضرورة ، وإنه ممتنع واحلال هذه بال ريب 
االحتالم إمجاعاً ، بشهادة النص بذلك ، ) أحدها ( والصيب هو من مل يبلغ ، ويعرف البلوغ بواحد من ثالثة أشياء 

  ) . } وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا ، كما استأذن الذين من قبلهم { (  ١٩: قال اهللا تعاىل 
  ) . ال يتم بعد احتالم ، وال صمات يوم إىل الليل : ( وقال النيب  ٣٤٤٤٠
  ) . خذ من كل حامل ديناراً : ( وقال ملعاذ رضي اهللا عنه  ٣٤٤١
إنبات الشعر ) والثاين . ( رواه أبو داود ) ىت حيتلم رفع القلم عن ثالثة ذكر منها الصيب ح: ( وقال  ٣٤٤٢

  . اخلشن حول القبل 
عرضنا على النيب يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل ، ومن مل ينبت خلي : ملا روي عن عطية القرظي قال  ٣٤٤٣

اً أو نبتت فمن كان حمتلم: ويف لفظ . رواه اخلمسة وصححه الترمذي . سبيله ، فكنت ممن مل ينبت فخلي سبيلي 
  . بلوغ مخس عشرة سنة ) الثالث . ( رواه أمحد والنسائي . عانته قتل ، ومن ال ترك 

عرضت على النيب يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم (  ١٦: ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٤٤
فحدثت عمر بن : ماعة ، قال نافع رواه اجل. جيزين ، وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عشرة سنة فأجازين 

فمن مل يوجد فيه عالمة من هذه فهو صيب . هذا فصل ما بني الرجال وبني الغلمان : عبد العزيز هبذا احلديث فقال 
  ) . ، وهذه العالمات يشترك فيها الذكر واألنثى ، وتزيد األنثى باحليض واحلمل 

  . و املشايخ يف املعركة قتلوا ومن حارب من هؤالء أو النساء أو الرهبان أ: قال 
  . هذا واهللا أعلم اتفاق : ش 

وقد روي عن رباح بن ربيع رضي اهللا عنه أنه خرج مع رسول اهللا يف غزوة غزاها ، وعلى مقدمته خالد بن  ٣٤٤٥
إليها ، الوليد رضي اهللا عنه فمر رباح وأصحاب رسول اهللا على امرأة مقتولة ، مما أصابت املقدمة ، فوقفوا ينظرون 

ما : ( ويعجبون من خلقها ، حىت حلقهم رسول اهللا على راحلته ، فانفرجوا عنها ، فوقف عليها رسول اهللا فقال 
. ، رواه أمحد وأبو داود ) ال تقتلوا ذرية وال عسيفاً : احلق خالداً فقال له : ( ، فقال ألحدهم ) كانت هذه لتقاتل 

فإن قاتلوكم { (  ١٩: لقتال ، فمىت وجد القتال زال املانع ، ولعموم وهذا يدل على أن املانع من القتل عدم ا
  : قال أبو الطيب . ويف معىن القتال إذا كان هلم رأي فيه ، ألن الرأي أبلغ من القتال ) . } فاقتلوهم 



  الرأي قبل شجاعة الشجعان 
  

  هو أول وهي احملل الثاين 
  

  فإذا مها اجتمعا لنفس حرة 
  

  كل مكان  بلغت من العلياء
  

  ولرمبا طعن الفىت أقرانه 
  

  بالرأي قبل تطاعن الفرسان 
  

  . وهلذا قتل الصحابة رضي اهللا عنهم دريد بن الصمة ، ألنه يدبر أمر احلرب  ٣٤٤٦
وقد فهم من كالم اخلرقي أن النساء والرهبان واملشايخ إذا مل يقاتلوا ال يقتلون وهو كذلك ، أما يف النساء فلما 

  . تقدم 
: ( كان رسول اهللا إذا بعث جيوشه قال : فلما روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ) وأما يف الرهبان (  ٣٤٤٧

اخرجوا بسم اهللا ، تقاتلون يف سبيل اهللا من كفر باهللا ، ال تغدروا ، وال تغلوا ، وال متثلوا ، وال تقتلوا الولدان وال 
  . رواه أمحد ) . أصحاب الصوامع 

انطلقوا بسم اهللا وباهللا ، وعلى ملة : ( فلما روى أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال )  املشايخ وأما يف(  ٣٤٤٨
رسول اهللا ، ال تقتلوا شيخاً فانياً ، وال طفلًا صغرياً ، وال امرأة ، وال تغلوا ، وضموا غنائمكم ، أصلحوا ، 

ال تقتلوا امرأة وال : يف وصية أيب بكر رضي اهللا عنه رواه أبو داود ، وملا تقدم ) وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني 
  . صبياً ، وال كبرياً هرماً 

رواه ابن حزم من طريق ابن . هنى رسول اهللا عن قتل الشيخ الذي ال حراك به : وعن راشد بن سعد قال  ٣٤٤٩
  . أيب شيبة ، وهو مرسل 

: العزيز إىل بعض أمرائه أن رسول اهللا قال  كتب عمر بن عبد: وروى أيضاً من طريق محاد بن سلمة قال  ٣٤٥٠
  ) . ال تقتلوا صغرياً وال امرأة وال شيخاً كبرياً ( 

  . رواه سعيد . ال تقتلوا امرأة وال صبياً وال شيخاً : وعن عمر رضي اهللا عنه أنه وصى سلمة بن قيس فقال  ٣٤٥١
رواه أبو داود ) ، واستحيوا شرخهم اقتلوا شيوخ املشركني : ( وحيمل حديث مسرة أن النيب قال  ٣٤٥٢

الذين فيهم قوة على القتال ، إذ عدم القتال خمتص بالشيوخ ) على الشيوخ . ( إنه صححه : والترمذي ، وقيل 
هلم رأي يف القتال ، مجعاً بني األدلة ، ) أو على شيوخ ( الفانني ، ملا تقدم من النصوص ، واخلاص مقدم على العام 

إنه ال حيتج هبما ؛ مث : بد احلق سنده ، وأنه من رواية حجاج بن أرطأة وسعيد بن بشري ، وقال على أنه قد ذكر ع
لو تعذر اجلمع من كحل وجه فحديثنا أوىل ، لعمل الشيخني عليه ، وذلك دليل على أنه آخر األمرين من رسول 

إىل ذلك ، حيث علل بكون املرأة  وقد أشار النيب يف حديث رباح. اهللا وحكم الزمن واألعمى حكم الراهب وحنوه 



مل تقاتل ، وكذلك املريض امليئوس من برئه ، أما لو كان ممن لو كان صحيحاً لقاتل فإنه يقتل ، ألنه مبنزلة اإلجهاز 
على اجلريح ، قال ذلك أبو حممد ، وكذلك قال يف العبيد ال يقتلون حلديث رباح ، وقال يف الفالحني إذا مل يقاتلوا 

ن ال يقتلوا ، قياساً هلم على الشيوخ والرهبان ، وألن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يقتلوهم حني فتحوا ينبغي أ: 
  . البالد ، واخلنثى املشكل ال يقتل الحتمال كونه امرأة ، ذكره يف الكايف 

  . يرجع إليهم  وإذا خلي األسري منا وحلف هلم أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه مل: قال 
إذا أسر الكفار مسلماً ، وأطلقوه بشرط أن يبعث إليهم شيئاً معلوماً ، أو يعود إليهم إن مل يقدر على ذلك ، : ش 

وأوفوا بالعهد إن { (  ٩)} وأوفوا بعهد اهللا { (  ١٩فإنه يلزمه الوفاء هلم ، كما اقتضاه كالم اخلرقي ، لعموم 
  ) . } ها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أي{ (  ٩)} العهد كان مسؤال 

  . وملا تقدم من هنيه عن الغدر 
  ) . إنه ال يصلح يف ديننا الغدر : ( وقال  ٣٤٥٣
وجعل ذلك من عالمات املنافق ، وألن يف الوفاء مصلحة لألسارى ، ويف تركه مفسدة ، ألهنم ال يؤمنون  ٣٤٥٤

، وألنه عاهدهم على مال ، فلزمه الوفاء هلم ، كثمن املبيع ،  بعده ، والشارع بعث جبلب املصاحل ، ودرء املفاسد
: مل ترجع إليهم ، بل وال حيل هلا ، لقوله تعاىل ) فإن كان امرأة ( أو كاملشروط يف عقد اهلدنة ، فإن مل يقدر عليه 

  . اآلية ) } يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن { (  ١٩
مث : صة الصلح بني النيب وقريش اليت رواها البخاري وغريه من حديث أنس رضي اهللا عنه قال فيها ويف ق ٣٤٥٥

(  ١٩حىت بلغ ) } يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات { (  ١٩جاء نساء مؤمنات ، فأنزل اهللا تعاىل 
  ) . } بعصم الكوافر { 

ملا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط :  عنهما قاال وعن مروان واملسور بن خمرمة رضي اهللا ٣٤٥٦
ال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إال رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه ، فكره : سهيل على النيب أنه قال 

أبيه سهيل املؤمنون ذلك ، وامتعضوا منه ، وأيب سهيل إال ذلك ، فكاتبه النيب على ذلك ، فرد يومئذ أبا جندل إىل 
، ومل يأته أحد من الرجال إال رده يف تلك املدة وإن كان مسلماً ، وجاء املؤمنات مهاجرات ، وكانت أم كلثوم 

بنت عقبة بن أيب معيط ممن خرج إىل رسول اهللا يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون النيب أن يرجعها إليهم فلم 
إىل ) } إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، اهللا أعلم بإمياهنن  {(  ١٩يرجعها إليهم ، ملا أنزل اهللا فيهن 

فمنع اهللا سبحانه من رجوع النساء إىل الكفار ، وامتنع النيب من . رواه البخاري ) . } وال هم حيلون هلن { (  ١٩
على أن ال يأتيك منا : مل يدخلن ، لقوله يف القصة : ردهن ، وقد اختلف يف دخول النسوة يف قضية الصلح ، فقيل 

لكن نسخ ذلك أو بني فساده . وال يأتيك منا أحد : دخلن فيه ، لقوله يف رواية أخرى : وقيل . رجل إال رددته 
وهي اليت ذكرها اخلرقي ال يرجع أيضاً ) إحدامها ( فهل يرجع إليهم ؟ فيه روايتان ) وإن كان رجلًا ( باآلية اه ، 

) والثانية . ( لبقاء يف أيديهم معصية ، فلم جيز كما لو شرط قتل مسلم ، أو شرب مخر كاملرأة ، وألن متكنهم منه وا
يلزمه الرجوع إليهم وفاء بالعهد ، ملا تقدم يف بعث املال ، وألن النيب ملا عاهد قريشاً على رد من جاءه مسلماً ، 

ه على سبيل املثال ، وإال املقصود ذكر. حلف : ويف هلم بذلك ، ومل ينهه اهللا سبحانه عن ذلك ، وقول اخلرقي 
  . الشرط 

  . وال حيل ملسلم أن يهرب من كافرين ، ومباح له أن يهرب من ثالثة : قال 
يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال ، إن يكن منكم عشرون { (  ١٩األصل يف ذلك قول اهللا سبحانه : ش 



أوجب سبحانه أولًا على الواحد الثبات ) } واهللا مع الصابرين { (  ١٩: إىل قوله تعاىل ) } صابرون يغلبوا مائتني 
مث رحم ضعفنا وخفف عنا ، فأوجب ثبات الواحد لالثنني ، إذ هذا خرب يف معىن األمر ، أو خرب عما . للعشرة 

ن عشرون إذا كا: استقر يف حكم الشرع ، وهذا أحسن ، أو متعني هنا ، إذ لو كان خرباً مبعىن األمر لكان التقدير 
صابرون فليغلبوا ؛ فيكون التكليف إمنا هو للصابر فقط ، والصرب واجب على املكلف ، ال شرط يف التكليف ، 

وأيضاً فيكون أمراً بالغلبة من اهللا تعاىل ، فإذاً املعىن املقرر يف حكم الشرع أن املائة الصابرة تغلب مائتني فلتصرب ، 
  . صربها وحيث غلبت املائة من املائتني فلعدم 

إن يكن { (  ١٩ملا نزلت : وقد بني ذلك وفسره ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٥٧
كتب عليهم أن ال يفر واحد من عشرة ، وال عشرون من مائتني ، مث ) } منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني 

رواه البخاري ، وله أيضاً يف رواية . فر مائة من مائتني اآلية فكتب أن ال ي) } اآلن خفف اهللا عنكم { (  ١٩نزلت 
شق ذلك على املسلمني ، ) } إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني { (  ١٩ملا نزلت : ، وأليب داود قال 

فلما خفف اهللا عنهم من العدة نقص عنهم من الصرب بقدر : اآلية ، قال ) } اآلن خفف اهللا عنكم { (  ١٩فنزلت 
  . ا خفف عنهم م

  . من فر من اثنني فقد فر ، ومن فر من ثالثة فما فر : ويروى عنه أيضاً أنه قال  ٣٤٥٨
يا أيها الذين آمنوا { (  ١٩: وعلى هذا حيمل ما ورد من النهي املطلق عن حترمي الفرار يوم الزحف ، كقوله تعاىل 

  . اآلية ) } إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً 
الشرك باهللا ، والسحر ، : ( وما هن يا رسول اهللا ، قال : قالوا ) اجتنبوا السبع املوبقات : (  وقول النيب ٣٤٥٩

وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتويل يوم الزحف ، وقذف احملصنات 
ملصلحة قتال ) الفرار للتحرف ( املثلني فما دون  من حترمي الفرار من) ويستثىن . ( متفق عليه ) الغافالت املؤمنات 

بأن ينحاز إىل موضع يكون القتال فيه أمكن ، كما إذا كان يف مقابلة الشمس ، أو الريح فاستدبرمها ، أو كان يف 
وهدة أو يف معطشة ، فاحناز إىل علو أو إىل ماء ، أو استند إىل جبل ، أو نفر بني أيدي الكفار لتنتقض صفوفهم ، 

إىل فئة من املسلمني ، ليتقووا هبا على عدوهم ، ) الفرار للتحيز ( وحنو ذلك مما جرت به عادة أهل احلرب ، أو 
لو كانت الفئة خبراسان ، والفئة باحلجاز جاز التحيز إليها ، وذلك لقوله : وإن بعدت الفئة ، حىت قال القاضي 

ن كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار ، ومن يوهلم يومئذ دبره إال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذي{ (  ١٩: تعاىل 
  . اآلية ) } متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىل فئة 

يا سارية بن زنيم اجلبل ، ظلم الذئب من استرعاه (  ١٦: ويروى أن عمر كان يوماً يف خطبته إذ قال  ٣٤٦٠
فلما نزل سألوه عما قال ، فلم يعترف به ، وكان قد دعوه : فأنكرها الناس ، فقال علي رضي اهللا عنه . الغنم 

بعث سارية إىل ناحية العراق ليغزوهم ، فلما قدم ذلك اجليش أخربوا أهنم لقوا عدوهم يوم مجعة فظهر عليهم ، 
  ) . فسمعوا صوت عمر رضي اهللا عنه فتحيزوا إىل اجلبل ، فنجوا من عدوهم ، وانتصروا عليهم 

. أنا فئة كل مسلم ، وكان باملدينة ، وجيوشه مبصر والعراق والشام وخراسان : نه قال ويروى عنه أيضاً أ ٣٤٦١
  . رواه سعيد 
كنت يف سرية من سرايا رسول اهللا ، فحاص الناس حيصة ، : وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٦٢

لو دخلنا املدينة فبتنا ، : ، مث قلنا  كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ؟ وبؤنا بالغضب: فكنت فيمن حاص ، فقلنا 
: ( لو عرضنا أنفسنا على رسول اهللا فإن كانت لنا توبة وإال ذهبنا ، فأتيناه قبل صالة الغداة فخرج فقال : مث قلنا 



 قال فأتيناه حىت) ال بل أنتم العكارون ، أنا فئتكم وفئة املسلمني : ( قال . حنن الفرارون : فقلنا ) من الفرارون ؟ 
ما هلم من { (  ١٩: ومنه قوله تعاىل . حاصوا حيصة ، أي حادوا حيدة : وقوله . رواه أمحد وأبو داود . قبلنا يده 

  ) . } حميص 
ذكره على سبيل املثال ، واملراد أنه يباح للمسلمني الفرار مما زاد . ومباح له أن يهرب من ثالثة : وقول اخلرقي 
واختار أبو العباس تفصيلًا ملخصه أن القتال ال خيلو إما أن يكون قتال دفع أو هذا هو املعروف ، . على مثليهم 

كأن يكون العدو كثرياً ال يطيقهم املسلمون ، وخيافون أهنم إن انصرفوا عنهم عطفوا على من ) فاألول ( طلب ، 
لدفع حىت يسلموا ، فهنا قد صرح أصحابنا بأنه جيب عليهم أن يبذلوا مهجهم يف ا: ختلف من املسلمني ، قال 

ونظري ذلك أن يهجم العدو على بالد املسلمني ، واملقاتلة أقل من النصف ، لكن إن انصرفوا استولوا على احلرمي ، 
ال خيلو إما أن يكون بعد املصافة أو قبلها ، فقبلها هي مسألة الكتاب ، وبعدها حني الشروع يف القتال ) والثاين ( 

إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فال { (  ١٩:  لتحرف أو حتيز ، كما دل عليه قوله سبحانه ال جيوز اإلدبار مطلقاً إال
وقصة بدر مرادة منها ، واملشركون إذ ذاك ثالثة أضعاف املسلمني ، مع أحاديث الفرار من ) } تولوهم األدبار 

  . كتفي فيه مبطلق املخالفة اه الزحف ، ومفهوم آية األنفال الناسخة حتمل على ما قبل الشروع ، إذ املفهوم ي
وظاهر كالمه أنه يباح هلم الفرار واحلال هذه وإن غلب على ظنهم الظفر ، وهو املعروف عن األصحاب ، عملًا 

بإطالق اآلية الكرمية ، وأليب حممد يف املغين احتمال بوجوب الثبات واحلال هذه ، ملا فيه من املصلحة ، وهو ظاهر 
إذا كان العدو أكثر من مثلي املسلمني ، ومل يطيقوا قتاهلم ، مل : اهر كالم الشريازي ، قال كالمه يف املقنع ، وظ

يعص من اهنزم ، ألن اهللا تعاىل جعل الرجل منا بإزاء الرجلني منهم ، فإذا صاروا ثالثة جاز للمسلم أن ينهزم منهم 
أوىل ، حذاراً من كسر قلوب املسلمني ، اه ولو غلب على ظنهم واحلال هذه اهلالك فالفرار . إذا خشي قهرهم 

وإن غلب على ظنهم اهلالك يف الثبات ويف االنصراف فاألوىل أن يقاتلوا ، وال يفروا وال يستأسروا ، لينالوا درجة 
(  ١٩: الشهداء املقبلني على القتال حمتسبني ، ويسلموا من حتكم الكفار عليهم ، وجلواز أن يغلبوا ، قال اهللا تعاىل 

، وجيوز هلم أن يفروا لظاهر اآلية ، وأن ) } م من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين ك{ 
  . يستأسروا على املشهور املختار من الروايتني فيهما 

ألن خبيباً األنصاري وابن الدثنة سلما أنفسهما لألسر عند العجز والغلبة ، وامتنع من ذلك عاصم بن  ٣٤٦٣
ألنصاري يف سبعة من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني حىت قتلوا ، وكان الكل حممودين والقصة يف البخاري ثابت ا

  . يلزمهم القتال ) : والرواية الثانية ( وغريه ، 
ليس منا من استأسر للمشركني من غري : ( قال رسول اهللا : ملا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٦٤
  . فإن خشي األسر قاتل حىت يقتل : بن حزم لكنه ضعيف ، وهو اختيار اخلرقي ، قال ذكره ا) . حاجة 

  . ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة ، فمباح له ما أخذ إن كان راجلًا أو على دابة ميلكها : قال 
ه لفعل باملسلمني إليه حاجة جيوز لإلنسان أن يؤجر نفسه على حفظ الغنيمة ، ويباح له ما أخذ ، ألنه أجر نفس: ش 

ليدهلم على الطريق وحنو ذلك ، وهذا إذا كان راجلًا أو على دابة ميلكها ، أما لو . [ ، فجاز كما لو أجر نفسه 
على حفظ الغنيمة وأطلق ، فإنه جيوز له أن يركب دابة من املغنم ، حذاراً من استعمال ملك الغري بغري ] أجرب نفسه 

جيوز إذ ذاك مبنزلة األجرة :  ، فإن شرط يف اإلجارة ركوب دابة معينة فقال الشيخان إذن شرعي ، وال عريف
  . وإطالق اخلرقي حيتمل املنع 

وقد فهم من كالم اخلرقي بطريق التنبيه أنه ال جيوز ألحد ركوب دابة من املغنم ، وال ريب يف ذلك يف غري الغامنني 



يف القتال فهل جيوز كما يف السالح ، أولًا جيوز لتعرض الفرس للعطب  ، وكذلك يف الغامنني يف غري القتال ، وأما
  . غالباً خبالف السالح ؟ على روايتني 

ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم : ( وقد روى رويفع بن ثابت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال يوم حنني  ٣٤٦٥
ئ املسلمني حىت إذا أخلقه رده فيه ، وال أن يركب دابة من اآلخر أن يبتاع مغنماً حىت يقسم ، وال يلبس ثوباً من في

  . رواه أمحد وأبو داود ) فيئ املسلمني حىت إذا أعجفها ردها فيه 
  . فقد أمنه . قف أو ألق سالحك : ومن لقي علجاً فقال له : قال 
، وال ختف وال تذهل ، وال اخلرقي رمحه اهللا ذكر ما فيه اشتباه ، إذ ذلك تنبيه على الواضح كأجرتك وأمنتك : ش 

قال النيب ألم . خوف عليك ، وال بأس عليك ، وحنو ذلك مما يدل على األمان ، وقد ورد الشرع بأجرتك وأمنتك 
  ) . قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ : ( هانئ 
قف أو : كم وبقية األلفاظ يف معنامها ، وعند أصحابنا أن ح) من دخل دار أيب سفيان فهو آمن : ( وقال  ٣٤٦٦

  . أمنتك : حكم ذلك ، ألن الكافر يعتقده أماناً ، أشبه ما لو قال . ألق سالحك 
وقد روى مالك يف موطئه عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل عامل  ٣٤٦٧

يقول ال . مترس : ال رجل بلغين أن رجالًا منكم يطلبون العلج حىت إذا اشتد يف اجلبل وامتنع ق: جيش كان بعثه 
وحكى أبو حممد . وإين والذي نفسي بيده ال أعلم مكان أحد فعل ذلك إال ضربت عنقه . ختف ؛ فإذا أدركه قتله 

ألقتلنك ؛ ويرجع : احتمالًا ومال إليه أنه ال يكون أماناً ، ألن ذلك يستعمل لإلرهاب والتخويف ، أشبه ما لو قال 
اعتقدته أماناً رد إىل مأمنه ، وإال فليس : ألمان فهو أمان ، وإال فيسأل الكافر فإن قال إىل القائل ، فإن نوى به ا

  . بأمان 
  . ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده مل يقطع : قال 
يدرأ بالشبهة ، من سرق من الغنيمة ممن له فيها حق مل يقطع ، ألن له فيها شبهة ، وهو حقه املتعلق به ، واحلد : ش 

وصار كما لو سرق من مال مشترك بينه وبني غريه ، وكذلك إذا سرق من غنيمة لولده فيها حق ، ألن له يف مال 
ولده حقاً يف اجلملة ، وهلذا ال يقطع بسرقته ، وحق ولده متعلق هبذا املال ، فصار كالذي قبله ، وكذلك إذا سرق 

. ألنه ال يقطع بسرقة مال سيده ، كما تقدم ، فكذلك مبا لسيده فيه جزء  العبد من الغنيمة الذي لسيده فيها حق ،
سرق قبل أن ختمس ، وهو ) : إحدامها ( خيرج ما إذا مل يكن له فيها حق ، وله حالتان . ممن له فيها حق : وقوله 

  . يقطع النتفاء احلقية  سرق بعد أن مخست ، فإنه) : الثاين ( حر مسلم ، فال قطع عليه ، ألن له حقاً يف الفىيء ، 
  . وإن وطيء جارية قبل أن يقسم أدب ومل يبلغ به حد الزاين : قال 
يعين ممن له يف الغنيمة حق أو لولده ، فإنه ال حد عليه ، ألن امللك يثبت للغامنني يف الغنيمة ، فيكون للواطئ : ش 

جلارية املشتركة ، وإذا انتفى احلد وجب التعزير حق يف اجلارية أو لولده ، فيدرأ عنه احلد لذلك للشبهة ، وصار كا
ال يبلغ به حد : بال ريب ، للمعصية املنتفي فيها احلد والكفارة ، وقدره قد سبق بيانه فال حاجة إىل إعادته ، وقوله 

كل ذنب ال ال يبلغ بالتعزير احلد ، أن مراده ليس أدىن احلدود بل إما أعالها ، وإما أن : يبني أن قوله مث . الزاين 
  . يبلغ به حد جنسه 

  . وأخذ منه مهر مثلها فطرح يف املغنم : قال 
ألن ذلك بدل منفعتها ومنفعتها جلميع الغامنني ، فكذلك بدهلا ، فعلى هذا يطرح يف املغنم ليعم مجيع الغامنني ، : ش 

ورده أبو حممد بأن قدر . تركة وقال القاضي يسقط عنه من املهر قدر حصته منها ، وجيب عليه بقيته كاجلارية املش



حصته قد ال ميكن ، لكثرة الغامنني وقلة املهر ، مث إذا أخذناه فقد ال ميكن قسمته على بقية الغامنني مفرداً ، وإن 
  . طرح يف املغنم وقسم على اجلميع أخذ سهماً مما ليس له فيه حق 

  . إال أن تلد منه فتكون عليه قمتها : قال 
ا ولدت منه واحلال هذه فإهنا تصري أم ولد له ، ألنه وطء حلق به النسب لشبهة امللك ، أشبه وطء يعين أهنا إذ: ش 

األب جارية ابنه ، وإذا صارت أم ولد له فعليه قيمتها تطرح يف املغنم ، ألنه أتلفها بفعله ، أشبه ما لو قتلها ، 
  . وسواء كان موسراً أو معسراً 

. سب قدر حصته من الغنيمة فصارت أم ولد ، وباقيها رقيق للغامنني كاإلعتاق إذا كان معسراً ح: وعن القاضي 
  . وفرق بأن االستيالد أقوى ، لكونه فعلًا ، وهلذا نفذ من اجملنون 

وظاهر كالم اخلرقي أهنا إذا صارت أم ولد ال مهر هلا عليه ، ألنه استثىن ذلك من وجوب املهر ، وهو إحدى 
ا على أن املهر هل جيب مبجرد اإليالج فيجب املهر أولًا جيب إال بتمام الوطء ، وهو النزع ، الروايتني ، ولعل مبنامه

فال جيب ألنه إمنا مت وهي ملك له ، وظاهر كالمه أيضاً أنه ال جتب قيمة الولد ، وهو إحدى الروايتني ، ألن ملكه 
  . حصل بالعلوق وال قيمة للولد إذاً 

  . الولد حني وضعه ، ألنه فوته عليهم ، إذ من حقه أن يصري هلم  جيب عليه قيمة) : والثانية ( 
وقد علم من كالم اخلرقي أن الولد حر الحٌق نسبه بالواطىء ، وإال مل تصر أم ولد ، وذلك ألنه وطء سقط فيه 

  . احلد لشبهة امللك ، أشبه واطىء جارية ابنه ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  كتاب اجلزية

  
  
وظاهر هذا التعريف أن . الوظيفة املأخوذة من الكافر إلقامته بدار اإلسالم يف كل عام : قال أبو حممد  اجلزية: ش 

  . اجلزية أجرة الدار 
  ) . } ال جتزي نفٌس عن نفسٍ شيئاً { (  ١٩: مشتقة من جزاه مبعىن قضاه ، كقوله : قال 

، إما جزاء على كفرهم ، ألخذها منهم صغاراً ، أو امسها مشتق من اجلزاء : وقال القاضي يف األحكام السلطانية 
  . جزاء على أماننا هلم ألخذها منهم رفقاً 

وقد شهد له قوله . وهذا أصح ، وهو يرجع إىل أهنا عقوبة أو أجرة ، واألصل يف جوازها اإلمجاع : قال أبو العباس 
وما تقدم من أن النيب أخذ اجلزية من نصارى . ) } قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا إىل وهم صاغرون { (  ١٩: تعاىل 
  . جنران 
مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النيب وشكوه إىل أيب طالب ، : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٦٨

أريد منهم كلمة تدين هلم هبا العرب ، وتؤدي إليهم هبا العجم : ( يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ قال : فقال 
ما مسعنا { (  ١٩إهلاً واحداً ؟ : قالوا ) ال إله إال اهللا : كلمة واحدة ، قولوا : ( كلمة واحدة ؟ قال : قال ) ة اجلزي

ص والقرآن ذي الذكر إىل قوله إن { (  ١٩فنزل فيهم القرآن : قال ) . } هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق 
  . حسنه ، يف أحاديث أخر رواه أمحد والترمذي و) . } هذا إال اختالق 

وال تقبل اجلزية إال من يهودي أو نصراين ، أو جموسي إذا كانوا مقيمني على ما عوهدوا عليه ، ومن سواهم : قال 



  . فاإلسالم أو القتل 
قد تقدم أن اجلزية تقبل من اليهود والنصارى واجملوس ، وإن كانوا من العرب ، وال تقبل ممن سواهم على : ش 

وإن كانت هلم صحف على األشهر ، ونزيد هنا بأن ظاهر كالم اخلرقي أن من أحد أبويه غري كتايب فاختار املذهب 
  . دين الكتايب أنه تقبل منه اجلزية 

وكذلك ظاهر كالمه أن من انتقل إىل أحد هذه األديان الثالثة بعد مبعث سيدنا ونبينا أنه ال تقبل منه اجلزية ، وهو 
  . رتني ، نظراً لعموم النص أحد القولني يف الصو

وشرط اخلرقي لكل من تقبل منه اجلزية أن يكون مقيماً على ما عوهد عليه ، من بذل اجلزية يف كل عام ، لقوله 
أي يلتزموا أداءها والتزام أحكام امللة ، من ضمان األنفس واألموال ) . } حىت يعطوا اجلزية { (  ١٩: سبحانه 

  . على ما هو مقرر يف بابه ، إعمالًا حلكم اإلسالم لنسخه كل ملة وإقامة احلدود ، وغري ذلك 
واملأخوذ منهم اجلزية على ثالث طبقات ، فيؤخذ من أدوهنم اثنا عشر درمهاً ، ومن أوسطهم أربعة وعشرون : قال 

  . درمهاً ، ومن أيسرهم مثانية وأربعون درمهاً 
  . منكر ، وعمل عليه فكان إمجاعاً ألن ذلك يروى عن عمر رضي اهللا عنه ومل ينكره : ش 

ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانري ، وأهل اليمن : قلت جملاهد : ففي البخاري عن ابن أيب جنيح قال  ٣٤٦٩
  . فعل ذلك من قبل اليسار : عليهم دينار ؟ قال 

ب أربعة دنانري ، وعلى ويف املوطأ عن أسلم أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ضرب اجلزية على أهل الذه ٣٤٧٠
أهل الورق أربعني درمهاً ، ومع ذلك أرزاق املسلمني ، وضيافة ثالثة أيام ، لكن مقتضى هذا أن عمر رضي اهللا عنه 
قابل الدينار بعشرة دراهم ، وأبو حممد نقل عنه أنه قابله باثين عشر درمهاً ، وزعم أنه حديث ال شك يف صحته ، 

  . وليس هو واهللا أعلم يف السنن مع أنه مل يذكر من رواه ، 
ففي سنن أيب داود عن معاذ بن جبل ، أن رسول اهللا ملا وجهه إىل اليمن أمره أن يأخذ من كل : فإن قيل  ٣٤٧١

: فظاهر هذا إجزاء الدينا يف حق كل أحد ؟ قيل . حامل يعين حمتلماً ديناراً ، أو عدله من املعافري ثياب تكون باليمن 
ن الغالب على أهل اليمن كان الفقر ، كما أشار إليه جماهد ، أو أن لإلمام الزيادة والنقصان يف هو حممول على أ

العمل يف قول أيب عبد اهللا على ما رواه عنه اجلماعة ، : اجلزية كما هو إحدى الروايات ، واختيار اخلالل ، قال 
أصحابه يف عشرة مواضع ، فاستقر قوله على  بأنه ال بأس لإلمام أن يزيد يف ذلك وينقص عنه ، على ما رواه عنه

  . ذلك اه 
صاحل رسول اهللا أهل جنران على ألفي حلة ، النصف يف صفر ، : وقد روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٧٢

 والبقية يف رجب ، يؤدوهنا للمسلمني ، وعارية ثالثني درعاً ، وثالثني فرساً ، وثالثني بعرياً ، وثالثني من كل صنف
من أصناف السالح ، يغزون هبا ، واملسلمون ضامنون هلا حىت يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر ، على 

رواه أبو داود . أن ال هتدم هلم بيعة ، وال خيرج هلم قس ، وال يفتنوا عن دينهم ، ما مل حيدثوا حدثاً ، أو يأكلوا الربا 
عنه يدل على أن املرجع يف ذلك إىل رأي اإلمام فيما يطيقونه من ، وهذا مع الذي قبله مع فعل عمر رضي اهللا 

  . الزيادة والنقصان 
ال جتوز الزيادة وال النقص على ما تقدم من أن على األدون اثنا عشر درمهاً ، واملتوسط أربعة : والرواية الثانية 

إهنا اختيار اخلرقي ، وال : وايتيه ، وقال وعشرون درمهاً ، والغين مثانية وأربعون درمهاً ، وهي اختيار القاضي يف ر
  . شك أهنا ظاهر كالمه ، وذلك ملا روي عن عمر رضي اهللا عنه 



ال جيوز لإلمام أن ينقص من ذلك : جتوز الزيادة وال جيوز النقص ، قال يف رواية يعقوب بن خبتان : والرواية الثالثة 
اهللا عنه مل ينقص عن الدينار ، بل زاد عليه ، فيقتصر على  ، وله أن يزيد ، وهذا اختيار أيب بكر ، ألن عمر رضي

ذلك ، فظاهر هذه الرواية أن األدون ال ينقص عن الدينار ، واملتوسط ال ينقص عن الدينارين ، والغين عن األربعة 
ليه ، وهذا ال جيوز النقص عن الدينار حبال ، وجتوز الزيادة ع: وقال ابن أيب موسى . ، وجيوز أن يزادوا على ذلك 

  . قول رابع 
الغين هنا من عده أهل العرف غنياً ، على املشهور واملقطوع به أليب الربكات ، وأيب حممد يف : أحدها ) تنبيهات ( 

) : وقيل عن أمحد ( املغين وغريمها ، ألن ما ال تقدير فيه من جهة الشرع املرجع فيه إىل العرف كالقبض واحلرز ، 
بل من ملك مائة ألف درهم فهو غين ) وقيل ( بل من ملك عشرة آالف درهم ) وقيل عنه ( الغين من ملك نصاباً 

  . ، ومن ملك دوهنا إىل عشرة آالف فمتوسط ، ومن ملك عشرة آالف فما دون ففقري 
  . يقوم الدينار مقام االثين عشر درمهاً : الثاين 

له ، واملعافري منسوب إىل معافر بفتح امليم ، موضع عدل الشيء ما يعادله ومياث) عدله من املعافري : ( الثالث 
  . باليمن ، وهي ثياب تكون به 

  . وال جزية على صيب : قال 
مع أن اهللا تعاىل إمنا ) خذ من كل حامل ديناراً ( هذا واهللا أعلم اتفاق ، وقد شهد له مفهوم حديث معاذ املتقدم : ش 

(  ١٩إىل ) } قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا ، وال باليوم اآلخر { (  ١٩: أمر بأخذ اجلزية ممن يقاتل ، فقال سبحانه 
  . ، والصيب ال يقاتل ) } حىت يعطوا اجلزية { 

وعن عمر رضي اهللا عنه أنه كتب إىل أمراء األجناد أن اضربوا اجلزية ، وال تضربوها على النساء والصبيان  ٣٤٧٣
  . رواه سعيد وأبو عبيد . ، وال تضربوها إال على من جرت عليه املوسى 

  . وال زائل العقل : قال 
رفع القلم عن ثالث ، عن الصيب حىت حيتلم ، وعن النائم حىت : ( ألنه أسوأ حالًا من الصيب ، ولقول النيب : ش 

  . مع أن هذا أيضاً واهللا أعلم اتفاق واحلمد هللا ) يستيقظ ، وعن اجملنون حىت يفيق 
  . وال امرأة : قال 
ا أيضاً واهللا أعلم اتفاق ، ملا تقدم وألن اجلزية تؤخذ حقنا للدم ، كما أشعرت به اآلية الكرمية ، واملرأة هذ: ش 

  . حمقون دمها ، بدليل ما تقدم 
  . وال فقري : قال 
 ال يكلف اهللا نفساً إال{ (  ١٩سواء كان معتملًا أو غري معتمل ، أما غري املعتمل فباالتفاق مذهباً ، لعموم : ش 

خذ من كل حامل : ( اآلية ، وهذا خرب ، فتخصيص غريه من اإلنشاءات أوىل بال ريب ، لقول النيب ) } وسعها 
وبه قطع أبو حممد يف كتبه ، وأبو اخلطاب يف اهلداية جتب ) إحدامها : ( وأما املعتمل ففيه روايتان ) ديناراً أو حنوه 
وقول النيب صلى اهللا ) } حىت يعطوا اجلزية { (  ١٩إىل ) } هللا قاتلوا الذين ال يؤمنون با{ (  ١٩عليه ، لعموم 

( أخرج منه غري املعتمل ، فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم ، ) خذ من كل حامل ديناراً : ( عليه وآله وسلم 
احلول ، فال  وهي ظاهر كالم اخلرقي ، وأوردها أبو الربكات مذهباً ال جيب عليه ، ألنه مال جيب حبلول) والثانية 

والرواية األوىل أسعد دليلًا ، وأليب اخلطاب احتمال بوجوب اجلزية على الفقري غري . يلزم الفقري كالزكاة والعقل 
املعتمل ، ويطالب هبا إذا أيسر ، واملراد بالفقري هنا واهللا أعلم الفقري الذي هو أحد األصناف يف الزكاة ، ويدخل 



  . ب الزكاة صنف واحد فيه املسكني ألهنما يف غري با
  . وال شيخ فان ، وال زمن وال أعمى : قال 
ملا تقدم من أن اجلزية وجبت حلقن الدم ، وهؤالء دماؤهم حمقونة ، ودليل األصل ما تقدم ، ويف معىن هؤالء : ش 

، وحيتمله الراهب وحنوه ممن ال يقتلون على ما تقدم ، حلقن دمائهم ، وأليب حممد احتمال بوجوهبا على الراهب 
  . كالم اخلرقي لعموم النصوص 

  . وال على سيد عبد عن عبده ، إذا كان السيد مسلماً : قال 
  . هذا واهللا أعلم اتفاق ، حذاراً من إجياب اجلزية على مسلم ، إذ ما جيب على العبد إمنا يؤديه السيد : ش 

عبده ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد ، لعموم  ومفهوم كالم اخلرقي أن السيد إذا كان ذمياً وجبت عليه اجلزية عن
وهي اختيار أيب بكر والقاضي ، و ) والرواية الثانية ( وحنوه مع انتفاء احملذور املتقدم ، ) خذ من كل حامل ديناراً ( 

أو ال  ال جيب عليه أيضاً ، كما لو كان السيد مسلماً ، ألن العبد حمقون الدم ، فأشبه املرأة والصيب ،: أيب حممد 
  . مال له فأشبه الفقري 

إن هذا مما أمجع عليه كل من : ، وقد قال ابن املنذر ) ال جزية على العبد : ( ويروى عن النيب أنه قال  ٣٤٧٤
  . حنفظ عنه من أهل العلم 

  . ومن وجبت عليه اجلزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه : قال 
الذمي بعد حلول احلول فقد وجبت عليه اجلزية ، فإن مل تكن أخذت  اجلزية جتب حبلول احلول ، فإذا أسلم: ش 

  ) . } قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف { (  ١٩: منه سقطت عنه ، لعموم قول اهللا تعاىل 
ويؤيد دخول ذلك يف العموم أن اجلزية عقوبة سببها الكفر ، ) اإلسالم جيب ما قبله : ( وقول النيب  ٣٤٧٥

  . قطت باإلسالم كالقتل ، وخرج بذلك الديون ، فإن سببها ليس هو الكفر ، فلذلك ال تسقط باإلسالم فس
رواه الترمذي ، وأبو ) . ليس على مسلم جزية : ( قال رسول اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٧٦

ا أسلم الذمي بعد ما وجبت عليه اجلزية معناه إذ: داود وهذا لفظه ، وقد فسره سفيان الثوري مبا قلناه ، قال 
  . بطلت عنه 
فرفع إىل . إن يف اإلسالم معاذاً : قال . إمنا أسلمت تعوذاً : ويروى أن ذمياً أسلم ، فطولب باجلزية ، وقيل  ٣٤٧٧

بو عبيد وكتب أن ال تؤخذ منه اجلزية ، رواه أ. إن يف اإلسالم معاذاً : عمر رضي اهللا عنه فقال عمر رضي اهللا عنه 
  . بنحو من هذا املعىن ، وقد دل كالم اخلرقي من طريق التنبيه أنه لو أسلم قبل الوجوب ال تؤخذ منه ، وهو واضح 

  . وإذا أعتق العبد لزمته اجلزية ملا يستقبل ، سواء كان املعتق له مسلماً أو كافراً : قال 
هو حر مكلف موسر ، من أهل القتال ، فدخل يف هذا هو الصحيح املشهور من الروايتني أو الروايات ، إذ : ش 

عن أمحد رواية أخرى أنه يقر بغري جزية مطلقاً ، ألن الوالء شعبة من الرق ) ونقل أبو حممد ( عمومات النصوص ، 
هذا قول قدمي : ، وهو ثابت عليه ، فلم جتب عليه اجلزية ، كما لو مل يعتق ، ووهن اخلالل هذه الرواية ، وقال 

أمحد ، والعمل على ما رواه عنه اجلماعة ، وحكى أبو الربكات الرواية أنه ال جزية عليه ، إذا كان املعتق  رجع عنه
واملسلم ال جيب عليه جزية ، فكذلك مواله ، وجيتمع . وقال أي أمحد ألن ذمته ذمة مواله ، اه : له مسلماً ، قال 

  . من النقلني على هذا ثالث روايات 
وظاهر كالمه . ته اجلزية ملا يستقبل ، أي ملا بقي من احلول الذي عتق فيه بالقسط ، مث ملا بعده لزم: وقول اخلرقي 

أنه ال حيتاج إىل عقد ذمة ، بل يتبع أهل الذمة يف ذلك ، وهذا هو املشهور ، وللقاضي يف موضع أنه خيري بني التزام 



  . وإال أحلق مبأمنه  العقد ، وبني أن يرد إىل مأمنه ، فإن اختار الذمة عقدت له ،
وحكم الصيب يبلغ ، أو اجملنون يفيق ، أو الفقري يوسر يف أثناء احلول ، حكم العبد يعتق على ما مر ، إال أنه ال 

  . خالف فيما أعلمه أهنم ال يقرون بغري جزية 
  . وال تؤخذ اجلزية من نصارى بين تغلب : قال 
ال ينصرف للعلمية ووزن الفعل ، وبنو تغلب هم بنو تغلب  علم منقول من تغلب مضارع غلبت ،) تغلب : ( ش 

  . ابن وائل ، من العرب ، من ربيعة بن نزار 
حنن : انتقلوا يف اجلاهلية إىل النصرانية ، فدعاهم عمر رضي اهللا عنه إىل أداء اجلزية فأبوا وأنفوا ، وقالوا  ٣٤٧٨

ال آخذ من مشرك صدقة ، : ل عمر رضي اهللا عنه فقا. عرب ، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة 
يا أمري املؤمنني إن القوم هلم بأس وشدة ، وهم عرب يأنفون من : فلحق بعضهم بالروم ، فقال النعمان بن زرعة 

اجلزية ، فال تعن عليك عدوك هبم ، وخذ منهم اجلزية باسم الصدقة ، فبعث عمر رضي اهللا عنه يف طلبهم ، فردهم 
م من اإلبل من كل مخس شاتني ، ومن كل ثالثني بقرة تبيعان ، ومن كل عشرين ديناراً دينار ، ومن وضعف عليه

كل مائيت درهم عشرة دراهم ، وفيما سقت السماء اخلمس ، وفيما سقي بنضح أو غرب أو دوالب العشر ، 
أن ذلك مشتهر فكان إمجاعاً أو فاستقر ذلك من قول عمر رضي اهللا عنه ومل ينقل أن أحداً من الصحابة خالفه ، مع 

  . مبنزلته 
إن بذهلا حريب : وظاهر كالم اخلرقي أن اجلزية ال تؤخذ منهم وإن بذلوها راضني ، هبا ، وفصل أبو حممد فقال 

وغريها من . اآلية ) } قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر { (  ١٩: قبلت منه ، لعموم قوله سبحانه 
، وإن بذهلا من دخل يف عقد صلحهم وذمتهم فهل تقبل منه ، وهو احتمال ذكره ملا تقدم ، أو ال تقبل ، األحاديث 

  . وهو الذي أورده مذهباً ، وقطع به غريه ، حذاراً من تغيري ما وقع عليه الصلح ؟ فيه قوالن 
  . وتؤخذ الزكاة من أمواهلم ومواشيهم ومثرهم مثلي ما يؤخذ من املسلمني : قال 
ملا تقدم ، وظاهر كالم اخلرقي أنه يؤخذ ذلك من نسائهم وصبياهنم وجمانينهم ، وكل من يؤخذ منه الزكاة ، : ش 

وال تؤخذ ممن ال تؤخذ منه الزكاة وإن كان له مال ، بأن يكون غري زكوي كالدور وحنوها ، وعلى هذا األصحاب 
خذ بعضنا من بعض ، فأجاهبم إىل ذلك بعد االمتناع ، ، نظراً إىل أن السؤال وقع منهم على أن يأخذ منهم كما يأ

واستقر رأيه على ذلك ، والذي يأخذه بعضنا من بعض زكاة ، وألن صبياهنم وحنوهم دخلوا يف حكم الصلح ، 
فدخلوا يف الواجب به كالرجال العقالء ، ومال أبو حممد إىل أن هذا املأخوذ جزية باسم الصدقة ، فال تؤخذ ممن ال 

  . خذ منهم اجلزية باسم الصدقة : ليه كالصبيان وحنوهم ، ألن النعمان بن زرعة قال لعمر رضي اهللا عنه جزية ع
هؤالء محقى ، رضوا باملعىن وأبوا االسم ، وألن الزكاة طهرة : وهلذا يروى عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال  ٣٤٧٩

  . ، وال طهرة هلم 
، وعلى املذهب هل مصرفه مصرف اجلزية ، وهو اختيار القاضي فعلى هذا مصرف املأخوذ منهم مصرف اجلزية 

وأيب حممد ، نظراً للمعىن ، أو مصرف الزكاة ؟ وهو اختيار أيب اخلطاب ، وحيتمله كالم اخلرق نظراً لالسم ؟ فيه 
صر أو وظاهر كالم اخلرقي أن هذا احلكم خمتص بنصارى بين تغلب ، وال يشاركهم غريهم ممن هتود أو تن. روايتان 

  . متجس من العرب ، وهو الذي أورده أبو حممد يف املقنع واملغين مذهباً 
نذهب إىل أن تؤخذ من مواشي بين تغلب : نص عليه أمحد ، ورواه عن الزهري ، قال : وقال يف املغين  ٣٤٨٠

) } ة حىت يعطوا اجلزي{ (  ١٩كما فعل عمر رضي اهللا عنه وذلك لعموم . خاصة الصدقة ، وتضعف عليهم 



وأيب اخلطاب حكم من ) وعن القاضي ( وألخذ النيب اجلزية من أكيدر ُدومة وغريه من العرب ، وقد تقدم ذلك ، 
تنصر من تنوخ وهبرا ، أو هتود من كنانة ومحري ، أو متجس من متيم حكم بين تغلب ، قياساً هلم عليهم ، واملنصوص 

اسم الصدقة مضعفة ، وله شوكة خيشى الضرر منها ، فإنه جيوز أن من كان من العرب من أهل اجلزية وأباها إال ب
مصاحلتهم على مثل ما صوحل عليه بنو تغلب ، ألهنم إذاً يف معناهم ، والقياس حيث فهم املعىن وهذا هو الصواب ، 

ل أيب وعليه حيمل إطالق أمحد أو ال ، وإطالق القاضي ومن تبعه ، وهلذا قطع به أبو الربكات ، وعليه استقر قو
حممد يف املغين ، لكنه شرط مع ذلك أن يكون املأخوذ منهم بقدر ما جيب عليهم من اجلزية أو أزيد ، وهذا الشرط 

  . ليس يف كالم أمحد ، وال هو مشترط يف بين تغلب ، وال يشترط يف غريهم 
ه اهللا ، والرواية األخرى عن أيب عبد اهللا رمح. وال تؤكل ذبائحهم ، وال تنكح نساؤهم يف إحدى الروايتني : قال 

  . تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم 
  . الرواية األوىل هي املشهورة عند األصحاب : ش 

مل يتمسكوا من دينهم إال بشرب اخلمر ، وأحلق : وقال . اتباعاً لعلي رضي اهللا عنه فإن ذلك يروى عنه  ٣٤٨١
  . بناء على ما تقدم هلم قبل بعض األصحاب هبم تنوخ وهبرا ، وبعضهم مجيع نصارى العرب ، 

فكان آخر : إهنا آخر الروايتني عن أمحد ، وأن إبراهيم احلريب ، قال : اختيار أيب حممد ، وقال : والرواية الثانية 
وطعا الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم { (  ١٩: قوليه أنه ال يرى بذبائحهم بأساً ، لعموم 

  ] .  ١ب ) [ } حملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واحملصنات من املؤمنات وا
  . ويروى ذلك عن ابن عباس وعمر رضي اللَّه عنهم  ٣٤٨٢

  . ومن اجتر من أهل الذمة إىل غري بلده أخذه منه نصف العشر يف السنة : قال 
  . لعشر يف اجلملة من اجتر من أهل الذمة إىل غري بلده يبيع فيه أو يشتري منه أخذ من جتارته نصف ا: ش 

أتيت النيب فأسلمت ، : ملا روي عن حرب بن عبد اللَّه عن جده أيب أمه ، عن أبيه رضي اللَّه عنه قال  ٣٤٨٣
يا رسول اللَّه كل ما : فعلمين اإلسالم ، وعلمين كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ، مث رجعت إليه فقلت 

رواه أبو داود ، ويف ) إمنا العشور على النصارى واليهود : ( ؟ قال علمتين فقد حفظته إال الصدقة ، أفأعشرهم 
  ) . ليس على املسلم العشور على اليهود والنصارى : ( رواية 
  . وألن هذا يروى عن عمر رضي اللَّه عنه ومل ينكر ، فكان مبنزلة اإلمجاع  ٣٤٨٤
بعثين أنس بن مالك إىل العشور ، : ال وروى اإلمام أمحد عن سفيان ، عن هشام ، عن أنس بن سريين ق ٣٤٨٥
أما ترضى أن أجعلك على ما جعلين عليه عمر بن اخلطاب رضي : تبعثين إىل العشور من بني عمالك ؟ قال : فقلت 

  . ومن أهل الذمة نصف العشر . اللَّه عنه ؟ أمرين أن آخذ من املسلمني ربع الشعر 
نه بعث عثمان بن حنيف إىل الكوفة ، فجعل على أهل الذمة يف وعن الحق بن محيد ، أن عمر رضي اللَّه ع ٣٤٨٦

رواه أبو عبيد يف األموال ، وظاهر هذا كله أن هذا حكم . أمواهلم اليت خيتلفون فيها يف كال عشرين درمهاً درمهاً 
  . اه . مقرر يف الشرع ، ال أنه موقوف على مصالتهم على ذلك ، وال على أخذهم منا ذلك 

كذا روي عن إبراهيم : ذ منهم يف السنة إال مرة ، كما ذكره اخلرقي ، ونص عليه أمحد ، وقال وال تأخ ٣٤٨٧
النخعي ، عن عمر رضي اهللا عنه حني كتب أن ال تؤخذ يف السنة إال مرة واحدة ، أن يأخذ من الذمي نصف العشر 

. ن عاملك عشرين يف السنة مرتني إ: جاء شيخ نصراين إىل عمر رضي اهللا عنه فقال : ، وروى أمحد بإسناده قال 
وأنا الشيخ احلنيفي ، مث كتب إىل عامله أن : أنا الشيخ النصراين ، قال عمر رضي اهللا عنه : ومن أنت ؟ قال : قال 



  . ال تعشروا يف السنة إال مرة 
لزم املرأة إال أن ال ي: يدخل فيه املرأة ، وهو املذهب ، لعموم ما تقدم ، وقال القاضي . وقول اخلرقي ومن اجتر 
حيتمل أ يدخل فيه التغليب ، لكونه من أهل الذمة ، وحيتمل أن ال يدخل . من أهل الذمة : تتجر باحلجاز ، وقوله 

لتقدم حكم التغليب ، وفيه روايتان ، فعدم التعشري ألن املشترط عليه ضعف ما على املسلمني يف ماله ، سواء اجتر أو 
وألن ما جعل عليه يف مقابلة اجلزية ، فعلى هذا ) إمنا العشور على اليهود والنصارى (  :مل يتجر ، والتعشري لعموم 

  . يكمل عليه العشر مضاعفة عليه ، نص عليه أمحد 
وروى بإسنادن عن زياد بن حدير أن عمر رضي اهللا عنه بعثه مصدقاً ، فأمره أن يأخذ من نصارى بين  ٣٤٨٨

  . نصف العشر  تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب
إن األقيس أن جيب عليهم ضعف ما على املسلمني ، ال ضعف ما على أهل الذمة ، كما يف بقية : وقال أبو حممد 

  . مثلي ما يؤخذ من املسلمني ، ومقتضى حديث الحق بن محيد : وهو ظاهر كالم اخلرقي ، لقوله : قال . أمواهلم 
  . أخذ منه العشر  وإذا دخل إلينا منهم تاجر عريب بأمان: قال 

ألن يف حديثه عن عمر رضي اهللا عنه أنه بعث مصدقاً ، وأمره أن يأخذ من املسلمني من كل أربعني : ش  ٣٤٨٩
  . درمهاً درمهاً ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درمهاً درمهاً ، ومن أهل احلرب من كل عشرة واحداً 

كنت عاملًا مع عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ، يف زمن : وعلى ذلك حيمل ما روى السائب بن يزيد قال  ٣٤٩٠
  . رواه مالك يف املوطأ . عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فكنا نأخذ من النبط العشر 

كان ذلك : سألت ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر رضي اهللا عنه من النبط العشر ؟ فقال : وقال  ٣٤٩١
. أخذ منه العشر ، ومل يقل يف السنة : عمر رضي اهللا عنه ، وقول اخلرقي  يؤخذ منهم يف اجلاهلية ، فألزمهم ذلك

كما تقدم له يف الذمي ، فيحتمل أنه اكتفى مبا تقدم قبل ، وهذا منصوص أمحد ، وحيتمل أنه أراد اإلِطالق ، وأنه 
قليل وكثري من املال يؤخذ منه كلما دخل إلينا ، وهو قول ابن حامد ، وإطالق كالم اخلرقي يقتضي األخذ من كل 

، وهو قول ابن حامد ، ويستدل به بإطالقات ما تقدم ، واملذهب املشهور أنه إمنا يؤخذ من شيء مقدر ، ألن أنساً 
أمرين عمر رضي اهللا عنه أن آخذ من املسلمني ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، : رضي اهللا عنه قال 

وهو الذي قطع ) فعنه ( نصاب ، فكذلك الذمي ، مث اختلف يف ذلك املقدر ، وإمنا يؤخذ من املسلم إذا كان معه 
به أبو حممد يف املقنع ، وحكاه يف اهلداية عن القاضي أنه عشرة دنانري مطلقاً ، للذمي واحلريب ، ألن العشرة مال 

طلقاً هلما ، ألن املسلم اعتبار العشرين م) وعنه . ( يبلغ واجبه نصف دينار ، فوجب فيه كالعشرين يف حق املسلم 
  اعتبار العشرين ) وعنه ( ال جيب عليه فيما دوهنا ، فكذلك مها ، 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

للذمي ، والعشرة للحريب ، ألن املسلم ال جيب عليه فيما دون العشرين ، فكذلك الذمي ، والعشرة يف حق احلريب 
 للذمي عشرة ، وللحريب مخسة ، إذ اخلمسة يف حق احلريب واعترب القاضي أبو احلسني. كالعشرين يف حق الذمي 
  . كالعشرة يف حق الذمي 

ومقتضى كالم اخلرقي أنه إمنا يؤخذ من مال التجارة ال من غريه ، وهو كذلك ، فلو مر الذمي بنا منتقلًا ، ومعه 
ة من األصحاب ، وقال أمواله مل يؤخذ منه شيء ، مث هو يشمل مجيع أموال التجارة ، وكذا ظاهر كالم مجاع

إذا دخلوا لنقل مرية بالناس حاجة إليها أذن هلم يف الدخول بغري عشر ، ومال إىل هذا أبو حممد ، لكنه : القاضي 
  . عمم يف الكايف ، فجوز لإلِمام الترك رأساً للمصلحة 

خذ من النبط من احلنطة ملا روى مالك يف املوطأ عن ابن عمر ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما كان يأ ٣٤٩٢
والزيت نصف العشر ، يريد بذلك أن يكثر احلمل باملدينة ، ويأخذ من القطنية العشر ؛ وهذا دليل على التخفيف 

وهذا واهللا أعلم كان يف املستأمنني ، إذ غريهم يؤخذ منهم ) : قلت ( عنهم للمصلحة ، وإذاً له الترك للمصلحة ، 
اخلمر واخلنزير املتبايع بينهم هل يعشران أو ال يعشران ؟ على روايتني  نصف العشر مطلقاً ، واختلف يف

  . منصوصتني 
وقد اضطرب يف النقل عن عمر رضي اهللا عنه وخرج أبو الربكات قولًا بتعشري مثن اخلمر دون اخلنزير ،  ٣٤٩٣

عى أهنا أخته أو حنو ذلك ، فهل بناء واهللا أعلم على أهنا مال دون اخلنزير ، ولو كان يف يد التاجر منهم جارية فاد
إن عليه ديناً ، : يقبل قوله ، ألن األصل عدم امللك فيها ، أو ال يقبل نظراً لليد ؟ فيه روايتان ، وال يقبل جمرد قوله 

ظاهر كالم أمحد أن ذلك مينع األخذ منه إذا كان الدين بقدر ما عليه : نظراً لألصل ، فإن ثبت ذلك فقال أبو حممد 
  . نقص به نصابه املعترب ، قياساً على الزكاة ، أو ي
  . ومن نقض العهد مبخالفته شيئاً مما صوحلوا عليه حل دمه ماله : قال 
ينبغي لِإلمام عند عقد الذمة أن يشترط عليهم شروطاً ، كما روي يف السنة ففي حديث ابن عباس رضي اهللا : ش 

) ما مل حتدثوا حدثاً ، أو تأكلوا الربا : ( لنيب أهل جنران ، فقال عنهما املتقدم ، الذي رواه أبو داود يف مصاحلة ا
  . واحلدث الشيء الذي ينكر فعله 

أتى رسول اهللا أهل خيرب ، فقاتلهم حىت : ويف البخاري وسنن أيب داود عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٤٩٤
على أن جيلوا منها وهلم ما محلت ركاهبم ، أجلأهم إىل قصرهم ، وغلبهم على األرض والزرع والنخل ، فصاحلوه 

ولرسول اهللا الصفراء والبيضاء واحللقة وهي السالح ، وخيرجون منها ، واشترط عليهم أن ال يكتموا وال يغيبوا 
شيئاً ، فإن فعلوا فال ذمة هلم وال عهد ، فغيبوا مسكاً فيه مال وحلي حليِّي بن أخطب ، كان احتمله معه إىل خيرب ، 

) ما فعل مسك حيي الذي جاء به من بين النضري ؟ ( جليت النضري ، فقال رسول اهللا لعم حيي وامسه سعية حني أ
وقد كان حيي قتل قبل ذلك ، ) العهد القريب ، واملال أكثر من ذلك : ( أذهبته النفقات واحلروب ، فقال : فقال 

حيياً يطوف يف خربة رسول اهللا ابين أيب احلقيق ،  قد رأيت: فدفع رسول اهللا سعية إىل الزبري فمسه بعذاب ، فقال 
أحدمها زوج صفية بنت حيي بن أخطب ، وسىب رسول اهللا نساءهم وذراريهم ، وقسم أمواهلم بالنكث الذي نكثوا 

  . ، وذكر احلديث إىل آخره 



عنه حني  كتبت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا: وروى سفيان الثوري عن مسروق ، عن عبد الرمحن ، قال  ٣٤٩٥
صاحل نصارى الشام ، وشرط فيها أن ال حيدثوا يف مدينتهم ، وال ما حوهلا ديراً وال كنيسة ، وال قلية وال صومعة 
راهب وال جيددوا ما خرب ، وال مينعوا كنائسهم أن ينزل هبا أحد من املسلمني ثالث ليال يطعموهنم ، وال يأووا 

 يعلموا أوالدهم القرآن ، وال يظهروا شركاً ، وال مينعوا ذوي قراباهتم جاسوساً ، وال يكتموا غشاً للمسلمني ، وال
من اِإلسالم إن أرادوه ، وأن يوقروا املسلمني ، وأن يقوموا هلم من جمالسهم إذا رأوا اجللوس ، وال يتشبهوا 

بأمساء املسلمني وال  باملسلمني يف شيء من لباسهم يف قلنسوة ، وال عمامة ، وال نعلني وال فرق شعر ، وال يتسموا
يتكنوا بكناهم ، وال يركبوا سرجاً وال يتقلدوا سيفاً ، وال يتخذوا شيئاً من سالح ، وال ينقشوا خواتيمهم بالعربية 

، وال يبيعوا اخلمور ، وأن جيزوا مقادم رؤوسهم ، وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا ، وأن يشدوا الزنانري على 
اً ، وال شيئاً من كتبهم يف شيء من طرق املسلمني ، وال جياوروا املسلمني مبوتاهم ، أوساطهم ، وال يظهروا صليب

وال يضربوا بالناقوس إال ضرباً خفيفاً ، وال يرفعوا أصواهتم بالقراءة يف كنائسهم يف شيء من حضرة املسلمني ، وال 
عهم ، وال يشتروا من الرقيق ما جرت عليه خيرجوا شعانني ، وال يرفعوا مع أمواهتم أصواهتم ، وال يظهروا النريان م

. سهام املسلمني ، فإن خالفوا ما شرطوه فال ذمة هلم ، وقد حل للمسلمني منهم ما حيل من أهل املعاندة والشقاق 
  . ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده : ورواه اخلالل بنحو من هذا ، وزاد عليه ، وفيه قال 

م اِإلمام هذه الشروط وحنوها مما روي عن عمر رضي اهللا عنه كما هو مقرر يف موضعه إذا تقرر هذا فإذا شرط عليه
، فخالف بعضهم شيئاً منها ، فظاهر كالم اخلرقي أن عهده ينتقض بذلك ، هو مقتضى ما تقدم ، إذ يف حديث ابن 

 قتل وسىب ، وأخذ املال بالنكث ويف قصة خيرب أن النيب. ما مل حيدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا : عباس رضي اهللا عنهما 
فإن خالفوا ما : وقال . ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده : الذي نكثوا ، ويف قصة عمر رضي اهللا عنه 

  . شرطوه فال ذمة هلم ، وقد تقدم 
يرد عليه وظاهر كالمه أيضاً أن ما مل يصاحلوا عليه ال ينتقض به عهدهم وإن لزمهم ، لعدم دخوهلم على ذلك ، وال 
  . بذل اجلزية ، والتزام أحكام امللة ، ألن عقد الذمة عبارة عن هذين ، فمىت زاال أو أحدمها زال عقد الذمة 

( وأما حكم املذهب فملخصه أن ما لزم أهل الذمة بشرط أو غريه كما هو مقرر يف موضعه ينقسم أربعة أقسام ، 
ا امتنعوا من بذل اجلزية ، والتزام أحكام امللة ملا تقدم ، لكن ما ينتقض به العهد بال خالف ، وهو ما إذ) أحدها 

ومل أر هذا الشرط لغريه ، وكذلك قتال املسلمني ، ألن إطالق األمان . إذا حكم هبا حاكم : قال أبو حممد يف املغين 
هم ، كما يقوله اخلرقي ما ال ينتقض به إال أن يشترط علي) الثاين ( يقتضي ترك القتال ، فإذا فعلوه نقضوا األمان ، 

  . ، وهو قذف املسلم أو إيذاؤه يف تصرفاته بسحر ، على املنصوص يف رواية اجلماعة 
ملا روى أنس رضي اهللا عنه أن امرأة يهودية أتت رسول اهللا بشاة مسمومة ، فأكل منها ، فجيء هبا إىل  ٣٤٩٦

أال نقتلها : قالوا ) كان اهللا ليسلطك على ذلك  ما: ( قال . أردت أن أقتلك : رسول اهللا فسأهلا عن ذلك فقالت 
فما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهللا رواه أمحد ، واألذى بالقذف دون ذلك ، وقيل ينتقض ، ) ال : ( ؟ قال 

  . وحكاه أبو حممد يف املقنع رواية ، ولعله أراد خمرجة مما سيأيت 
حاب ، وإن مل يشترط عليهم ، كما إذا فنت املسلم عن دينه ما ينتقض به على املنصوص واملختار لألص) والثالث ( 

أو قتله ، أو قطع الطريق عليه ، أو الزنا مبسلمة ، أو التجسس للكفار ، أو إيواء جاسوس ، أو ذكر اهللا أو كتابه أو 
ب مسلمة رسوله بسوء ، ذكر هذه الشيخان وغريمها ، وزاد أبو حممد وغريه ذكر دين اهللا بسوء ، وزاد مجاعة أصا

بعقد نكاح ، أو االجتماع على قتال املسلمني ، مث إن أبا اخلطاب يف خالفة الصغري قيد القتل بأن يكون عمداً وهو 



ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده ، : حسن ، وأطلقه غريه ، وقد جاء يف القتل قول عمر رضي اهللا عنه 
  . وجاء يف سب رسول اهللا ما تقدم يف قتل سابه 

وجاء يف قتل من جتسس ما روي عن فرات بن حيان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا أمر بقتله ، وكان عيناً  ٣٤٩٧
يا : فقال رجل من األنصار . إين مسلم : أليب سفيان ، وحليفاً لرجل من األنصار ، فمر حبليفه من األنصار ، فقال 

) . نكم رجالًا نكلهم إىل إمياهنم منهم فرات بن حيان إن م: ( فقال رسول اهللا . إنه مسلم : رسول اهللا إنه يقول 
  . رواه أمحد وأبو داود ، وترمجه حبكم اجلاسوس الذمي 

وجاء يف الزنا ما روي أن عمر رضي اهللا عنه رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا ،  ٣٤٩٨
، وبقية الصور يف معىن ذلك ، وحكى كثري من  وأمر به فصلب يف بيت املقدس. ما على هذا صاحلناكم : فقال 

أصحاب القاضي ، وتبعهم أبو حممد رواية أخرى بعدم النقض بذلك ما مل يشترط عليهم ، على رأي اخلرقي ، وقال 
  . إهنم خرجوها من نصه يف القذف ، واختار هو التفرقة ، وتقرير النصوص على باهبا : أبو الربكات 

ن عدم إظهار املنكر ، وعدم رفع صوهتم بكتاهبم ، وحنو ذلك مما هو مذكور يف أحكام ما عدا ذلك م) الرابع ( 
الذمة ، فهذا ال خالف فيما أعلمه أنه إذا مل يشترط عليهم ال ينتقض به عهدهم ، وأما إن شرط عليهم فقوالن ، 

ه يلزمه موجب ما فعله من اختار اخلرقي النقض كما تقدم ، واختيار األكثرين عدمه ، وحيث مل ينتقض العهد فإن
وفعل به ما ينكف به أمثاله عن فعله ، وحيث انتقض العهد به فإن كان : حد أو قصاص وإال يعزر ، قال أبو حممد 

بسب الرسول تعني قتله كما تقدم ، وإن أسلم على املذهب ، وإن كان بغري ذلك فظاهر كالم اخلرقي تعني قتله ، 
  . بن حيان ، وقطع فيه أبو حممد بالتخيري كاألسري احلريب ، وهو اختيار القاضي وهو املنصوص ، وظاهر قصة فرات 

ومن انتقض عهده يف نفسه انتقض عهده يف ماله ، على ما قاله اخلرقي ، وهو ظاهر كالم اِإلمام ، واختيار أيب 
وقد انتقض عهد املالك يف نفسه  الربكات فيكون فيئاً ، ألن املال ال حرمة له يف نفسه ، إمنا هو تابع ملالكه حقيقة ،

ال ينتقض العهد يف ماله ، كما ال ينتقض يف نسائه وذريته على ما تقدم ، ) وقال أبو بكر ( ، فكذلك يف ماله ، 
  . فعلى هذا يدفع إليه إن طلبه ، وإن مات فهو لورثته ، فإن مل يكن له وارث فهو يفء 

  . للعهد عاد حربا لنا  ومن هرب إىل دار احلرب من ذمتنا ناقضاً: قال 
يعين أنه يصري حكمه حكم احلريب األصلي ، فيخري اِإلمام فيه إذا قدر عليه كاألسري احلريب ، وينتقض عهد : ش 

ماله إعمالًا حلكم الدار ، وال خالف فيما أعلمه يف التخيري ، أما انتقاض عهد ماله ففيه اخلالف ، فإذا قيل بعدم 
عطاه إن طلبه ، وإن مات فهو لورثته ، ولو مل ميت حىت أسر واسترق فقيل يوقف ماله ، مث النقض فيه فقد تقدم أنه ي

إن عتق رد إليه وإن مات رقيقاً ففي كونه فيئا أو لورثته لو كان حراً وجهان ، واختار أبو الربكات أنه يصري فيئا 
  . مبجرد استرقاقه ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  كتاب الصيد والذبائح

  
  
الصيد يف األصل مصدر صاد يصيد صيداً فهو صائد ، مث أطلق على املصيد ، تسمية للمفعول باملصدر ، قال : ش 

. ما كان ممتنعاً حاللًا ال مالك له : قال ابن أيب الفتح : والصيد ) } ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم { (  ١٩: اهللا تعاىل 
  . غري مقدور عليه ، مأكولًا بنوعه ما كان متوحشاً طبعاً ، : واألجود قول بعضهم 



يسألونك ماذا أحل هلم ، قل أحل لكم { (  ١٩: واألصل يف إباحته يف اجلملة اإلمجاع ، وقد شهد لذلك قوله تعاىل 
: وقوله . اآلية ) . } أحل لكم صيد البحر { (  ١٩: وقوله تعاىل . اآلية ) . } الطيبات ، وما علمتم من اجلوارح 

  . ومن السنة فكثري ، وسيأيت طرف من ذلك إن شاء اهللا تعاىل ) . } حللتم فاصطادوا وإذا { (  ١٩
  . ومن مسى فأرسل كلبه أو فهده املعلم فاصطاد وقتل ومل يأكل منه جاز أكله : قال 
يسألونك ماذا أحل هلم ، قل أحل لكم الطيبات ، وما علمتم من اجلوارح { (  ١٩: وذلك لقوله تعاىل : ش 

أي أحل الطيبات ، ) . } ، تعلموهنن مما علمكم اهللا ، فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم اهللا عليه  مكلبني
ولو مل ) } فكلوا مما أمسكن عليكم { (  ١٩: وأحل لكم صيد ما علمتم من اجلوارح ، وقرينة ذلك قوله تعاىل 

قائل بذلك ، إذ القائل حبل الكلب ال خيصه يقدر ذلك لزم أن حيل ما علمنا من اجلوارح كالكلب وحنوه ، وال 
  . باملعلم 
قلت يا رسول اهللا إنا بأرض صيد ، أصيد بقوسي ، : وقد روى أبو ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال  ٣٤٩٩

ما صدت بقوسك فذكرت اسم اهللا عليه فكل : ( ؟ فقال . وبكليب املعلم ، وبكليب الذي غري معلم ، فما يصلح يل 
  ) . بكلبك املعلم ، فذكرت اسم اهللا عليه فكل ، وما صدت بكلبك غري املعلم فأدركت تذكاته فكل ، وما صدت 

قلت يا رسول اهللا إين أرسل الكالب املعلمة فيمسكن علي ، : وعن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال  ٣٥٠٠
وإن : ( وإن قتلن ؟ قال : لت ق) إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا عليه فكل : وأذكر اسم اهللا ؛ فقال 

إذا رميت باملعراض : ( فإين أرمي باملعراض الصيد فأصيب ؟ قال : قلت ) قتلن ، ما مل يشركها كلب ليس معها 
  . متفق عليهما ) . فخرق فكله ، وإن أصابه بعرضه فال تأكله 
  . إذا تقرر هذا فيشترط إلباحة الصيد شروط 

اجلارح ، على املشهور واملختار لألصحاب من الروايات ، ملا تقدم من اآلية  التسبمية عند إرسال) : أحدها ( 
اآلية ، أمر سبحانه بالتسمية ، كما أن ) . } وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه { (  ١٩: الكرمية ، ولقوله تعاىل 

ه وقف حل األكل على التسمية ، النهي ظاهر يف التحرمي ، وحلديثي أيب ثعلبة وعدي بن حامت رضي اهللا عنهما فإن
بصيغة ) واذكر اسم اهللا ( ويف رواية يف الصحيح ) . وما صدت بكلبك املعلم فذكرت اسم اهللا عليه فكل : ( فقال 

وإمنا تسن ، محلًا هلذه الظواهر على ذكر اسم اهللا بالقلب ، [ ال تشترط التسمية مطلقاً ) والرواية الثانية ( األمر ، 
فإن وجدت مع كليب كلباً آخر فال : ويف لفظ يف الصحيح أيضاً يف حديث عدي ] حال املسلم عنه وهو ال خيلو 

وهو ال خيلو حال املسلم عنه ) فال تأكل ، فإمنا مسيت على كلبك ، ومل تسم على غريه : أدري أيهما أخذه ؟ قال 
وأصل ذلك أن الذكر هو التنبه بالقلب  إذ معىن ذلك القصد إىل فعل ما أباحه اهللا تعاىل على الوجه الذي شرعه ،

  ) . } يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم { (  ١٩: ومنه قوله تعاىل . للمذكور 
  . مث يسمى القول الدال على الذكر ذكرا ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها : ( وقوله  ٣٥٠١
ذبيحة املسلم حالل ، ذكر : ( قال رسول اهللا : وأسنده الدارقطين قال وقد روى أبو داود يف املراسيل ،  ٣٥٠٢

  .  ٨) اسم اهللا أو مل يذكر ، إنه إن ذكر مل يذكر إال اسم اهللا 
  . وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه فيمن نسي التسمية  ٣٥٠٣

(  ١٩: لزجاج يف قوله تعاىل وقد قال ا. رواه الدارقطين ) . اسم اهللا على فم كل مسلم : ( قال رسول اهللا : قال 
إن : يف معىن امليتة ، وقيل : قال أمحد . أي ما مل خيلصوا ذحبه هللا وحنوه ) } وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه { 

  . وعلى هذه الرواية تسن خروجاً من اخلالف . اآلية املراد هبا ذبائح املشركني 



  . وال تشترط يف السهو  تشترط يف العمدة ،) : والرواية الثالثة ( 
  . احلديث ) . عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان : ( لعموم قول النيب [  ٣٥٠٤

وال نزاع أن املذهب هو األول ، ومحل التسمية على ذكر اهللا بالقلب خالف ظاهر اللفظ ، مث ال ختصيص للصيد 
فعله على الوجه ذكره سبحانه ، مث قول النيب بذلك إذ مجيع ما يفعله املكلف جيب أن يذكر اسم اهللا تعاىل فيه بأن ي

( ، ) ذبيحة املسلم حالل ( ظاهر يف إبطال هذا التأويل ، وحديثاً ) فإمنا مسيت على كلبك ، ومل تسم على غريه : ( 
ضعيفان عند أهل املعرفة باحلديث ، والعفو يف النسيان عن اإلمث ، مث قصارى ) واسم اهللا على فم كل مسلم 

ن جيعل املوجود كاملعدوم ، كاألكل يف الصوم ، والكالم يف الصالة ، وحنو ذلك ، ال أنه جيعل املعدوم النسيان أ
كاملوجود ، بدليل أن من نسي الطهارة أو الستارة وحنومها ال تصح صالته ، وقد خطأ اخلالل حنبال يف التفرقة هنا 

  . مل يأكل إن يف أول مسألته إذا نسي وقتل : بني العمد والسهو ، وقال 
  ) . بسم اهللا ( إذا تقرر هذا فصفة التسمية املعترب 

فإن كرب أو هلل ، أو سبح بدلًا عنها مل ) بسم اهللا واهللا أكرب : ( وقد ثبت أن رسول اهللا كان إذا ذبح قال  ٣٥٠٥
) بسم اهللا : ( له نص عليه أمحد يف رواية أيب طالب يف التكبري والتحميد ، نظر إىل أن النيب بني ذلك بقو. جيزئه 

فيقتصر عليه ، وللشيخني احتمال باِإلجزاء ، ألنه يصدق عليه أنه ذكر اسم اهللا ، فيدخل يف اآلية واحلديث ، وال 
اللهم اغفر يل ، أنه ال جيزئه ، إذ ذلك طلب حاجة ، ولو مسى بغري العربية وهو حيسنها فقوالن ، : نزاع أنه لو قال 

قصود املعىن أو اللفظ ، وأبو حمدم جزم هنا باجلواز ، وهو موافق الحتماله مث ، و القاضي نظرا إىل ما تقدم من أن امل
  . إنه املنصوص ، وأظنه أراد رواية أيب طالب : باملنع ، وقال 

وحمل التسمية عند اِإلرسال ، ألنه الفعل املوجود من املرسل ، فاعتربت التسمية عنده ، كما تعترب عند الذبح من 
إذا أرسل مث : ، وال يضر التقدمي اليسري كالنية يف العبادات ، وكذلك التأخري اليسري على إطالق أمحد ، قال الذابح 

فاملعىن قريب من السواء ، وصرح بذلك أبو بكر يف التنبيه ، وكذلك يف التأخر . مسى فانزجر ، أو أرسل فسمى 
، وقاله أبو حممد والشريازي ، نظراً إىل أن اإلرسال الكثري ، بشرط أن يزجره فينزجر ، كما دل عليه كالم أمحد 

بدون تسمية وجوده كعدمه ، لفقدان شرطه ، فتعلق احلكم بالزجر ، ومنع ذلك القاضي ، نطراً إىل أن احلكم تعلق 
  . باِإلرسال األول 

وال { (  ١٩:  إلطالق عموم كالم اخلرقي يشمل الكتايب ، وهو إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا تعاىل) : تنبيه ( 
والرواية . ( ولعله احلكمة يف عدم التصريح بالفاعل ، وقياساً على املسلم ) . } تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه 

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { (  ١٩ال تشترط التسمية يف حق الكتايب ، خبالف املسلم ، إلِطالق ) الثانية 
 { . (  

وهي من آخر ما نزل ، ونصوص السنة ، وكذلك . عباس رضي اهللا عنهما وغريه أي ذبائحهم قال ابن  ٣٥٠٦
  . اخلطاب فيه للمسلم ) } فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم اهللا عليه { (  ١٩: قوله تعاىل 

، وذكرت اسم اهللا إذا أرسلت كلبك املعلم : ( أن يرسل اجلارح قاصداً للصيد ، لقول النيب ) : الشرط الثاين ( 
فعل الفاعل ، فال بد أن يوجد منه ) وأفعل ( فعلق احلل على ذكر اسم اهللا مع إرسال كلبه املعلم ، ) عليه فكل 

فعل ، وعلى هذا لو استرسل الكلب أو الفهد بنفسه مل يبح ، نعم لو استرسل بنفسه فزجره فزاد يف طلب الصيد 
صار مبنزلة إرساله له ، إذ فعل اإلنسان مىت انضاف إىل فعل غريه أنيط احلكم فإنه يباح ، ألن زجره ملا أثر يف عدوه 

كالم اخلرقي املنع ، ) وحيتمل . ( باِإلنسان ، بدليل ما لو صال كلب على آدمي فأغراه آخر تعلق الضمان عليه به 



  . ألنه إمنا علق احلكم باِإلرسال 
زاع ، لآلية الكرمية ، وحلديثي أيب ثعلبة وعدي بن حامت رضي اهللا أن يكون اجلارح معلماً بال ن) : الشرط الثالث ( 

عنهما وتعليم ذي الناب كالكلب والفهد بأن يسترسل إذا أرسل ، وينزجر إذا زجر بال نزاع ، وبأنه إذا أمسك مل 
) ك علي نفسه واإلِمساك علينا بأنه ال يأكل إذا أمس) . } فكلوا مما أمسكن عليكم { (  ١٩: يأكل ، لقوله تعاىل 

  . فدل على أن إمساكه علينا عالمته ترك األكل ) فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه ( ويف رواية 
إذا أرسلت الكلب فأكل : ( قال رسول اهللا : وقد صرح بذلك يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٥٠٧

رواه ) ه فقتل ومل يأكل فكل ، فإمنا أمسك على صاحبه من الصيد فال تأكل ، فإمنا أمسكه على نفسه ، وإذا أرسلت
  . أمحد 

) املعلم ( إذا أرسلت كلبك ينظر هل فيه : ( وال يعارض هذا ما رواه أبو داود وغريه يف حديث أيب ثعلبة  ٣٥٠٨
لترجح ما تقدم بكثرة رواته وصحته ، مث هو حممول على كلب معلم أكل ) وذكرت اسم اهللا فكل وإن أكل منه 

( بعد تعليمه ، ومن مث اختلف عن اِإلمام أمحد رمحه اهللا فيما أكل منه الصائد بعد تعليمه هل حيرم ؟ على روايتني ، 
حديث الشعيب عن عدي من أصح ما روي : وهو املذهب حبرم ، تقدميا حلديث عدي لصحته ، قال أمحد ) إحدامها 

. فيه ؛ والعتضاده حبديث ابن عباس رضي اهللا عنهما خيتلفون عن هشيم : عن النيب وقال يف حديث أيب ثعلبة 
ال حيرم ، حلديث أيب ثعلبة ، مجعاً بني ) والثانية ) . ( } فكلوا مما أمسكن عليكم { (  ١٩: وظاهر قوله تعاىل 

  . الدليلني كما تقدم ، وأمحد رمحه اهللا مجع بأن محل حديث عدي على الكراهة 
قلت . ل من صيده أربعة من أصحاب النيب ، وإمنا حديث عدي يف الكراهة الرخصة يف الكلب يأك: فقال  ٣٥٠٩

وخيرج لنا من هذا أنه ال يعترب ترك األكل يف التعليم رأساً ، إذ العمدة يف ذلك حديث عدي ، وقد محله اِإلمام : 
: ( يف الصحيح العمدة اآلية ، ويرجح محل حديث عدي على الكراهة قول النيب فيه : على الكراهة ، وقد يقال 

  . فعلله باخلوف ) فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه 
  . ويرشح ذلك بأن عديا رضي اهللا عنه ملا كان موسعاً عليه أفتاه بالكف ، ورعا ، خبالف أيب ثعلبة 

التكرار ،  إذا تقرر هذا فهل يعترب فيما ذكرناه من التعليم التكرار ، الحتمال أن يكون تركه يف أول مرة شبعاً ؟
الحتمال أن يكون تركه يف أول مرة شبعا ؟ وهو قول القاضي ، واختيار أيب حممد يف املغين وغريمها ، أولًا يعترب 
التكرار ، بل يكتفي بأول مرة ، وبه قطع أبو اخلطاب يف كتابيه ، والشريف وأبو حممد يف املقنع ، وأورده أبو 

هل ) وعلى األول (  يعترب فيه التكرار كسائر الصنائع ؟ على قولني ، البكرات مذهباً ، ألنه تعليم صناعة ، فال
املرجع يف ذلك إىل العرف من غري تقدير مبرة أو مرات ، لعدم التقدير من الشارع ، وهو قول ابن البنا يف اخلصال 

 الرابعة ، وهو قول ، أو يعترب أن يكرر ذلك منه مرتني ، فيباح صيده يف الثالثة ، أو ثالثة مرات فيباح صيده يف
  . القاضي ، ولعل أصل القولني الروايتان يف التكرار يف احليض ؟ على ثالثة أقوال 

  . االنزجار بالزجر يعترب قبل إرساله على الصيد أو رؤيته ، أما بعد ذلك فإنه ال ينزجر حبال ) . تنبيه ( 
يرى شيئاً فأصاب صيداً مل يبح ، إذ اِإلرسال أن يكون اإلرسال على صيد ، فإن أرسل وهو ال ) الشرط الرابع ( 

جعل مبنزلة الذكاة ، ولو نصب سكينا ال لقصد الصيد ، فانذحبت هبا شاة مل تبح ، كذلك ها هنا ، وسيأيت إن شاء 
) الشرط اخلامس . ( إذا رمس صيدا فأصاب غريه ، ومن مث يؤخذ هذا : اهللا تعاىل هلذا الشرط مزيد متام عند قوله 

ن الصائد من أهل الذكاة ، فإن كان وثنياً أو مرتداً ، أو من غري املسلمني وأهل الكتاب ، أو جمنوناً وحنو أن يكو
فإن أخذ الكلب : ( ذلك مل يبح صيده ، إذ االصطياد أقيم مقام الذكاة ، والصائد مبنزلة املذكي ، وهلذا قال النيب 



وال يؤكل صيد مرتد ، وبقية : ط يؤخذ من قول اخلرقي وإذاً تشترط األهلية يف املذكي ، وهذ الشر) ذكاته 
  . الشروط أخذها من كالمه واضح ، واختلف يف شرطني آخرين 

هل يعترب يف اجلارح املعلم أن ال يأكل من الصيد ؟ وقد تقدم فيه روايتان ، وتقدم أن املذهب اعتبار ) أحدمها ( 
ومل يأكل فإنه ال حيرم ، إذ املنع إمنا ورد يف أكل ما أكل  ذلك ، وهو الذي ذكره اخلرقي ، وعليه لو شرب من دمه

  . منه الكلب ، فيبقى فيما عداه على مقتضى عموم اآلية واخلرب 
هل يعترب يف اجلارح أن جيرح الصيد ، فال يباح ما قتله خبنقه أو صدمته ، وهو اختيار أيب اخلطاب يف ) : والثاين ( 

، والشريف ، والشريازي ، وأبو حممد يف املغين ، أو ال يعترب فيباح ذلك ، وهو  خالفه ، وبه قطع القاضي يف اجلامع
إنه ظاهر كالم أمحد ؟ على روايتني ، مناطهما أن : اختيار ابن حامد ، وظاهر كالم اخلرقي ، وقال القاضي يف اجملرد 
  . خنق اجلارح أو صدمه هل هو مبنزلة قتل املعراض بعرضه أم ال ؟ 

: ( ويرشح الثاين قول النيب ) ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل : ( ألول مفهوم قول النيب ويرشح ا ٣٥١٠
متفق عليه ، وهو ) . . فإن أدركته حياً فاذحبه ، وإن أدركته قد قتل ومل يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب ذكاته 

: ، وقد أمسك على صاحبه ، فيدخل حتت قوله  وأيضاً فاجلارح حيوان له اختيار ما. يشمل القتل صدماً أو خنقاً 
  . أمسك عليك : ، خبالف املعراض ، فإنه ال يقال فيه ) } فكلوا مما أمسكن عليكم { (  ١٩
  . فإن أكل الكلب أو الفهد من الصيد مل يؤكل منه ، ألن أمسكه على نفسه ، فبطل أن يكوم معلماً : قال 
بطل أن يكون : خلرقي على علتها ، وهو كونه أمسكه على نفسه ، مث قوله قد تقدمت هذه املسألة ، وقد نبه ا: ش 

ظاهر أنه يصري كاملبتدئ تعليمه ، فيعترب له شروط التعليم ابتداء ، وظاهر كالم أمحد وهو اختيار أيب حممد . معلما 
  . عدم ذلك ، الحتمال أن يكون ذلك لفرط جوع أو حنو ذلك 

  . أشبهه فاصطاد وقتل أكل وإن أكلد من الصيد ، ألن تعليمه بأن يأكل وإذا أرسل البازي أو ما : قال 
مذهب أمحد رمحه هللا أنه ال يقتصر على الكلب يف الصيد ، بل يلحق به ما يف معناه مما يقبل التعليم ويصطاف : ش 

الطري كالبازي به من سباع البهائم كالفهد ، كما ذكر اخلرقي رمحه اهللا ، والنمر كما ذكر بعضهم ، أو جوارح 
والصقر وحنومها ، نظراً للمعىن ، إذ ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلًا ، فال فارق يف املعىن ، وهذا هو القياس 

  . يف معىن األصل 
ما علمت من كلب أو باز مث أرسلته وذكرت اسم اهللا : ( وملا روي عن عدي رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٣٥١١

رواه ) وإن قتل ومل يأكل منه شيئاً ، فإمنا أمسك عليك : ( قال : وإن قتل : قلت ) ك عليه عليه فكل ما أمس
اجلوارح يشمل اجلميع ، إذ اجلوارح ) } وما علمتم من اجلوارح { (  ١٩: اإلمام أمحد وأبو داود ، مث قوله تعاىل 

أم { (  ١٩: سبتم ، وقوله سبحانه أي ك) } ويعلم ما جرحتم بالنهار { (  ١٩: الكواسب ، ومنه قوله تعاىل 
، أي مضرين على الصيد كما تضرى ) } مكلبني { (  ١٩: وقوله تعاىل ) } حسب الذين اجترحوا السيئات 

  . التكليب اِإلغراء : الكالب ، فالتكليب التضرية ، وقال أبو حممد 
ه من سباع البهائم كما تقدم يف الكلب ، إذا تقرر هذا فال بد يف اجلميع من التعليم بال ريب ، فتعليم الفهد وحنو

وأما جوارح الطري فبأن ينزجر إذا زجر ، وجييب إذا دعي ، وال يعترب ترك األكل ، فيخالف الكلب من هذه احليثية 
 .  

  . وقد أشار اخلرقي إىل الفرق ، وهو أن تعليم اجلوارح باألكل ، ويتعذر تعليمها بدونه ، خبالف الكلب وحنوه 
إذا أكل الكلب فال تأكل الصيد ، وإذا أكل الصقر فكل : يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  وهذا ٥٣١٢



فحديث عدي : رواه اخلالل ، فإن قيل . ، ألنك تستطيع أن تضرب الكلب ، وال تستطيع أن تضرب الصقر 
ضعيف عندهم ، قال أمحد هو كذلك ، لكنه من رواية جمالد وهو : صريح يف التسوية بني الكلب والبازي ؟ قيل 

  . اه واهللا أعلم . والرواية الصحيحة ختالفه ! كم من أعجوبة جملالد : رضي اهللا عنه تصري القصة واحدة 
  . وال يؤكل ما صيد بالكلب األسود إذا كان هبيما ، ألنه شيطان : قال 
طان آلة حمرمة ، وإباحة الصيد املقتول قذ ذكر اخلرقي رمحه اهللا احلكم وأشار إىل دليله وهو أنه شيطان ، والشي: ش 

  . رخصة ، والرخصة ال تباح مبحرم 
أمرنا رسول اهللا بقتل الكالب ، حىت أن املرأة تقدم : ودليل كونه شيطاناً ما روى جابر رضي اهللا عنه قال  ٣٥١٣

) م ذي الطفيتني فإنه شيطان عليكم باألسود البهي: ( من البادية بكلبها فنقتله ، مث هنى رسول اهللا عن قتلها ، وقال 
  . رواه أمحد ومسلم . 

لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها : ( قال رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه قال  ٣٥١٤
ليمه ، رواه اخلمسة وصححه الترمذي ، مث إنه مأمور بقتله ، وإذاً حيرم اقتناؤه وتع) . ، فاقتلوا منها األسود البهيم 

  . ال أعلم أحداً يرخص فيه يعين من السلف : فلم يبح صيده كغري املعلم ، وقد قال أمحد 
كل لون مل خيالطه لون آخر فهو هبيم ، قيل : البهيم الذي ال خيالطه لون آخر قال ثعلب وإبراهيم احلريب ) : تنبيه 
فهل خيرج بذلك عن كونه هبيما ؟ فيه روايتان  نعم ، فإن كان فيه نكتتان فوق عينيه: من كل لون ؟ قاال : هلما 

  . أصحهما وبه قطع أبو حممد ال ، للخرب 
  . وإذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يذكه حىت مات مل يؤكل : قال 
الذي تقدم للخرقي فيما إذا قتل اجلارح الصيد ، وأما إذتا مل يقتله وأدركه الصائد حياً فال خيلو إما أن يكون : ش 

مستقرة أم ال ، تفإن مل يكن بل كانت كحياة املذبوح فإنه حيل بال ريب ، إذ ذلك مذكى ، أو مبنزلة  فيه حياة
املذكى ، فالذكاة ال تفيد فيه شيئاً ، وإن كانت فيه حياة مستقرة فال خيلو إما أن يتسع الزمان لذكاته أم ال ، فإن مل 

فأدركت ذكاته فكل ( ه الذي قبله ، ويف حديث أيب ثعلبة يتسع فهو كاألول ، ألنه مل يقدر على ذكاته بوجه ، أشب
أي فذكه وكل ، وهذا مل يدرك ذكاته ، فلم يدخل حتت األمر بالذكاة ، وإن اتسع الزمان لذكاته مل حيل إال هبا ، ) 

فإن أمسك عليك : ( ألنه حيوان مقدور عليه ، وأشبه ما لو مل يصده ، وقد تقدم قول النيب يف حديث عدي 
واعلم أن هذا التقسيم ) ركته حياً فاذحبه ، وإن أدركته قد قتل ومل يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب ذكاته فأد

إن القسم األول ال يدخل حتت التقسيم ، إذا ما حركته كحركة املذبوح هو : تبعت فيه أبا حممد ، وقد يقال 
ذا القسم حتت كالم اخلرقي ، نعم كالمه يشمل بإطالق املذكى عليه أوىل من إطالق احلي ، وعلى هذا ال يدخل ه

  . القسمني اآلخريين ، وهذا ظاهر حديث عدي 
  . فإن مل يكن معه ما يذكيه به أشلى الصائد له عليه حىت يقتله فيؤكل : قال 
ارح ، هذا إحدى الروايات عن إمامنا رمحه اهللا واختيار اخلرقي ، وأيب اخلطاب يف اهلداية ، ألنه صيد قتله اجل: ش 

من غري إمكان ذكاته فيباح ، كما لو أدركه ميتاً حيققه أن قتل اجلارح الصيد ، إمنا جعل ذكاة له رخصة لتعذر 
تذكيته ، وهذا قد تعذرت تذكيته ، ومقتضى هذه الرواية أنه لو مات من غري إشالء مل حيل وإن كان عن قرب ، 

عكس هذه ) : والرواية الثاين ( ر عليه أشبه ما لو وجد آله ، وهو اختيار أيب حمدم وأيب اخلطاب ، ألنه حيوان مقدو
الرواية ، حيل باملوت من اجلرح عن قرب الزمان ، دون إشالء الصائد ، اختاره القاضي أظنه يف اجملرد ، إذ ما قارب 

يؤثر يف غري  الشيء مبنزلته ، ولو كان الزمان ال يتسع للذكاة أبيح ، فكذلك ما قاربه ، وأما قتل اجلارح فإمنا



حيل هبما بإشالء اجلارح ، أو املوت عن قرب الزمان ملا ) : والرواية الثالثة ( املقدور عليه ، وهذا مقدور عليه ، 
وهي اختيار أيب بكر وابن عقيل يف التذكرة ال حيل مطلقاً ، وهو الراجح ، لظاهر ) : والرواية الرابعة ( تقدم ، 

ظاهران يف وجوب تذكية ما أدركه حياً ، وألنه مقدور عليه ، فأشبه هبيمة األنعام ، حديثي عدي وأيب ثعلبة ، فإهنما 
  . وقرب الزمان فسره أبو الربكات بأن ال ميضي عليه معظم يوم 

وحمل اخلالف إذا مل يوجد ما يذكيه به ، كما ذكره اخلرقي ، ويف معناه إذا كان ميكنه الذهاب به إىل منزله فيذكيه 
  . نه ال حيل إال بالذكاة وحنو ذلك ، فإ

أشليته إذا حرضته : إذا دعوته إليك ، والعامة تقول . أشليت الكلب : مبع ىن ذعى ، يقال ) أشلى ) : ( تنبيه ( 
على الصيد وأغريته به ، وإمنا يقال يف ذلك أشرته على الصيد ، فعلى هذا حيمل كالم اخلرقي على أنه دعاه مث 

  . يد يتضمن دعاءه إليه ، مع أن بعضهم أجاز أشلى مبعىن أغرى أرسله ، ألن إرساله على الص
  . وإذا أرسل كلبه فأصاب معه غريه مل يأكل الصيد إال أن يدركه يف احلياة فيذكيه : قال 
أما إذا أدركه يف احلياة وذكاه فواضح ، وأما إذا مل يدركه يف احلياة ، واحلال ما تقدم فإمنا مل حيل ألن يف : ش 

وإن قتلن ، ما مل ( وإن قتلن ؟ قال ؛ : قلت ) إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا عليه فكل (  حديث عدي
فإن وجدت : قلت : ويف رواية ) وإن خالطها كالب من غريها فال تأكل : ( ويف رواية ) يشركها كلب ليس معها 

ويف ) مسيت على كلبك ، ومل تسم على غريه  فال تأكل ، فإمنا: مع كليب كلباً آخر ، فال أدري أيهما أخذه ؟ قال 
فإن وجدت عنده كلب آخر ، فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتلنه فال تأكل ، فإمنا ذكرت اسم اهللا ( رواية 

  . وروى اجلميع مسلم ) على كلبك ، ومل تذكر على غريه 
كل كلب جهل حاله هل مسي عليه أو وقد علم من تعليل هذه الروايات وعليه حيمل كالم اخلرقي أن هذا احلكم يف 

مل يسم ، وهل استرسل بنفسه أو أرسله صاحبه ، أو جهل حال مرسله هل هو من أهل الذكاة أم ال ، وال يعلم 
أيهما قتله ، أو يعلم أهنما قتاله ، معاً ، وكذلك بطريق األوىل إن علم أن اجملهول هو القاتل ، أما إن علم حال 

ه ، وأن الشرائط املعتربة قد وجدت فيه ، فإنه حيل ، مث إن كان الكلبان قد قتاله معاً الكلب الذي وجده مع كلب
فهو لصاحبيهما ، وإن علم أن أحدمها قتله فهو لصاحبه ، وإن جهل احلال فإن كان الكلبان متعلقني به فهو بينهما ، 

، فهو ملن كلبه متعلق به ، إذ هو مبنزلة  كما لو كان الصيد يف يد عبديهما ، وإن كان أحدمها متعلقاً به دون اآلخر
يقتف : يده ، وعلى من حكم له به اليمني كصاحب اليد ، وإن كان الكلبان ناحية والصيد قتيل ، فقال أبو حممد 

األمر حىت يصطلحا ، وحكى احتمالًا بالقرعة ، فمن قرع حلف وأخذ ، وهذا قياس املذهب فيما إذا تداعيا عينا 
  . وعلى األول إن خيف فساده بيع واصطلحا على مثنه ، واهللا أعلم ليست بيد أحد ، 

  . وإذا مسى ورمى صيداً فأصاب غريه جاز أكله : قال 
، وحديث عدي وغريه ، ونه أرسل آلة الصيد ) } فكلوا مما أمسكن عليكم { (  ١٩: لعموم قوله تعاىل : ش 

، فتفرقت عن صغار ، فأخذها على مالك ، أو كما لو  قاصداً للصيد ، فحل ما صاده ، كما لو أرسلها على كبار
  . أخذ صيداً ال حيل يف طريقه على الشافعي 

إذا أرسلت كلبك ( ومفهوم كالم اخلرقي أنه لو رمى ال إىل صيد فأصاب صيداً أنه ال حيل ، ألن قوله عليه السالم 
حتمال باحلل ، كما لو أرسل على صيد فأصاب معناه إىل صيد ، وهنا مل يرسل إىل صيد ، وأليب حممد يف الكايف ا) 

غريه ، وعموم مفهوم كالم اخلرقي يشمل ما إذا قصد غري صيداً قصداً حمققاً ، كأن قصد حجراً أو هدفاً أو إنساناً 
فأصاب صيداً ، أو مظنوناً كأن رأى سواداً أو خشباً فظنه آدمياً ، فرماه فإذا هو صيد ، وما إذا رمى ال إىل صيد 



  . ب صيداً فأصا
حيتمل أن يريد ما يظنه صيداً ، إذ األحكام تنبين على غلبة الظن ، فيدخل يف ذلك ما . ورمى صيداً : وقول اخلرقي 

إذا رأى سواداً فظنه صيداً ، فوجده كذلك ، وما إذا رمى حجراً يظنه صيداً حمققاً ، فيخرج هاتني الصورتني ، لكن 
  . صورة السواد مل نر فيها خالقاً 

وقد علم من كالم اخلرقي جواز الصيد بالسهام ، ويلحق هبا ما يف معناها من احملددات ، وال نزاع يف ذلك ويف 
ما صدت بقوسك : ( ويف حديث أيب ثعلبة ) وإن رميت بسهمك فاذكر اسم اهللا : ( الصحيح يف حديث عدي 

  ) . فاذكر اسم اهللا عليه مث كل 
  . أصابه ميتاً وسهمه فيه ، وال أثر به غريه ، جاز أكله وإذا رماه فغاب عن عينيه ، ف: قال 
هذا هو املشهور من الروايات ، واختيار اخلرقي والقاضي ، والشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وأيب حممد : ش 

  . وغريهم 
ه إال وإن رميت بسهمك فاذكر اسم اهللا عليه ، فإن غاب عنك يوماً فلم جتد في: ( ألن يف حديث عدي  ٣٥١٥

إذا رميت الصيد ( رواه مسلم وغريه ، ويف رواية ) أثر سهمك فكل إن شئت ، وإن وجدته غريقاً يف املاء فال تأكل 
  . رواه البخاري ) . فوجدته بعد يوم أو يومني ليس فيه إال أثر سهمك فكل ، فإن وقع يف املاء فال تأكل 

يف الذي : ويف رواية ) فغاب عنك فكل ما مل يننت  إذا رميت بسهمك: ( ويف حديث أيب ثعلبة اخلشين  ٣٥١٦
  . روامها مسلم وغريه . يدرك صيده بعد ثالث فكله ما مل يننت 

إذا غاب الصيد فال : إن غاب هناراً فال بأس ، وإن غاب ليلًا مل يأكله ، قال يف رواية ابن منصور ) والرواية الثانية ( 
  . ومل ير به أثراً غريه يأكله تأكله إذا كان ليلًا ، وإذا كان هناراً 

إذا رميت فأقعصت فكل ، وإن رميت فوجدت فيه : ملا يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال  ٣٥١٧
  . سهمك من يومك أو ليلتك فكل ، وإن بات عنك ليلة فال تأكل ، فإنك ال تدري ما حدث فيه بعدك 

  . فال ، ألن مع اإلحياء يبعد تأثري املشاركة ، خبالف ما إذا مل يوح  إن كان جرحه موحياً حل وإن) والرواية الثالثة ( 
أرضنا أرض صيد ، فريمي : سألت رسول اهللا قلت : ويف بعض روايات حديث عدي رضي اهللا عنه قال  ٣٥١٨

ه ، إذا وجدت سهمك ومل جتد فيه أثراً غري: ( أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتني ، فيجد فيه سهمه ؟ قال 
يا رسول اهللا أرمي الصيد فأجد : رواه أمحد والنسائي ، ويف رواية أخرى قلت ) . وعلمت أن مسهمك قتله فكله 

. رواه الترمذي وصححه ) . إذا علمت أن سهمك قتله ومل تر فيه أثر سبع فكله : ( فيه سهمي من الغد ؟ قال 
  . إذا كان اجلرح موحياً فوقف احلل على العلم بكون سهمه قتله ، وال نعلم ذلك إال 

يوم : إن غاب يوما ؟ قال : إن غاب مدة طويلة مل يبح ، وإن كانت يسرية أبيح ، قيل له ) : والرواية الرابعة ( 
  . ذكرها أبو حممد ، ومل يذكرها عامة األصحاب ، كأهنم محلوها على الرواية الثانية . كثري 

  . قاً كراهية ما غاب مطل) رواية خامسة ( وعن أمحد 
  . ويروى حنوه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما خروجاً من اخلالف  ٣٥١٩

وأرجح الروايات بعده رواية التفرقة بني اِإلحياء وعدمه ، بناء على الزيادة املذكورة . واملذهب هو األول بال ريب 
ن ذلك بأن رواية يف حديث عدي ، وقد تقدم أن الترمذي صحح ذلك ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وجياب ع

الصحيحني وغريمها ختالف ذلك ، أو حيمل العلم بالقتل على الظن ، وإذا وجد فيه سهمه أو أثره فقد ظن أن سهمه 
  . قتله ، وإذاً تتفق الروايان 



  : واعلم أن علم املذهب يشترط للحل شرطان 
صل عدم ما سواه ، ويقوم مقام وجود أن جيد فيه سهمه ، ليتحقق وجود السبب املقتضي للحل ، إذ األ) أحدمها ( 

) ليس به إال أثر سهمك فكل ( سهمه وجود أثره ، قاله الشيخان وغريمها ، ملا تقدم يف حديث عدي رضي اهللا عنه 
وكالم اخلرقي وطائفة من . وظاهر ذلك االكتفاء بأثر السهم ) فلم جتد فيه إال أثر سهمك فكل ( ويف رواية . 

ولو مل . نعم : جود سهمه فيه ، وسؤال أمحد وقع عمن عرف سهمه فيه أيأكله ؟ قال األصحاب يوهم اشتراط و
جيد سهمه فيه وال أثره ، كأن غاب الصيد قبل حتقق اِإلصابة ، مث وجده عقرياً ، والسهم ناحية ، فإنه ال يباح ، ألن 

  . السبب املقتضي للحل مل يعلم ، وصل التحرمي 
ه أثراً آخر حيتلم أنه أعان يف قتله ، ملا تقدم يف احلديث ، وذلك ألنه واحلال هذه قد أن ال جيد ب) الشرط الثاين ( 

حتقق املعارض ، واألصل التحرمي ، فم يبح بالشك ، ولو كان األثر مما ال حيتمل القتل به كالسنور وحنوه مل يؤثر ، 
فإن وجدته قد قتل فكل ( هللا عنه إذا املعارض واحلال هذه وجوده كعدمه ، ويف الصحيحني يف حديث عدي رضي ا

وإذ كان األثر مما ال حيتمل إعانته يف القتل فقد ) ، إال أن جتده قد وقع يف ماء ، فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك 
  . روي أنه ليس بقاتل فال شك 

 جيد الصيد يف حكم الكلب إذا عقر مث غاب حكم السهم ، على ما تقدم من اخلالف إن مل) أحدمها ) ( تنبيهان ( 
  . فمه ، فأما إن وجده يف فم الكلب ، أو وهو يعبث به ، فإنه حيل بال خالف ، على ما حكى أبو الربكات 

أننت : يقال : إذا تغريت رائحته ، وقال بعض اللغويني . أننت الشيء : رباعي مضموم األول ، من ) يننت ) ( الثاين ( 
أننت اللحم نيئاً : وهذا احلديث يرد ما قاله ، بل يقال . إذا تغري وهو ينء  اللحم إذا تغري بعد طبخه ، وقيل وأصله

  . أو مطبوخا 
  . وإذا رماه فوقع يف ماء أو تردى من جبل مل يؤكل : قال 
هذا يشمل ما إذا كانت اجلراحة موحية ، كما إذا ذحبه ، أو أخرجت حشوته وحنو ذلك ، وما إذا مل تكن : ش 

وإن : ( التحرمي إذا مل تكن موحية ، للشك يف السبب املقتضي للحل ، وقد قال النيب  موحية ، وال خالف يف
  . متفق عليه ) . وجدته قد قتله فكل ، إال أن جتده قد وقع يف ماء ، فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك 

رقي ، و أيب بكر ، وبه جزم إنه املشهور عنه ، وهو ظاهر كالم اخل: وقال أبو حممد ) فعنه ( وأما إذا كانت موحية 
رواه مسلم ، ويف ) . وإن وجدته غريقاً يف املاء فال تأكل ( الشريازي التحرمي أيضاً ، ملا تقدم من قوله عليه السالم 

إنه اختيار أكثر املتأخرين ال حيرم : وهو الصواب ، وقال أبو حممد ) وعنه ) ( وإن وقع يف املاء فال تأكل ( البخاري 
وإذا كان اجلرح موحياً فقد علم أن سهمه قتله فال ) فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك : ( م من قوله ، ملا تقد

تردد ، وحمل اخلالف فيما إذا كان املاء أو التردي يقتله ، مثله ، فلو مل يكن يقتله مثله ، كما إذا كان رأس احليوان 
ملاء ، فإنه ال خالف يف إباحته ، قاله أبو حممد ، إذ ال شك إذاً يف خارجاً من املاء ، أو كان مما ال ميوت باملاء كطري ا

  ) . وإن وجدته غريقاً يف املاء فال تأكل : ( وهلذا قال النيب . أن املاء مل يقتله 
لو رمى طائرا يف اهلواء ، أو على شجرة أو جبل فوقع إىل األرض فمات حلّ ، قاله أبو حممد ، ومل يذكر ) تنبيه ( 

، لعدم إمكان التحرز من ذلك ، ومسألة اخلرقي فيما إذا رمى الصيد فوقع على جبل ، مث تردى منه ، أو  خالفاً
  . على شجرة مث تردى منها واهللا أعلم 

  . وإذا رمى صيداً فقتل مجاعة فكل ذلك حالل : قال رمحه اهللا 
 أن مث أصاب غري الصيد الذي قصده ، إال. إذا رمى صيداً فأصاب غريه : قد تقدم حنو هذه املسألة يف قوله : ش 



  . وهنا أصابه مع غريه ، وهو أوىل باجلواز مما مث ، واللَّه أعلم 
وإذا رمى صيداً فأبان منه عضماً مل يأكل ما أبان منه ، وأكل ما سواه يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اللَّه : قال 

  . رمحه اللَّه والرواية األخرى يأكله وما أبان منه 
: حمل هذا اخلالف فيما إذا أبان منه عضواً وبقيت فيه حياة غري مستقرة ، وقد أشار اخلرقي إىل ذلك بقوله : ش 

وإمنا يأكل ما سواه إذا مات يف احلال ، وذلك إذا كانت احلاية فيه غري مستقرة ، أما لو ضربه . وأكل ما سواه 
إذ هذا ذكاة ، ولو أبان منه عضواً وبقيت فيه حياة معتربة  فقطع رأسه ، أو قطعه نصفني ، فإن هذا حيل بال نزاع ،

  . فإنه ال حيل ما بان منه بال نزاع 
عليه ، اللهم إال أن يكون مما حيل ميتته كالسمك ) ما أبني من حي فهو ميت ( عليه السالم : النطباق قوله  ٣٥٢٠

  . تة هذا حالل واجلراد ، فإنه حيل ما بان منه ، إذ غاية املبان أنه ميتة ، ومي
وهذا يصدق عليه أنه أبني من حي ) . ما أبني من حي فهو ميت : ( قول النيب ) فوجه الرواية األوىل ( إذا تقرر هذا 
وهي املشهورة ، واملختارة لعامة األصحاب ، أيب بكر والقاضي والشريف ، وأيب ) ووجه الثانية ( فيكون ميتاً ، 

بن البنا أن ما كان ذكاة لبعض احليوان كان ذكاة جلمعية ، واخلرب نقول مبوجبه اخلطاب والشريازي ، وابن عقيل وا
إمنا حديث النيب ما : ، إذ هذا ما أبني من حي ، إمنا أبني ممن هو يف حكم امليت ، وقد أشار أمحد إىل ذلك فقال 
ت مجيعاً ، أو بعده بقليل فال قطعت من احلي ميتة ، إذا قطعت وهي حية متشي وتذهب ، أما إذا كانت البينونة واملو

  . اه . بأس به ، أال ترى الذي يذبح رمبا مكث ساعة ، ورمبا مشى حىت ميوت 
ظاهره أنه لو بقي معلقاً جبلده حل حبل الصيد بال خالف ، وهو كذلك ، صرح . أبان منه عضواً : وقول اخلرقي 

  . به أبو اخلطاب ، وغريه واللَّه أعلم 
  . كذلك إذا نصب املناجل للصيد و: قال رمحه اللَّه 

  . يعين أنه يباح الصيد املقتول هبا ، وأن ما أبني منه هل حيل أم ال ؟ على اخلالف والتفصيل السابق : ش 
وألنه قتل الصيد حبديدة ، على الوجه املعتاد ، أشبه ) كل ما ردت عليك يدك ( وذلك لدخوله يف عموم  ٣٥٢١

 حكم املناجل ، وال بّد أن يلحظ أن شرائط الصيد موجودة يف الناصب ، كأن ما لو رماه هبا ، وحكم السكاكني
يكون أهالً للذكاة ويسمي ، بقي هل يشترط أن يرى الصيد كما يف السهم والكلب ؟ مل أر من صرح بذلك ، بل 

  . رمبا كالمهم يوهم عدم ذلك ، واللَّه أعلم 
  . أكل ما قتل بعرضه وإذا صاد باملعراض أكل ماقتل حبده ، ومل ي: قال 
إذا : ( إين أرمي باملعراض الصيد فأصيب ؟ قال : فقلت له : يف الصحيح من حديث عدي رضي اللَّه عنه قال : ش 

إذا أصابه حبده فكل ، وإذا أصابه بعرضه ( ويف لفظ ) رميت باملعراض فخزق فكله ، وإن أصابه بعرضه فال تأكله 
  ) . فقتل فإنه وقيذ فال تأكله 

املعراض خشبة ثقيلة أو عصا غليظة يف طرفها حديدة ، وقد تكون بغري حديدة ، غري أهنا : أحدمها ) : نبيهان ت( 
هو سهم ال ريش فيه وال نصل ، والتفسري األول أليق باحلديث ، وحكم سائر آالت : حيدد طرفها ، وقال أبو عبيد 

  . يبح الصيد ، وإن قتلت حبدها أبيح ، إال أن ال جترح الصيد حكم املعراض يف أهنا إذا قتلت بعرضها ومل جترح مل 
حيل لكم : ( قلت يا رسول اللَّه إنا قوم نريف فما حيل لنا ؟ قال : ويف املسند من حديث رضي اللَّه عنه قال  ٣٥٢٢

  ) . ما ذكرمت اسم اللَّه عليه وخزقتم فكلوا منه 
قوذ ، وهو املضروب بالعصا حىت ميوت ، وبه فسر قوله تعاىل فعيل مبعىن مفعول ، أي املو) الوقيذ ) : ( الثاين ( 



  . واللَّه أعلم ) } واملوقوذة { (  ١٩
  . وإذا رمى صيداً فعقره ، ورماه آخر فأثبته ، ورماه آخر فقتله مل يؤكل : قال 
اته ، ألنه أزال امتناعه ، أما عقر األول فلم يؤثر يف الصيد ملكاً لعدم إثباته له ، وأما رمي الثاين فإنه ملكه بإثب: ش 

  . وإذاً تتعني ذكاته للقدرة عليه ، فلما رماه الثالث فقتله مل يؤكل ، ألن ذاته بذحبه أو حنره ، ومل يوجد واحد منهما 
وكالم اخلرقي حممول على أن من أثبته مل يوحه ، ولذلك نسب القتل إىل الثالث ، وعلى أن الثالث مل يذحبه ، 

قتل يف حقه ، أما إن كان املثبت له جرحه موحياً ، وجرح الثالث غري موح فإنه حيل بال ريب ، ولذلك أتى بلفظ ال
ألنه قد صار باجلرح األول يف حكم املذبوح ، فلم يؤثر الثاين شيئاً ، وكذلك إن كان جرح الثالث موحياً لذلك ، 

لروح حىت وقعت يف ماء ، أو وطىء عليها وخرج التحرمي من قول اخلرقي فيمن ذبح فأتى على املقاتل ، فلم خترج ا
شيء مل تؤكل ، وقوله أيضاً فيما إذا رماه فوقع يف ماء أو تردى من جبل مل يؤكل ، وأما إن كان الثالث أصاب 

  . مذحبه فإنه حيل ، ملصادفته حمل الذب ، نعم إن قيل أن من ذبح ملك الغري ال حيل ، فكذلك ههنا 
  . جمروحاً على من قتله  وكان ملن أثبته القيمة: قال 
قد علم من هذا أن العاقر له ال شيء له ، ألنه مل يثبت له فيه حق ، لبقائه على امتناعه ، وال عليه ، ألنه حني : ش 

ضربه كان مباحاً ، أما من أثبته فله القيمة على قاتله ، ألنه ملكه باإلثبات إلزالته امتناعه ، فالثالث قتل حيواناً 
وأن القاتل مل . ه ، فيكون عليه الضمان ، وقد تقدم أن مسألة اخلرقي فيما إذا كان املثبت له مل يوحه مملوكاً لغري

  . يذحبه 
املثبت إن أوحاه فال شيء على الثالث إال قيمة ما خرق من جلده : ولنبني ذلك إن شاء اللَّه تعاىل بياناً شافياً فنقول 

ن املثبت مل يوحه فال خيلو ، إما أن يكون الثالث ذحبه برميته أو ال ، فإن ، ألنه هو الذي فوته على املثبت ، وإن كا
  . ال شيء عليه أيضاً إال قيمة ما خرق من جلده : كان قد ذحبه هبا فقال الشيخان يف ممختصريهما 

ت مل يوحه ، عليه أرش ذحبه ، كما لو ذبح شاة لغريه ، وهذا أصوب يف النظر ، فإن الفرض أن املثب: وقال يف املغين 
فلو ترك لعاش ، فالثالث فوت حياته ، فيكون عليه أرش ذلك ، وهو تفاوت ما بني قيمته جمروحاً حياً باجلرح األول 

، وبني قيمته مذبوحاً ، وإن مل يكن ذحبه برميته فال خيلو إما إن يوحيه برميته أو ال ، فإن أوحاه ضمن مجيعه ، ألنه 
ينه ، وكذلك إن مل يوحه ومل يدرح مالكه ذكاته ، أما إن أدرك مالكه ذكاته وذحبه حرمه على مالكه ، وحال بينه وب

إن الثالث ) : فقيل ( أو تركه فعاش فال شيء عليه الثالث إال أرض جرحه ، وإن تركه بال ذكاة حىت مات باجلرح 
وهو قول ) وقيل . ( م يضمن مجيعه أيضاً ، نظراً إىل أنه مات من جرحني مباح وحمرم ، فاختص الضمان باحملر

يضمن نصف قيمته جمروحاً باجلرحني ، مع أرش ما نقصه جبرحه ، ألنه مات من اجلرحني ، ومالكه ملا ترك : القاضي 
ذكاته اختار موته ، فتعلق الضمان جبرحه ، مث جيب لعى الثالث مع نصف القيمة أرض ما نقه جبرحه ، النفراده إذاً 

ار أيب الربكات إن الثالث إمنا يضمن نصف قيمته جمروحاً باجلرح األول ال غري ، وهو اختي) وقيل ( بالتعدي ، 
  . ويدخل أرش اجلرح يف بدل النفس ، كما يف اجلناية على اآلدمي ، واللَّه أعلم 

  . ومن كان يف سفينة فوثبت مسكة فسقطت يف حجره فهي له دون صاحب السفينة : قال 
سبق إليه ، فإذا وقع يف حجر إنسان فهو له ، لثبوت يد اإلنسان على ما يف السمك من املباح ، ميلكه من : ش 

هو قبل األخذ على اإلباحة ، إذ حجره ) : وقيل ( حجره ، وهذا اختيار اخلرقي ، وتبعه عليه أبو حممد وغريه ، 
  . ملكه ، فهو كما لو وقع يف أرضه صيد 

كانت ملالكها ، وكذلك قال ابن أيب موسى ، وقياس القول ومفهوم كالم اخلرقي أن السمكة لو وقعت يف السفينة 



  . اآلخر أهنا تكون قبل األخذ على اإلباحة 
  . وال يصاد السمك بشيء جنس : قال 
كامليتة والعذرة وحنو ذلك ، ملا يتضمن من أكل السمك للنجاسة ، وكره أمحد أيضاً الصيد ببنات َورَْدان معلالً : ش 

ذلك الصيد بالضفدع ، معلالً بالنهي عن قتله ، وهذا املنع من اخلرقي حيتمل التحرمي بأن مأواها احلشوش ، وك
  . وحيتمل الكراهة ، وهو املشهور ، وكذلك كالم أمحد حيتمل وجهني ، ألنه كره ذل 

  . وال تؤكل ذبيحة مرتد وال صيده وإن تدين بدين أهل الكتاب : قال 
ينبه به على مذهب . وإن تدين بدين أهل الكتاب : بده األوثان وقوله ألنه كافر ال يقر على كفره ، أشبه ع: ش 

أي ما ) . وال يؤكل صيد مرتد : ( إسحاق واألوزاعي فإهنما أجازا ذبيحته إذا تدين بدين أهل الكتاب ، وقوله 
   .واللَّه أعلم . قتله من الصيد ، أما ما مل يقتله وذكاه من هو من أهل الذكاة فال إشكال يف حله 

  . ومن ترك التسمية على صيد عامداً أو ساهياً مل يؤكل : قال 
قد تقدمت هذه املسألة واخلالف فيها ، وظاهر كالم اخلرقي أنه ال فرقي بني الصيد بالكلب والسهم ، وهو : ش 

، واللَّه رواية أخرى يعفى عن تركها سهواً يف السهم ، إحلاقاً له بالذبح ، خبالف الكلب ) وعن أمحد ( املذهب ، 
  . أعلم 
  . ومن ترك التسمية على الذبيحة عامداً مل تؤكل ، وإن تركها ساهياً أكلت : قال 
ملخص ذلك أن اخلالف الذي تقدم يف الصيد مثله يف الذبيحة ، والتوجيه كالتوجيه ، إال أن األصحاب ال : ش 

ن املذهب عنده يف الذبيحة كذلك ، كأيب خيتلفون فيما علمت يف اشتراط التسمية يف ا لصيد مطلقاً ، مث منهم م
اخلطاب يف خالفه ، ومنهم وهم العامة من فرق بينهما ، مث منهم من قال بعدم االشتراط يف الذبيحة مطلقاً وهو أبو 
بكر ، ومنهم من قال باالشتراط يف العمدية دون حالة السهوية وهم األكثرون ، اخلرقي والقاضي يف روايتيه ، وأبو 

  . هم حممد وغري
وكذلك النيب ) . } واذكروا اسم اللَّه عليه { (  ١٩: ووجه الفرق أن اللَّه تعاىل أمرنا بالتسمية على الصيد بقوله 

يف حديث أيب ثعلبة وعدي وغريمها ، والذبيحة مل يرد فيها ذلك ، فاألصل عدم االشتراط ، مع أن عموم قوله تعاىل 
  . والظاهر أهنم ال يسمون يقتضي ذلك ) } لكم  وطعام الذين أوتوا الكتاب حل{ (  ١٩: 

ذبيحة املسلم : ( قال رسول اللَّه : وقد جاء يف حديث رواه ابن منصور يف سننه ، عن راشد بن سعد قال  ٣٥٢٣
ة وقد تقدم أن املراد هبا امليت) } وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اللَّه عليه { (  ١٩: وقوله تعاىل ) . حالل وإن مل يسم 

مع أهنا متقدمة ) . وإنه لفسق : ( وذبائح املشركني ، وقيل املراد هبا ما تعمد ترك التسمية عليه ، بدليل قوله تعاىل 
، ويعضد هذا من جهة املعىن أن الذبح وقع يف حمله ، ) } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { (  ١٩: على قوله 

  . فجاز أن يسامح فيه خبالف الصيد 
اجلاهل بوجوب التسمية ال يعذر ، خبالف الناسي ، ولذلك أفطر اجلاهل باألكل يف الصوم ) أحدمها ) : ( ان تنبيه( 

يشترط قصد التسمية على ما يذحبه ، فلو مسى على شاة وأخذ غريها فذحبها بتلك ) : الثاين ( دون الناسي ؛ 
فسمى وأخذ منه شاة فذحبها بالتسمية األوىل مل  التسمية مل جيزئه ، لعدم قصدها بالتسمية ، وكذلك لو رأى قطيعاً

جيزئه ، وال يشترط أن يقصده بالتسمية صيداً معيناً ، فلو مسى على صيد فأصاب غريه حل ، دفعاً للحرج واملشقة ، 
نعم هل يشترط قصد اآللة بالتسمية ، فلو مسى على سهم مث ألقاه وأخذ غريه فرمى بالثاين من غري تسمية مل جيزئه ، 
ألنه ملا تعذر غالباً اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتربت على آلته ، أو ال يشترط كما يف الذبيحة ، فإنه لو مسى 



  . على سكني مث ألقاها وأخذ غريها أجزأه ؟ فيه قوالن ، واللَّه أعلم 
  . وإن ند بعريه فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو حنوه مما يسيل به دمه وقتله أكل : قال 

كنا مع النيب يف سفر ، فعند بعري من إبل القوم ، ومل : األصل يف ذلك ما روى رافع بن خديج قال : ش  ٣٥٢٤
إن هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما فعل : ( يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول اللَّه 

  ) . وكلوه ( يدي رواه اجلماعة ، وزاد احلم) . منها هذا فافعلوه به هكذا 
يا رسول اللَّه أما تكون الزكاة : قلت : وعليه حيمل حديث أيب العشراء ، عن أبيه رضي اللَّه عنهما قال  ٣٥٢٥

  . رواه اخلمسة ) . لو طعنت يف فخذها ألجزأك : ( إال يف احللق واللبة ؟ قال 
إن هلذه : ( عناه ، وهلذا عمم النيب احلكم فقال تبع فيه وقعة احلديث ، ويلحق به ما يف م: نّد بعري : وقول اخلرقي 

فرماه بسهم أو : هذه صورة املسألة ، وإال لو قدر عليه وجبت ذكاته ، وقوله . فلم يقدر عليه : وقوله ) . البهائم 
   .حنوه ، حيترز به عما لو رماه مبا ال جيرحه فقتله فإنه ال يباح ، كما إذا قتل بثقل املعراض ، واللَّه أعلم 

  . وكذلك إن تردى يف بئر أو حنوه فلم يقدر على تذكيته ، فجرحه يف أي موضع قدر عليه فقتله أكل : قال 
  . ألنه ساوى البعري إذا نّد معىن ، فساواه حكماً إذ املعىن فيهما عدم القدرة على الذكاة األصلية : ش 

عشرين درمهاً ، فأخذ ابن عمر رضي اللَّه ويروى أن بعرياً تردى يف بئر فذكي من قبل شاكلته ، فبيع ب ٣٥٢٦
  . عنهما عشره بدرمهني واللَّه أعلم 

  . إال أن يكون رأسه يف املاء فال جيوز أكله ، ألن املاء يعني على قتله : قال 
ى يعين أن املتردي يف بئر أو حنوه إذا كان رأسه يف املاء فال حيل ، ملا علل به اخلرقي من أن املاء قد أعان عل: ش 

قتله ، وإذاً حصل قتله بسبب مباح وحمرم فغلب جانب التحرمي ، وأيضاً من شرط احلل وجود الذكاة املعتربة أو 
مايقوم مقامها ، وهنا مل يعلم وجود ذلك ، وهبذا فارق إذا رمى الصيد فوقع يف ماء وكان جرحه موحياً ، ألن مث قد 

  . علم وجود السبب ، وشك يف املانع 
  . م اخلرقي هنا بطريق التنبيه أن من شرط املاء مث أن يعني على قتل الصيد وقد علم من كال

  . واملسلم والكتايب يف كل ما وصفت سواء : قال 
يعين يف االصطياد ، فيباح ما صادوه ، خالفاً ملالك يف منعه يف صيدهم ، خبالف ذبائحهم ، واحلجة عليه ، : ش 

ويف أنه يشترط لصيدهم ما يشترط لصيد املسلمني ، ) . } حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب { (  ١٩عموم 
وكذلك يشترط لذبيحتهم التسمية حيث اشترطت يف املسلمني ، وقد تقدم ، وعن أمحد يف هذه املسألة روايتان ، مث 

يث وحد. ال بأس هبا : ظاهر كالم اخلرقي أن حريب أهل الكتاب كذميهم ، وقد طال أمحد يف ذبائح أهل احلرب 
وحكى ابن املنذر إمجاع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على . إسحاق أجاد : عبد اللَّه بن مغفل يف الشحم قال 

  . ذلك 
واختيار أيب حممد ، متسكاً بعموم الكتاب . وظاهر كالمه أيضاً أن عريب أهل الكتاب كغريه ، وهو إحدى الروايتني 

ضي وأصحابه ال تباح ذبيحة نصارى العرب ، ومنهم من حيكي اخلالف يف وهي املختارة للقا) والرواية الثانية ( ، 
  . بعض العرب ، وقد تقدمت هذه املسألة يف النكاح 

وظاهر كالمه أيضاً أن العربة بالذابح ال بأبويه ، إال أنه قد نص يف النكاح على أن من أحد أبويه غري كتايب ال تؤكل 
  . لكالم على ذلك واللَّه أعلم ذبيحته ، وال تنكح نساؤه ، وقد تقدم ا

  . وال يأكل ما قتل بالبندق وال احلجر ألنه موقوذة : قال 



وكذلك ما يف معىن البندق واحلجر مما ليس مبحدد ، كالعصا والشبكة والفخ وحنو ذلك ، واألصل يف ذلك : ش 
  . ع القياس على املعراض ، م) } واملوقوذة { (  ١٩إىل قوله ) } حرمت عليكم امليتة { (  ١٩آية املائدة 
  . تلك املوقوذة : وقد قال ابن عمر رضي اللَّه عنهما يف املتقولة بالبندق  ٣٥٢٧
إهنا ال تصيد صيداً ، وال : ( وعن عبد اللَّه بن املغفل رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه هنى عن اخلذف ، وقال  ٣٥٢٨

  . عليه  متفق) تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العني 
ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال يؤكل ما قتل بالبندق أو احلجر وإن خرق ، حىت لو قطع احلجر رأس الطائر وذهب به 

  . فإنه ال حيل ، وهو كذلك ، إلطالق ما تقدم 
إذا رميت فسميت فخزق فكل ، : ( قال رسول اللَّه : وعن إبراهيم عن عدي بن حامت رضي اللَّه عنه قال  ٣٥٢٩

رواه أمحد ، وهو مرسل ، ألن إبراهيم مل يلق عديا ، واعلم أن ) . مل خيزق فال تأكل من البندقة إال ما ذكيت وإن 
كالم اخلرقي حممول على حجر ال حد له ، أما ماله حد فحكمه حكم سائر احملددات إن أصابت حبدها أبيح وبغريه 

  . مل يبح 
  . فإنه ال ذكاة له  وال يؤكل صيد اجملوسي إال ما كان من حوت: قال 
أما صيد اجملوسي عدا ما ال ذكاة له كما سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل فإن عدم إباحته إمجاع أو كاإلمجاع ، قال : ش 

هاهنا قوم ال يرون بذبائح اجملوس بأساً ، : ال أعلم أحداً قال خبالفه إال أن يكون صاحب بدعة ، وقال أيضاً : أمحد 
خرق أبو ثور اإلمجاع ، فقد حكى هذا اإلمام أن ثور : أيب ثور ، وقال إبراهيم احلريب ما أعجب هذا ؟ يعرض ب

  . خرق اإلمجاع ، مع أن خالف الواحد يف االعتداد به نزاع 
على أن طعام غري أهل الكتاب يل ) . . } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل مل { (  ١٩: وقد دل مفهوم قوله تعاىل 

ا على أن اجملوس ال كتاب هلم يف النكاح مبا فيه كفاية فلينظر مث ، وأما ما ال يشترط له ذكاة حالً لنا ، وقد دللن
كالسمك ، وما ال يعيش إال يف املاء ، وكذلك اجلراد على املذهب فإن صيد اجملوس ال يضره ، ألن قصاراه أنه 

  . ميتة ، وميتة ذلك حالل 
أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما امليتتان فاحلوت : ( ل رسول اللَّه قا: فعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ٣٥٣٠

رواه أمحد وابن ماجه والدارقطين لكنه ضعيف ، وهذا واللَّه أعلم ) . واجلراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال 
  . السبب يف ذكر اخلرقي احلوت 
  . هذا خري من مائة حديث : ال أمحد ق) . هو الطهور ماؤه احلل ميتتة : ( وقد تقدم قول النيب يف البحر 

ذكره . كل من صيد البحر صيد نصراين أو يهودي أو جموسي : وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما  ٣٥٣١
  . البخاري يف صحيحه 

حكم من ال كتاب له كعبدة األوثان وحنوهم حكم اجملوس بطريق األوىل ، وإمنا نص اخلرقي على اجملوس ) تنبيه ( 
  . ف فيهم ، وإن كان اخلالف شاذاً لوقوع اخلال

  . وكذلك كل ما مات من احليتان يف املاء : قال 
أي فيؤكل ، وكذلك كل ما مات من احليتان . إال ما كان من حوت فإنه ال ذكاة له : هذا معطوف على قوله : ش 

واخلرقي نص على احليتان يف املاء فإنه يؤكل ، وذلك ملا تقدم من حديث ابن عمر وأيب هريرة رضي اللَّه عنهم 
اتباعاً للحديث ، فيلحق بذلك كل ما يف معناه مما يسمى مسكاً ، أو مما ال يعيش إال يف البحر ، وسيأيت الكالم على 

  . ذلك إن شاء اللَّه تعاىل واللَّه أعلم 



  . وإن طفا : قال 
ر اخلرقي ذلك ألن بعض السلف كرهه يعين وإن طاف ما مات من احليتان ، أي عال على وجه املاء ، وإمنا ذك: ش 

الطايف يؤكل ، وما جزر عنه املاء أجود ، والسمك الذي نبذه البحر مل : ، واملذهب عندنا بال ريب حله ، قال أمحد 
  . خيتلف الناس فيه ، وإمنا اختلفوا يف الطايف ، وليس به بأس ، وذلك لعموم ما تقدم 

  . الطايف حالل : قال  وعن أيب بكر الصديق رضي اللَّه عنه ٣٥٣٢
صيده ما : قال ) . } أحل لكم صيد البحر وطعامه { (  ١٩: وعن عمر رضي اللَّه عنه يف قوله تعاىل  ٣٥٣٣

أصيد ، وطعامه ما رمى به ، ذكرمها البخاري يف صحيحه ، وخرج أبو الربكات فيه قوالً أنه ال يباح منه ما مات 
   .بال سبب ، من رواية ضعيفة يف اجلراد 

ما ألقى البحر أو جزر عنه : ( قال رسول اللَّه : ووجه ذلك يف اجلملة ما روى جابر رضي اللَّه عنه قال  ٣٥٣٤
وهذا نص ، إال أن الصحيح وقفه على جابر ، قال أبو . رواه أبو داود ) . فكلوه ، وما مات فيه وطفا فال تأكلوه 

  . ن وجه ضعيف رواه الثقات فأوقفوه على جابر ، وقد أسند م: داود 
إن صح : على املذهب هل يكره أكل الطايف ؟ ظاهر كالم أيب حممد الكراهة ، ألنه قال يف حديث جابر ) تنبيه ( 

  . حنمله على هني الكراهة ، ألنه إذا مات رسب ، فإذا اننت طفا فره لنتنه ال لتحرميه 
أحل لكم صيد { (  ١٩: ال يف قوله تعاىل وقد جاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما حنو هذا ، فق: قلت  ٣٥٣٥

ذكره البخاري يف صحيحه ، وكالم أمحد السابق حمتمل . طعامه ميتته إال ما قذرت منها ) . } البحر وطعامه 
  . الكراهة وعدمها واللَّه أعلم 

  . وذكاة املقدور عليه من الصيد واألنعام يف احللق واللبة : قال 
عليه منهما ، أما املقدور عليه منهما فإن ذكاته يف احللق واللبة والذكاة هي الذبح  قد تقدم حكم غري املقدور: ش 

  . والنحر ، فالذبح يف احللق ، والنحر يف اللبة ، وهي الوهدة اليت يف أصل العنق والصدر ، وهذا واللَّه أعلم إمجاع 
بديل بن الورقاء : بعث رسول اللَّه  :وقد شهد له ما روى الدارقطين عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال  ٣٥٣٦

أال إن الذكاة يف احللق واللبة ، وال تعجلوا األنفس أن تزهق ، وأيام ( اخلزاعي على مجل أورق يصيح يف فجاج مىن 
  ) . مىن أيام أكل وشرب وبعال 

أيب العشراء املتقدم إن النحر يف احللق واللبة ملن قدر ، وحديث : وعن عمر رضي اللَّه عنه أيضاً أنه نادى  ٣٥٣٧
  . يقتضي أن املعروف عندهم ذلك 

وظاهر كالم اخلرقي أنه يكتفي بقطع احللقوم وهو جمرى النفس ، واملريء وهو جمرى الطعام والشراب ، وهو 
إحدى الروايتني ، واختيار أيب اخلطاب يف خالفه الصغري ، لظاهر ما تقدم ، ألنه قطع يف حمل الذكاة ما ال تبقى 

يشترط مع ذلك قطع الودجني ، اختارها أبو ) : والرواية الثانية ( معه ، أشبه ما لو قطع مع ذلك الودجني ،  احلياة
  . بكر وابن البنا 

عن شريطة الشيطان ، زاد ابن : هنى رسول اللَّه : ملا روي عن ابن عباس وأيب هريرة رضي اللَّه عنهما قاال  ٣٥٣٨
  . اجللد ، وال تفرى األوداج ، مث تترك حىت متوت ، رواه أبو داود وهي اليت تذبح فيقطع منها : عيسى 
رواه مالك يف املوطأ ، واجتزأ يف . ما فرى األوداج فكله : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه كان يقول  ٣٥٣٩

  . الكايف بقطع أحد الودجني عنهما ، وحكى الرواية على ذلك ، واملعروف يف النقل األول 
وهي الناقة وحنوها اليت شرطت أي أثر يف حلقها أثر يسري ، كشرط احلجام ، من غري ) شريطة الشيطان ) (  تنبيه( 



قطع األوداج وال إجراء الدم ، وكان هذا من فعل اجلاهلية ، وأضيفت إىل الشيطان فإنه محلهم على ذلك ، والفري 
  . يف جانيب العنق  القطع ، واألوداج مجع ودج ، وهو عرق يف العنق ، ومها ودجان

  . ويستحب أن ينحر البعري ، ويذبح ما سواه من األنعام : قال 
إن اللَّه { (  ١٩: وقال تعاىل ) . } فصل لربك واحنر { (  ١٩: هذا اتفاق واحلمد للَّه وقد قال اللَّه تعاىل : ش 

  ) . } يأمركم أن تذحبوا بقرة 
سرائيل بالذبح ، وألن النيب بعث يف قوم ما شيتهم اإلبل ، وبنو أمرنا بالنحر ، وأمر بنو إ: قال جماهد  ٣٥٤٠

  . إسرائيل ماشيتهم البقر 
  . ويف الصحيح أن رسول اللَّه حنر بدنه ، وضحى بكبشني أقرنني ذحبهما بيده  ٣٥٤١

  . فإن ذبح ما ينحر ، أو حنر ما يذبح فجائز : قال 
حنرنا فرساً على : من حديث أمساء رضي اللَّه عنها قالت هذا هو املذهب املعروف ملا يف الصحيحني : ش  ٣٥٤٢

والظاهر أن مثل هدا ال خيفى على النيب ، مث حكايتها ذلك تدل على أن . متفق عليه . فأكلناه : عهد رسول اللَّه 
  . هذا كان أمراً مشتهراً بينهم 

  . أو وطىء عليها شيء مل تؤكل وإذا ذبح فأتت على املقاتل فلم خترج الروح حىت وقعت يف املاء ، : قال 
هذه املسألة نظري مسألة ما إذا رمى الصيد فوقع يف ماء ، أو تردى من جبل ، والكالم فيها كالكالم مث نقال : ش 

  . ودليالً ، وال بد أن يلحظ أن املاء والوطء يقتل مثله غالباً ، وقد تقدم حنو ذلك 
  . لسكني على موضع ذحبها وهي يف احلياة أكلت فإن ذحبها من قفاها وهو خمطىء ، فأتت ا: قال 
فسر القاضي اخلطأ بأن تلتوي الذبيحة عليه ، فتأيت السكني على القفا ، ألهنا مع التوائها معجوز عن ذحبها ، : ش 

 فيسقط اعتبار احملل ، املتردية يف بئر ، أما مع عدم االلتواء فال تباح ، إذ اجلرح يف القفا سبب للزهوق ، وهو يف
  . غري حمل الذبح ، فإذا اجتمع مع الذبح منع احلل ، خلروج الروح جبائز وممنوع منه ، وإذاً يغلب جانب املنع 

عامداً : سألت أبا عبد اللَّه عن ذبح القفا ، قال : وقد روي عن أمحد ما يعضد هذا التفسري ، فقال الفضل بن زياد 
سر غري العمد بااللتواء ، وأبدل أبو الربكات لفظ اخلطأ بالسهو ، فف. قال فال بأس . عامداً : أو غري عامد ؟ قلت 

وهو أعم من كالم القاضي ، لدخول غري اإللتواء فيه ، ويقرب من كالم اخلرقي ، إال أن إطالق اخلرقي يدخل فيه 
  . حال اجلهل اه 

دم ، خلروج الروح بسبب ومفهوم كالم اخلرقي أنه إذا فعل ذلك عمداً أهنا ال تؤكل ، وهو منصوص أمحد املتق
  . مباح وحمرم ، فغلب جانب التحرمي 

إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من احللق فال بأس ، : وعن ابن عباس وابن عمر وأنس رضي اللَّه عنهم  ٣٥٤٣
والشريازي وغريمها ) وحكى القاضي ( وال يتعمد ، فإن ذبح من القفا مل تؤكل ، سواء قطع الرأس أو مل يقطع ، 

رواية أخرى باإلحاطة بشرطه ، وهو اختيار القاضي ، والشريازي ، وأيب حممد وغريهم ، ألن الذبح إذا أتى على ما 
  . فيه حياة مستقرة أحله ، دليله املتردية ، وأكيلة السبع ، وحنومها 

احلركة القوية  وشرط احلل حيث قلنا به أن تأيت السكني على موضع الذبح وفيه حياة مستقرة ، ويعلم ذلك بوجود
قاله القاضي ، ومل يعترب أبو الربكات القوة ، وقوة كالم اخلرقي وغريه يقتضي أنه ال بد من علم ذلك ، وقال أبو 

وسرعة القطع ، فاألوىل اإلباحة ، وإن كانت اآللة كالة ، . إن مل يعلم ذلك فإن الغالب البقاء حلدة اآللة : حممد 
  . أعلم وأبطأ القطع مل يبح ، واللَّه 



  . وإذا ذبح الشاة ويف بطنها جنني أكال ، ألن ذكاهتا ذكاة جنينها : قال 
  . رواه أبو داود ) . ذكاة اجلنني ذكاة أمه : ( قال رسول اللَّه : ملا روى جابر رضي اللَّه عنه قال : ش  ٣٥٤٤
: قلنا : أبو داود ، ولفظه قال  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اللَّه عنه عن النيب مثله رواه الترمذي ، ورواه ٣٥٤٥

) كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه : ( يا رسول اللَّه ننحر الناقة ، ونذبح البقرة والشاة يف بطنها اجلنني ؟ قال 
ذكاة ( وهذا ظاهره جواز األكل مطلقاً ، وبني علة ذلك ، وهو كون ذكاته ذكاة أمه ، وهو يبعد رواية من روى 

يذكى تذكية مثل تذكية أمه ، مث حذف املصدر وصفته ، وأقيم املضاف ءليه مقامع ، : على تقدير  بالنصب ،) أمه 
أو التقري كذكاة أمه ، فحذف اجلار ونصب ، وتترجح رواية الرفع من وجه آخر ، وهو أنه ال تقدير فيها ، ورواية 

حد من الصحابة والتابعني وسائر العلماء أن مل يرو عن أ: النصب ال بد فيها من تقدير ، مث إن ابن املنذر قد قال 
أن شرط كون ذكاته ذكاة أمه أن خيرج ) واعلم ( اجلنني ال يؤكل إال باستئناف الذبح غري ما روء عن النعمان ، 

: ميتاً ، أو متحركاً كحركة املذبوح ، أما إن كانت فيه حياة مستقرة فإنه كاملنخنقة ، قاله أبو الربكات ، وقال أمحد 
  . إن مات بالقرب حل ) : أخرى ( رواية ) وعنه . ( خرج حياً فال بد من ذكاته ، ألنه نفس أخرى  إن

  . أشعر أو مل يشعر : قال 
  . يعين أن ذكاة األم عني ذكاة جنينها ، أشعر اجلنني أي نبت عليه الشعر أو مل يشعر ، أي مل ينبت عليه الشعر : ش 

: عمر رضي اللَّه عنهما ومجاعة من التابعني واألئمة رضي اللَّه عنهم قالوا  وإمنا ذكر اخلرقي ذلك ألن ابن ٣٥٤٦
  . إن أشعر فذكاته ذكاة أمه ، وإن مل يشعر فال فنبه اخلرقي على عدم التفرقة ، اتباعاً إلطالق احلديث 

  . وال يقطع عضواً مما ذكي حىت تزهق نفسه : قال 
  ) . جلوا األنفس حىت تزهق وال تع: ( ملا تقدم عن النيب أنه قال : ش 

  . وعن عمر رضي اللَّه عنه كذلك ، ألن فيه تعذيباً للحيوان وإنه منهي عنه  ٣٥٤٧
إذا ذبح : ال حيل أكله على قياس قوله : وظاهر إطالق اخلرقي أن هذا النهي على سبيل التحرمي ، وإذاً قد يقال 

يء أهنا ال تؤكل ؛ إذ الزهوق حصل من مباح وممنوع منه ، فأتى على املقاتل ، مث وقعت يف ماء ، أو وطىء عليها ش
  . أن الظاهر إباحته : كره ذلك أهل العلم ، مث قال يف العضو : وظاهر كالم أيب حممد الكراهة ، ألنه قال 

  . وذبيحة من أطاق الذبح من املسلمني وأهل الكتاب حالل : قال 
النعلم فيه خالفاً ، وقد دخل فيه البصري واألعمى ، : ل أبو حممد هذا واللَّه أعلم مما ال نزاع فيه ، وقد قا: ش 

  . والعدل والفاسق ، واجملبوب واألقلف على املذهب 
ال تصح ذكاة األقلف ، اعتماداً يف ذلك على ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، والطاهر واجلنب ، ) وعنه (  ٣٥٤٨

والبالغ والصيب ، وقد حكاه ابن املنذر فيهما إمجاع كل من حيفظ والناطق واألخرس ، وسيأتيان ، والرجل واملرأة ، 
  . عنه من أهل العلم 

ويف صحيح البخاري وغريه عن نافع أنه مسع ابنا لكعب بن مالك خيرب ابن عمر رضي اللَّه عنهم أن أباه  ٣٥٤٩
اة منها موتاً ، فكسرت أخربه ، أن جارية هلم كانت ترعى غنماً باجلبيل الذي بالسوق وهو بسلع ، فأبصرت بش

ال تأكلوا حىت آيت رسول اللَّه فأسأله أو أرسل إليه من يسأله ، فسأل رسول اللَّه : حجراً فذحبتها ، فقال ألهله 
  . فأمره بأكلها واحلر والعبد سواء يف االعتبار اه 

لقصد منهم املعترب يف الذكاة ويشترط مع اإلطاقة للذبح العقل فال تصح ذكاة جمنون وال طفل وال سكران ، النتفاء ا
  . شرعاً 



  . إذا مسوا أو نسوا التسمية : قال 
ش ؛ ملا تقدم هذا ، وأن مذهب اخلرقي اشتراط التسمية يف العمد دون السهو ، وإمنا نص اخلرقي على ذلك 

وإن كان  ليصرح بأن حكم أهل الكتاب حكم املسلمني يف اشتراط التسمية ، وقد تقدم هذا أيضاً واخلالف فيه ،
  . األليق ذكره هنا 

إذا مل يعلم أمسى الذابح أم ال أو ذكر اسم غري اللَّه أم ال ؟ فالذبيحة حالل ، لعدم الوقوف من ذلك على ) تنبيه ( 
  . كل ذابح 
إن قوماً يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا : إن قوماً قالوا لرسول اللَّه : وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ٣٥٥٠

رواه البخاري ، وأبو . وكانوا حديثي عهد بالكفر : قالت ) مسوا عليه أنتم وكلوه : ( سم اللَّه عليه أم ال ؟ قال ا
  . يا رسول اللَّه إن قوماً حديث عهد بكفر ، وذكره مبعناه : داود ولفظه قالوا 

  . فإن كان أخرس أومأ إىل السماء : قال 
حكاه ابن املنذر إمجاع كل من حيفظ عنه من أهل العلم ويشترط له ما وقد . قد دل على حل ذبيحة األخرس : ش 

يشترط للناطق من التسمية ، إال أنه ملا تعذر النطق يف حقه أقيمت إشارته مقام نطقه ، كما أقيمت مقام ذلك يف 
  . سائر تصرفاته 

قصد تسمية الباري سبحانه وظاهر كالم اخلرقي وغريه أنه ال بد من اإلشارة إىل السماء ، ألن ذلك علم على 
  . وتعاىل 
؟ فأشارت بأصبعها ) من أنا : ( ؟ فأشارت إىل السماء ، فقال ) أين اللَّه : ( وهذا كما قال النيب للجارية  ٣٥٥١

فجعل رسول اللَّه ) أعتقها فإهنا مؤمنة : ( إىل رسول اللَّه وإىل السماء ، أي أنت رسول اللَّه ، فقال رسول اللَّه 
ولو أشار األخرس إشارة : ا إىل السماء علماً على الوحدانية ، وإىل رسالته ، وحكم بإمياهنا ، قال أبو حممد إشارهت

وهذا يقتضي أن التنبيه السابق يف حال الغيبة ، أما يف حال : تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافياً ؛ قلت 
  . احلضور فال بد من العلم أو الظن بوجود التسمية 

  . وإن كان جبناً جاز أن يسمي ويذبح : قال 
ويسمي . ال أعلم أحداً منع من ذلك : لبقاء أهليته ، إذ اجلنابة ال خترجه عن اإلسالم ، وقد قال ابن املنذر : ش 

  . كما يسمي عند اغتساله ، ألن الذي منع منه هو قراءة القرآن ، وليس املقصود بالتسمية على الذبيحة القراءة 
  . م من احليوان ما نص اللَّه عز وجل عليه يف كتابه واحملر: قال 
حرمت عليكم امليتة ، والدم ، وحلم اخلنزير { (  ١٩: الذي نص اللَّه عز وجل عليه يف كتابه هو قوله سبحانه : ش 

فال ريب ) ر أما حلم اخلنزي( وال نزاع يف حترمي هذه األشياء يف اجلملة ، . إىل آخرها ) . } ، وما أهل لغري اللَّه به 
يف حترميه ، وكذلك بقية أجزائه ، اعتماداً على اإلمجاع ، أو أن الشحم وحنوه داخل يف مسمى ذكر اللحم لكونه 

أي حلم شحيم ، أو أن ذكر اللحم خرج خمرج الغالب ، ألنه معظم ما يقصد ، . حلم مسني : صفة له ، بدليل قوهم 
فيستثين منها ما استثناه املبّين لكتاب ربه ) وأما امليتة ( بأكل حلمه ، مع ما فيه من مراغمة الكفار الذين يتدينون 

وهو احلوت واجلراد ، ويلحق باحلوت ما يف معناه مما يسمى مسكاً ، أو مما ال يعيش إال يف البحر ، أو مما مات فيه 
  . على ما تقدم نعم بقي النظر يف الطايف فإن عموم اآلية يقتضي حترميه 

يقتضي إباحته ، فال بد من ) هو الطهور ماؤه ، احلل ميتته ( ملا سئل عن التوضىء مباء البحر : وله وعموم ق ٣٥٥٢
إن عموم الكتاب ال يتخصص بالسنة ، ومبا تقدم : بترجيح عموم الكتاب لقوته ، وهلذا قيل ) فقد يقال ( مرجح ، 



   ) .وما مات فيه وطفا فال تقربوه ( من حديث جابر رضي اللَّه عنه 
بترجيح عموم ) وقد يقال ( ما طاف من صيد الرب فال تأكله ، : ومبا روي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال  ٣٥٥٣

السنة ، ألن عموم الكتاب قد دخله التخصيص وال بد ، خبالف عموم السنة فإنه قد شك يف ختصيصه ، واألصل 
  . الطايف حالل : عدم التخصيص ، ومبا تقدم من قول أيب بكر رضي اللَّه عنه 

صيده ما : قال ) } أحل لكم صيد البحر وطعامه { (  ١٩: وقول عمر رضي اللَّه عنه يف قوله سبحانه  ٣٥٥٤
{ (  ١٩: وهذا تفسري من عمر رضي اللَّه عنه ، وإذاً يكون خمصصاً لقوله تعاىل . أصيد ، وطعامه ما رمى به 

ا التفسري ، وما روي عن علي رضي اللَّه عنه فال يعرف أصله ، وتكون السنة عاضدة هلذ) . } حرمت عليكم امليتة 
إن اآلية الكرمية ال ختصيص فيها ، بل وردت على ما : وحديث جابر الصحيح وقفه عليه ، وقد قال بعضهم 

ق أكل فالن ميتة ، مل يسب: يتعارفه الناس يف العادة ، والعرف يف السمك أنه ال يطلق عليه ميتة ، وهلذا إذا قيل 
  . الوهم إىل السمك واجلراد ، وكذلك إذا قال أكل دماً ، مل يسبق إىل الكبد والطحال 

وقد أدخل بعضهم يف اآلية الكرمية األجنة ، وقد تقدم االعتماد على رواية الرفع ، وأن ذكاته عني ذكاة أمه ، وإذاً 
اجلنني إذا خرج حياً حياة مستقرة فال  هي مذكاة ال ميتة على أن رواية النصب خترج احلديث عن كثري فائدة ، إذ

  . خيفى حكم الذكاة يف حقه ، ألنه نفس أخرى 
ومما قيل بدخوله يف امليتة جلدها ، ولبنها ، وشعرها ، وعظمها ، والكالم على تسليم ذلك أوالً وعلى خروجه 

  . بالتخيصيص ليس هذا حمله 
إن ذلك خرج بقوله : طاب العريف ، أو ببيان النيب وقيل وأما الدم فاملراد به ما عدا الكبد والطحال ، إما باخل

إذ الكبد والطحال ال ميكن سفحهما فال يدخالن ) } أو دماً مسفوحاً { (  ١٩: سبحانه وتعاىل يف اآلية األخرى 
على ما على العروق ، وما يبقى ) } دما مسفوحاً { (  ١٩: أنه خرج بقوله سبحانه ) ومما قيل ( يف الدم احملرم ، 

أيضاً خبروجه الذباب وحنوه مما ال دم له سائل ، ولذلك قيل بطهارة ميتته على ) ومما قيل ( اللحم من الدم ، 
  . املذهب ، وحبله يف رواية ، وحترمي اخلنافس وحنوهنا للخبث 

يه اسم املسيح أي الذي رفع عليه الصوت بتسمية غري اللَّه ، كأن يسمى عل) } ما أهل به لغري اللَّه { (  ١٩وأما 
باسم الالت والعزى ؛ وقد : صلوات اللَّه عليه أو اسم صنم ، وحنو ذلك كما كانوا يف اجلاهلية يذحبون فيقولون 

وهبا قطع أبو حممد ، وحكاه ) إحدامها ( اختلف يف حل ما ذبح كذلك ، على قولني للعلماء مها روايتان عن إمامنا 
  . رمي ، لذلك عن القاضي ، وصححها أبو الربكات التح

، ) لعن اللَّه من ذبح لغري اللَّه : ( وملا يف صحيح مسلم وغريه عن علي رضي اللَّه عنه أنه مسع النيب يقول  ٣٥٥٥
) . } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم { (  ١٩: وحيكى ذلك عن الشافعية احلل ، لقوله سبحانه ) الثانية ( و 

  . ، فيكون املراد باآلية األوىل من عدا أهل الكتاب وقد علم أهنم يذكرون اسم املسيح 
اليت ) والنطيحة ( اليت تردت من جبل أو حنوه ، ) واملتردية ( فهي اليت اختنقت حببل أو غريه ، ) املنخنقة ( وأما 

إذا . ذاً وأوقذهتا أوقذها إيقا. وقذهتا أقذها وقذا : اليت تقتل ضرباً يقال ) واملوقوذة ( تنطح أو تنطح فتموت ، 
اليت أكل منها السبع ، والعرب تسمي ما قتله السبع ، وما أكل منه وبقيت منه ) وما أكل السبع ( أثخنتها ضرباً ، 

بقية أكيلة السبع ، وهي فريسته ، واحلكم يف هذه األربعة أهنا إذا أدرك ذحبها على التمام حلت وإال فال ، وبيان 
إمنا يرجع إىل ما متكن ذكاته ، وهو املنخنقة وما بعدها ، أما امليتة ) } ذكيتم إال ما { (  ١٩: ذلك أن قوله تعاىل 

إال الشي الذي أدركت ذكاته من : والدم ، وحلم اخلنزير ، وما أهل لغري اللَّه به ، فال يتصور فيه ذكاة ، واملعىن 



هم متامهما ، فتمام السن النهاية يف هذه األربعة ، وأصل الذكاة يف اللغة متام الشيء ، ومنه الذكاء يف السن والف
الشباب ، فقبل ذلك أو بعده ال يسمى ذكاء ، ومتام الفهم سرعة القبول ، وذكيت النار ، أمتمت إشعاهلا ، فقوله 

  . أي ما أدركتم ذحبه على التمام ) } إال ما ذكيتم { (  ١٩: سبحانه 
بأن ) : إحداهن . ( يف ذلك ثالث روايان ) إمامنا  وعن( واختلف يف الذبح على التمام ما هو يف هذه اآلية ، 

يكون يف ذلك حياة ميكن أن تزيد على حركة املذبوح ، أو تتحرك كحركة املذبوح عند الذبح ، ولو بيد أو رجل 
أن ما ميكن أن يبقى معظم اليوم حيل ، وما يعلم موته ألقل منه يف حكم ) : الثانية ( أو طرف عني وحنو ذلك ، 

ما تيقن أنه ميوت من السبب يف حكم امليت مطلقاً ، اختارها ابن أيب موسى ، واختار أبو حممد ) : والثالثة (  امليت ،
قوالً رابعاً أهنا إن تيقن موهتا بالسبب ، كأن تعيش زمناً يكون املوت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح ، وإن كانت مما 

ها حتل وإال فال ، وتوجيه هذه ألقوال ، واالتساع يف اآلية الكرمية ال يتيقن موهتا فكاملريضة ، مىت حتركت وسال دم
  . حيتاج إىل بسط ال يليق هبذا الشرح 

( أي احلجارة اليت كانت هلم يعبدوهنا ، واحدها نصاب ، و ) . } وما ذبح على النصب { (  ١٩: وقوله سبحانه 
ح لألصنام هم عبادها فاملنع هنا للشرك ، وعلى هذا قيل مبعىن الالم ، أي وما ذبح ألجل األصنام ، والذاب) على 

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل { (  ١٩حيل ما ذحبه الكتايب لعيده أو لكنيسته وحنو ذلك ، وهو مذهبنا ، لعموم 
وما أهل لغري اللَّه { (  ١٩: نعم يكره ذلك على الصحيح ، وعلى هذا تستوي هذه اآلية ، قووله تعاىل ) . } لكم 
املراد هبا ذبائح املشركني ، وظاهر هذه أن املنع إمنا كان ألجل الذبح للصنم ، وإذاً فالذبح : إن قيل ) }  به

  . للكنيسة وحنوها يف معناه 
إن الذبح هلذه األشياء يدخل : وقد قيل ) لعن اللَّه من ذبح لغري اللَّه ( ويؤيده حديث علي رضي اللَّه عنه  ٣٥٥٦

  . وإذاً هذا من ذكر اخلاص بعد العام ) } وما أهل لغري اللَّه به { (  ١٩: أيضاً يف قوله تعاىل 
وحيل { (  ١٩: وما كانت العرب تسميه طيباً فهو حالل ، وما كانت تسميه خبيثاً فهو حمرم ، لقوله تعاىل : قال 

  ) . } هلم الطيبات ، وحيرم عليهم اخلبائث 
حترمي أشياء وقد تقدمت ، وأمجل حل أشياء وحترمي أشياء ، وترك بيان يعين أن اللَّه سبحانه وتعاىل نص على : ش 

ذلك إحالة على عرف من وقع اخلطاب هلم وهم العرب ، واملراد هبم أهل احلجاز من أهل األمصار ، ألهنم الذين 
شيء ال نزل عليهم الكتاب ، وال عربة بأهل البوادي ، ألهنم للضرورة واجملاعة يأكلون ما وجدوا ، ولو وجد 

يعرفه أهل احلجاز ، رد إىل أقرب األشياء شبهاً به يف احلجاز ، فإن تعذر شبهه بشيء منها فهو مباح ، كذا قاله 
  . اآلية ) . } قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرماً { (  ١٩: الشيخان ، لدخوله يف قوله تعاىل 

احلالل : ( عن اجلنب والسمن والفراء ، فقال :  سئل رسول اللَّه: وعن سلمان الفارسي رضي اللَّه عنه قال  ٣٥٥٧
رواه ابن ماجه ) ما أحل اللَّه يف كتابه ، واحلرام ما حرم اللَّه يف كتابه ، وما سكت اللَّه عنه فهو مما عفي عنه 

  . والترمذي 
أن األصل  وقد يستشكل هذا يعين أن األصل يف األطعمة احلل ، وظاهره خمالف ملا هو مقرر يف األصول من: قلت 

كما هو اختيار أيب ) أو اإلباحة ( كما هو اختيار ابن حامد والقاضي واحللواين ، ) هل هو احلظر ( يف األعيان 
كما هو اختيار ابن عقيل وأيب حممد على ثالثة أقوال ، وبنوا على ذلك ) أو الوقف ( احلسني اخلرزي وأيب اخلطاب 

دليل الشرع فلم أجد ، فبقيت على حكم األصل من حضر أو إباحة ، طلبت : أن من حرم شيئاً أو أباحه ، وقال 
فهل يصح ذلك أم ال ، وكذلك من كان يف برّية ال يعرف شيئاً من الشرعيات ، وهناك فواكه وأطعمة ، فهل تكون 



  . يف حقه على اإلباحة أو احلضر ، وبسط ذلك حيتاج إىل طول 
يدان ، وبنات وردان ، واخلنافس ، والفأر واألوزاغ ، واجلراذين ، إذا علم هذا فمن السمتخبثات احلشرات ، كالد

  . والعقارب واحليات ، وحنو ذلك ، وكذلك القنفذ 
هو خبيثة من : : ( ملا يف السنن من حديث أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال ذكر القنفذ لرسول اللَّه فقال  ٣٥٥٨
  ) . اخلبائث 

  . هلية وبسنة رسول اللَّه احلمر األ: قال 
  . أي واحملرم من احليوان بسنة رسول اللَّه أشياء منها احلمر األهلية : ش 
هنى رسول اللَّه يوم خيرب عن حلوم احلمر اإلنسية : وذلك ملا روى الرباء بن عازب رضي اللَّه عنه قال  ٣٥٥٩ظ 

  . نضيجاً ونيئاً 
  . ى عن أكل حلوم احلمر األهلية إن رسول اللَّه هن: وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ٣٥٦٠
: حرم رسول اللَّه احلمر األهلية متفق عليهن قال ابن عبد الرب : وعن أيب ثعلبة اخلشين رضي اللَّه عنه قال  ٣٥٦١

روي عن النيب حترمي احلمر األهلية علي وعبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن عمرو ، وجابر والرباء ، وعبد اللَّه بن أيب 
وال خالف بني علماء املسلمني :  ، وأنس ، وزاهر األسلمي رضي اللَّه عنهم بأسانيد صحاح حسان ، قال أوىف

  . واللَّه أعلم . كرهوها : مخسة عشر من أصحاب رسول اللَّه ) : أمحد (  ١٦اليوم يف حترميها ، وقال 
  . وكل ذي ناب من السباع : قال 
  . ل ذي ناب من السباع أي ومن احملرم بسنة رسول اللَّه ك: ش 

رواه . وذلك ملا روى أبو ثعلبة اخلشين رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه هنى عن أكل ذي ناب من السباع  ٣٥٦٢
  . اجلماعة 
رواه مسلم وغريه ) . كل ذي ناب من السباع حرام : ( وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه قال  ٣٥٦٣

قل ال أجد فيما { (  ١٩: د بالنهي التحرمي كما هو ظاهره ، وال يعارض هذا قوله تعاىل ، وهذا نص يف أن املرا
ألن سورة األنعام مكية نزلت قبل اهلجرة ، وكان القصد باآلية الكرمية الرد على . اآلية ) . } أوحي إيلَّ حمرماً 

ك الوقت حمرم إال ما ذكر يف اآلية ، مث بعد اجلاهلية يف حترميهم البحرية والسائبة والوصيلة واحلام ، ومل يكن يف ذل
  . ذلك حرم أموراً كثرية كاحلمر والبغال وغري ذلك ، واللَّه أعلم 

  . وهي اليت تضرب أنياهبا الشيء وتفرس هبا : قال 
هذا تبيني وتوضيح لصاحب الناب من السباع ، وألنياب مما يلي الرباعيات من األسنان ، ويدخل يف هذا : ش 

وسئل أمحد عن ابن . النمر والفهد ، والذئب والكلب واخلنزير ، والفيل وابن آوى وابن عرس والنمس األسد و
فكأنه مل يتحقق عنده حاهلما ، كما مل يتحقق عنده . كل شيء ينهش بنابه فهو من السابع : آوى وابن عرس فقال 

ينظر فيه فإن كان ذا ناب يفرس به : حممد إن لبم يكن له ناب فال بأس به ، وكذلك قال أبو : كال الدّب ، فقال 
حرم وإال أبيح ، وقطع أبو بكر بتحرميه ، وقطع أبو حممد يف ابن آوى وابن عرس والنمس بأهنا من السباع فتحرم ، 

واختلفت الرواية عن أمحد يف الثعلب وسنور الرب هل مها حمرمان أو مباحان ، على روايتني ، للتردد يف كون هلما 
  . سان به أم ال نابان يفر

والشيخ رمحه اللَّه تعاىل علل التحليم بكوهنما من السباع ، واإلباحة بكوهنما يفديان يف احلرم واإلحرام ، وال يفدي 
الفداء للتردد فيهما احتياطاً ، وكذلك اختلف األصحاب يف السنجاب فرآه القاضي مما : إال املأكول ، وقد يقال 



  . ك أليب حممد ، فحكى فيه احتماالً باإلباحة ، ورجحه اعتماداً على األصل له ناب فحرمه ، ومل يتحقق ذل
  . وكل ذي خملب من الطري : قال 
  . هذا عطف على ما تقدم : ش 

هنى رسول اللَّه عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي : وذلك ملا روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ٣٥٦٤
  . ه رواه مسلم وغري. خملب من الطري 

حرم رسول اللَّه يعين يوم خيرب حلوم احلمر األهلية ، وحلوم البغال ، وكل : وعن جابر رضي اللَّه عنه قال  ٣٥٦٥
  . رواه أمحد والترمذي . ذي ناب من السباع ، وكل ذي خملب من الطري 

  . وتصيد هبا ) الشيء ( وهي اليت تعلق مبخاليبها : قال 
  . ر ، والشاهني ، واحلدأة ، والبومة ، وحنو ذلك كالعقاب ، والبازي ، والصق: ش 
  . ومن اضطر إىل أكل امليتة فال يأكل منها إال ما يأمن معه املوت : قال 
أي امليتة اليت نص اللَّه تعاىل على حترميها يف اآلية الكرمية ، وإباحتها يف حالة االضطرار يف اجلملة إمجاع واحلمد : ش 

إمنا حرم عليكم امليتة ، والدم ، وحلم اخلنزير ، وما أهل به لغري اللَّه ، فمن { (  ١٩: عاىل للَّه ، وقد شهد له قوله ت
فمن اضطر يف خممصة غري { (  ١٩: ويف آية املائدة ) } اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه ، إن اللَّه غفور رحيم 

ما يؤمن معه املوت ، كما أنه ال نزاع يف حترمي ما زاد وال نزاع يف إباحة ) . } متجانف إلمث ، فإن اللَّه غفور رحيم 
على الشبع ، النتفاء االضطرار املبيح إذاً ، ويف الشبع روايتان أنصهما وهي ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار عامة 

فمن {  ( ١٩: األصحاب ليس له ذلك ، ألن اللَّه سبحانه حرم امليتة أوالد ، مث أباح ما اضطررنا إليه بقوله تعاىل 
ومع أمن املوت ال اضطرار ، ويؤيده ذلك قوله ) . } إال ما اضطررمت إليه { (  ١٩ويف آية أخرى ) . } اضطر 

وهي اختيار أيب بكر فيما حكاه عنه ) والثانية ( أي وال عاد سد جلوعه ، ) . } غري باغ وال عاد { (  ١٩: سبحانه 
  . لرواية األوىل له ذلك الشيخ وغريه ، والذي رأيته يف التنبيه ظاهره ا

إن يل ناقة يل : ملا روى جابر بن مسرة رضي اللَّه عنه أن رجالً نزل احلرة ومعه أهله وولده ، فقال رجل  ٣٥٦٦
فأىب ، فنفقت ، . احنرها : فوجدها فلم جيد صاحبها ، فمرضت فقالت امرأته . ضلت ، فإن وجدهتا فأمسكها 

هل : ( حىت أسأل رسول اللَّه فأتاه فسأله فقال : فقال . وحلمها ونأكله  اسلخها حىت نقدد حىت شحمها: فقالت 
هال كنت حنرهتا ؟ : فجاء صاحبها فأخربه اخلرب ، فقال : قال ) . فكلوه : ( قال . ال : قال ) عندك غين يغنيك ؟ 

  . رمق رواه أبو داود ، فأطلق رسول اللَّه األكل ، ومل يقيده مبا يسد ال. استحييت منك : قال 
وفرق أبو حممد بني ما إذا كانت الضرورة مستمرة كاحل األعرايب فيجوز له الشبع ، اتباعاً إلطالق احلديث ، إذ 

لو اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ، وأفضى إىل ضعف بدنه ، ورمبا أدى ذلك إىل تلفه ، وبني 
  . اء احملذور املتقدم ، وعمالً مبقتضى اآلية ما إذا مل يكن مستمرة فال جيوز له الشبع ، النتف

إذا كان خيشى على نفسه ، ) : أمحد (  ١٦إذا تقرر هذا ، فمعىن االضطرار أنه مىت ترك األكل خاف التلف ، قال 
سواء كان من جوع ، أو خياف إن ترك األكل عجز عن املشي ، وانقطع عن الرفقة فهلك ، أو يعجز عن الركوب 

) فيهلك ( هذا أنه جيوز له الشبع إذا كان سد الرمق يقطعه عن الرفقة ، أو يعجزه عن الركوب  ومقتضى. فيهلك 
  . ، وهو مقتضى كالم اخلرقي ، وظاهر اآلية الكرمية ، ألنه واحلال هذه مضطر 

ر قد يكون ومل يفرق اخلرقي رمحه اللَّه بني احلاضر واملسافر وهو كذلك ، اعتماداً على ظاهر اآلية ، وألن االضطرا
يعين أنه يف : أكل امليتة إمنا يكون يف السفر ، قال أبو حممد : أنه قال ) وعن أمحد ( يف احلضر يف سنة اجملاعة ، 



وهذا من أمحد خرج خمرج الغالب ، إذ الغالب وجود الطعام احلالل يف احلضر ، ودفع : احلضر ميكنه السؤال ، قال 
لتقرير أن امليتة ال تباح ملن يقدر على دفع الضرورة باملسألة ، وقد قال أبو وظاهر هذا ا: الضرورة بالسؤال ، قلت 

  . اه . إنه ظاهر كالم أمحد : حممد 
وكالم اخلرقي يف مشوله للمسافر يشمل السفر اجلائز واحملرم ، وهو اختيار صاحب التلخيص ، وقال عامة 

هل هو ) } غري باغ { (  ١٩: هذا أن قوله تعاىل  وأصل. ال يباح للعاصي بسفره تناول امليتة حبال : األصحاب 
غري باغ على املسلمني ، أو غري باغ على مضطر آخر باالستئثار عليه ، أو مبن أكلها تلذذاً ؟ فيه ثالثة أقوال 

هل التجانف بالسفر أو بالزيادة على سد ) } غري متجانف اإلمث { (  ١٩وكذلك يف قوله سبحانه . للمفسرين 
فإنه أطلق فيه ) } ال ما اضطررمت إليه { (  ١٩: ويرجح ظاهر إطالق اخلرقي بقوله تعاىل . ه أيضاً قوالن الرمق ؟ في

وبأن أكل امليتة عزمية واجبة ، حىت لو امتنع كان عاصياً ، كما هو ) } وال تقتلوا أنفسكم { (  ١٩: ، وبقوله تعاىل 
  . املشهور من الوجهني هلذه اآلية وهو ظاهر كالم أمحد 

ومن اضطر فلم يأكل : قال يف رواية األثرم وقد سئل عن املضطر جيد امليتة ومل يأكل ، فذكر قول مسروق  ٣٥٦٧
وعلى هذا اعتمد صاحب التلخيص ، وقد يقال أن أصل هذا اخلالف أن املسكني إذا . ومل يشرب فمات دخل النار 

الم أمحد يقتضي روايتني ، فإن قلنا يأمث وجب األكل ، ك: امتنع من املسألة حىت مات هل يأمث أم ال ؟ قال القاضي 
  . وإن قلنا ال يأمث مل جيب األكل 

أي ) وضلت ( أرض تركبها حجارة سود ) واحلرة ( حكم مجيع احملرمات حكم امليتة فيما تقدم يف اجلملة ) تبيه ( 
  . أي ماتت ) ونفقت ( ضاعت 

  . ، فإن كان عليها حموطاً فال يدخل إال بإذن  ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها وال حيمل: قال 
إباحة ذلك مطلقاً ، أعين سواء كان حمتاجاً أو مل يكن ) فروي عنه ( اختلفت الرواية عن إمامنا يف هذه املسألة : ش 

، وسواء أكل من املعلق أو من املتساقط ، وهذه ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار القاضي وغريه ، وقال القاضي يف 
  . عامة شيوخنا : اختاره عامة أصحابنا ، وقال أبو اخلطاب يف هدايته : فه الصغري خال

) من دخل حائطاً فليأكل وال يتخذ خبنة : ( وذلك ملا روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النيب قال  ٣٥٦٨
  . رواه الترمذي وابن ماجه 

يأكل : ( ئل رسول اللَّه عن الرجل يدخل احلائط فقال س: وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما قال  ٣٥٦٩
  . حكاها ابن عقيل يف التذكرة . . ال حيل له ذلك مطلقاً إال بإذن املالك ) : وعنه ( رواه أمحد ) غري متخذ خبنة 

  . متفق عليه ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ( لعموم  ٣٥٧٠
أال وإن اهللا مل حيل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إال : ( قال  وعن العرباض بن سارية أن رسول اهللا ٣٥٧١

وغاية هذين عموم . أخرجه أبو داود ) بإذن ، وال ضرب نسائهم ، وال أكل مثارهم إذا أعطوكم الذي عليهم 
  . جواز ذلك من املتساقط دون غريه ) وعنه ( فنخصه مبا تقدم ، 

يا : ( أرمي خنل األنصار ، فأخذوين فذهبوا يب إىل رسول اهللا فقال كنت : ملا روى رافع بن عمرو ، قال  ٣٥٧٢
وقد ) . ال ترم ، وكل ما وقع ، أشبعك اهللا وأرواك : ( قال . يا رسول اهللا اجلوع : قلت ) رافع مل ترم خنلهم ؟ 

ء النيب ، إن الرسول علم أنه يسقط من خنلهم ما يشبعه ، وكيف ال حيصل له الشبع ، وقد حصل له دعا: يقال 
  . حيل له ذلك حلاجة ، وال حيل لغري حاجة ) وعنه ( ومع حصول ذلك فال حاجة إىل الرمي ، ألنه نوع إفساد ، 

ما أصاب منه : ( ملا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النيب أنه سئل عن التمر املعلق ، فقال  ٣٥٧٣



رواه الترمذي ) أخرج منه شيئاً فعليه غرامة مثليه ، والعقوبة  من ذي احلاجة غري متخذ خبنة فال شيء عليه ، ومن
حكاها القاضي يف اجلامع وغريه ، وهي ظاهر كالمه يف . . إن كان مضطراً أكل وإال مل يأكل ) وعنه . ( وحسنه 

 مل أمسع يصعد ، فإن اضطر أرجو أن ال: رواية أيب طالب ، وسئل إذا مل يكن حتت الشجرة شيء يصعد ؟ فقال 
قد حتمل على أن املراد بالضرورة احلاجة ، ألن أبا حممد صرح بأنه هنا ال يعترب ) وهذه الرواية ( يكون به بأس ، 

حقيقة االضطرار ، والظاهر محلها على ظاهرها ، وأن املراد بالضرورة هنا الضرورة املبيحة للميتة ، وهلذا قال 
ح له األكل إذا احتاج إىل ذلك ، مثل أن تشتهي نفسه الثمرة وعندي أنه يبا: القاضي هنا بعد أن ذكر الرواية 

فال فائدة يف هذه املسألة على : وتلتهف عليها ، وال شيء معه لشرائها ، وال جيد من يبيعه إياها نسيئاً ، ال يقال 
اناً حيث أبيح فائدة ذلك أن الثمرة تباح جم: هذه الرواية ، ألن غري الثمرة تباح أيضاً عند الضرورة ، ألنا نقول 

إمنا الرخصة للمسافر ، : يباح ذلك يف السفر دون احلضر ، قال يف الرواية صاحل وسئل عن ذلك ) وعنه ( تناوهلا ، 
  . وهذه الرواية قد حتمل على رواية اشتراط احلاجة 

وهو أن ال واعلم أن هذا اخلالف كله يف األكل بفيه دون احلمل كما صرح به اخلرقي ، وشهدت به األحاديث ، 
  . هو أن يأخذه يف خبنة ثوبه ، وهو ذيله وأسفله : يتخذ خبنة ، وهي ما حتمله يف حضنك ؛ وقيل 

) أمحد (  ١٦مث شرط جواز األكل حيث قيل به أن ال يكون على الثمرة حائط ، نص عليه أمحد واألصحاب ، قال 
  . ألنه شبه احلرمي : 

إن كان عليها حائط فهو حرمي فال تأكل ، وإن مل : س رضي اهللا عنهما وبأنه استند يف ذلك إىل قول ابن عبا ٣٥٧٤
إن كان مضطراً جاز له الدخول ) نعم . ( يكن عليها حائط فال بأس ، وسيأيت يف احلديث ما يرشد إىل ذلك أيضاً 

الناطور : ابنا قال بعض أصح: قاله غري واحد من األصحاب ، وقال يف املغين . واألكل ، ويف معىن احلائط الناطور 
  . مبنزلة احملوط 

وظاهر كالم اخلرقي أن هذا احلكم خمتص بالثمرة ، فال يثبت هذا احلكم لغريها من مال الغري ، وال نزاع يف ذلك 
إمنا : املنع كغريه من األموال ، وقال ) فعنه ( الزرع ) إحدامها ( إال يف صورتني ، فإنه قد اختلف عن إمامنا فيهما ، 

ما مسعنا يف الزرع أن ميس منه ، وذلك ألن الثمار النفوس تتشوف إليها رطبة ، خبالف : ثمار ، وقال رخص يف ال
وكذلك احلكم يف : يأكل من الفريك ، إذ العادة جارية بأكله رطباً فأشبه الثمرة ، قال أبو حممد ) وعنه ( الزرع ، 

  . مل جتر العادة بأكله فال جيوز األكل منه  الباقالء واحلمص وشبههما مما يؤكل رطباً ، فأما الشعري وما
وهلذه املسألة التفات إىل ما تقدم يف الزكاة من أنه يوضع لرب املال عند خرص الثمرة الثلث أو الربع ، وال : قلت 

  . يترك له شيء من الزرع إال ما العادة أكله فريكاً 
ريك ، وأبو حممد أحلق بذلك ما يف معناه كما تقدم وهو قد علم أن اخلالف إمنا هو يف الف) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

  . حسن ، والشيخان يف خمتصريهما وغريمها حيكون اخلالف يف الزرع على اإلطالق 
ظاهر كالم أمحد أن اخلالف يف الزرع حيث رخص له يف الثمرة ، وأبو الربكات جعل اخلالف على ) الثاين ( 

شرب لنب املاشية ، فيه أيضاً روايتان ، ) الصورة الثانية . ( لى ما بعدها مطلقاً الرواية األوىل ، وظاهر كالمه املنع ع
  . له أن حيلب ويشرب وال حيمل ، اختارها أبو بكر ) إحدامها ( 

إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان : ( ملا روى احلسن عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٣٥٧٥
فإن أذن له فليحتلب وليشرب ، وإن مل يكن فليصوت ثالثاً ، فإن أجابه فليستأذنه ، فإن فيها صاحبها فليستأذنه 

مساع احلسن من : رواه أبو داود والترمذي وصححه ، وقال ابن املديين ) أذن له فليحتلب وليشرب وال حيمل 



  . مسرة صحيح 
يا صاحب : طاً فأراد أن يأكل فليناد إذا أتى أحدكم حائ: ( وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٣٥٧٦
يا صاحب اإلِبل ، : ثالثاً ، فإن أجابه وإال فليأكل ، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألباهنا فليناد . احلائط 

  . رواه أمحد وابن ماجه ) فإن أجابه وإال فليشرب . أو يا راعي اإلِبل 
  . ليس له ذلك ، نص عليه ) والثانية ( 

  . مفرقاً بينه وبني الثمر بأن أكل الثمر فعله غريه واحد من أصحاب النيب  ٣٥٧٧
هو أجود إسناداً ، وهو ما روى عبد اهللا : ومستدلًا على املنع هنا حبديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ، وقال  ٣٥٧٨

حدكم أن تؤتى مشربته ال حيلنب أحدكم ماشية أحد إال بإذنه ، أحيب أ: ( بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب قال 
قلت . ( متفق عليه ) فينتقل طعامه ، وإمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فال حيلنب أحد ماشية أحد إال بإذنه 

  . وقد حيمل على ما إذا كان صاحبها فيها ، توفيقاً بني احلديثني ) : 
على الرواية األوىل ، وينبغي أن يكون حيث أبيح  اخلالف أيضاً يف املاشية حكاه أبو الربكات) أحدمها ) ( تنبيهان ( 

األوىل أن ال يأكل إال بإذن ، للخالف : إذا جوزنا األكل من الثمار وغريها فقال أبو حممد ) الثاين ( األخذ ، 
وينبغي أن يتقيد جواز احللب والشرب من املاشية مبا إذا صوت بصاحبها ) : قلت ( واألخبار الدالة على التحرمي ، 

  . ناد ثالثاً ، فإن أجابك وإال فاشرب : الثاً فلم جيبه ، كما يف احلديث ، وقد نص أمحد على ذلك فقال ث
  . ومن اضطر فأصاب ميتة وخبزاً ال يعرف مالكه أكل امليتة : قال 
ل هذا منصوص أمحد ، وبه قطع عامة األصحاب ، منهم أبو حممد يف املغين ، ألن امليتة منصوص عليها ، وما: ش 

  . الغري جمتهد فيه ، واملنصوص عليه أوىل ، وألن حق اهللا تعاىل مبين على املساحمة واملساهلة ، خبالف حق اآلدميني 
وأليب حممد يف املقنع احتمال جبواز أكل طعام الغري ، بشرط أن ال تقبل نفسه امليتة ، وبه جزم يف الكايف ألنه واحلال 

  . منفي شرعاً هذه عليه ضرر يف أكل امليتة ، وإنه 
فإن مل يصب إال طعاماً مل يبعه مالكه أخذه منه قهراً ، ليحيي به نفسه ، وأعطاه مثنه ، إال أن يكون صاحبه مثل : قال 

  . ضرورته 
إذا مل جيد املضطر إىل طعام الغري فال خيلو إما أن يكون صاحبه مضطراً إليه أيضاً أو ال ، فإن كان صاحبه : ش 

حق به ، وليس ألحد أخذه منه ، ملساواهتما يف الضرورة ، ويرجح املالك بامللك ، وقد أشار النيب مضطراً إليه فهو أ
وإن مل يكن مضطراً إليه لزمه أن يبذل للمضطر ما يسد رمقه على املذهب ، ) ابدأ بنفسك : ( إىل ذلك حيث قال 

أشبه بذلك منافعه يف إجنائه من الغرق وحنو أو قدر شبعه على رواية بقيمته ، ملا فيه من إحياء نفس آدمي معصوم ، 
ذلك ، فإن امتنع من ذلك فللمضطر أن يأخذ منه ما يسد رمقه أو قدر شبعه ولو قهراً ، حىت لو قتل صاحب 

الطعام فهو هدر ، ولو قتل املضطر ضمنه صاحب الطعام ، ألنه واحلال هذه مستحق له دون مالكه ، ويلزمه عوض 
  . يف احلال وإال لزمه يف ذمته ما أخذ ، فإن كان معه 

إىل آخره ، ظاهره أنه لو وجد ميتة وطعاماً وامتنع صاحبه من . فإن مل يصب إال طعاماً مل يبعه مالكه : وقول اخلرقي 
مل يبعه ) : وقوله ( بذله له ببيع أو غريه مل جيز له أخذه منه قهراً ، وهو كذلك ، ألنه مل يتعني طريقاً ِإلحياء نفسه ، 

  . مقتضاه أنه لو باعه له مل يكن له أخذه منه قهراً وهو واضح ، ويف معىن ذلك إذا بذله له جماناً . لكه أخذه قهراً ما
وكالم اخلرقي يشمل ما إذا باعه له بأكثر من مثن املثل ، وهو خمتار أيب حممد يف املغين ، وجوز القاضي واحلال هذه 

مث قول ( لني ال يلزمه أكثر من مثن مثله ، ألنه صار مستحقاً له بذلك أخذه قهراً وقتاله عليه ، وعلى كال القو



يريد البيع الشرعي ، فلو امتنع املالك من البيع إال بعقد ربا كان للمضطر أخذه قهراً ، على . مل يبعه ) : اخلرقي 
ورة ، واملقاتلة واحلال ظاهر كالم اخلرقي ، ونص عليه بعض األصحاب ، معللًا بأن عقد الربا حمظور ال تبيحه الضر

هذه طريق أباحه الشرح ، نعم إن مل يقدر على قهره دخل يف العقد مالفظة وعزم على أن ال يتم عقد الربا ، بل إن 
إن له أن يظهر معه : لو قيل : كان نسأ عزم على أن العوض الثابت يف الذمة يكون قرضاً ، وقال بعض املتأخرين 

  . يكون مبنزلة املكره فيعطيه من عقد الربا صورته ال حقيقته لكان أقوى صورة الربا وال يقاتله ، بل 
  . وبعضهم يقول قيمته ؛ واألجود عوضه ، وهي عبارة املغين ، لشموهلا املثلي واملتقوم . وأعطاه مثنه : وقوله 

  . وال بأس بأكل الضب : قال 
ال : ( أن رسول اهللا سئل عن الضب فقال  ملا يف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما: ش  ٣٥٧٩

  ) . كلوه فإنه حالل ، ولكنه ليس من طعامي : ( ويف رواية ملسلم أنه قال ) آكله وال أحرمه 
  . وقال أبو سعيد رضي اهللا عنه كنا معشر أصحاب حممد ألن يهدى إىل أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة  ٣٥٨٠

  . والضبع : قال 
قلت . نعم : الضبع أصيد هي ؟ قال : قلت جلابر : بد الرمحن بن عبد اهللا بن عمار قال ملا روي عن ع: ش  ٣٥٨١

رواه اخلمسة وصححه الترمذي والبخاري ، واحتج . نعم : أقاله رسول اهللا ؟ قال : قلت . نعم : آكلها ؟ قال : 
هي صيد وجيعل فيه كبش : (  عن جابر رضي اهللا عنه سألت رسول اهللا عن الضبع فقال: به أمحد ، ولفظ أيب داود 

إنه ال : وهبذا يتخصص عموم النهي عن كل ذي ناب من السباع إن سلم أن له ناباً ، وقد قيل ) إذا صاده احملرم 
  . ناب له ، وأن مجيع أسناهنا عظم واحد كصفحة نعل الفرس 

  . والثعلب : قال رمحه اهللا 
يه للتردد فيه هل هو من السباع العادية فيدخل يف عموم قد تقدمت الروايتان يف الثعلب ، وأن اخلالف ف: ش 

إن أكثر : النهي ، أم ال فيبقى على أصل اِإلباحة ، والشريف أبو جعفر خيتار إباحته كاخلرقي ، و أبو حممد يقول 
  . الروايات عن أمحد رضي اهللا عنه التحرمي ، واهللا أعلم 

  . يات وال يؤكل الترياق ، ألنه يقع فيه حلوم احل: قال 
الترياق دواء مركب يتعاجل به من السم وغريه ، وقد علل اخلرقي املنع منه ملا فيه من حلوم احليات ، وقد تقدم : ش 

أن ذلك من اخلبائث املمنوع منها ، ويف كالم اخلرقي إشارة إىل أنه ال جيوز التداوي مبحرم ، وال ريب يف ذلك 
  . عندنا 
إن اهللا تعاىل أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل : ( قال رسول اهللا : هللا عنه قال ملا روى أبو الدرداء رضي ا ٣٥٨٢

  . رواه أبو داود ) . داء دواء ، فتداووا وال تداووا حبرام 
إمنا أصنعها : وعن وائل بن حجر ، أن طارق بن سويد اجلعفي سأل النيب عن اخلمر فنهاه عنها ، فقال  ٣٥٨٣
  . رواه مسلم وغريه ) بدواء ولكنه داء إنه ليس : ( فقال . للدواء 
  . رواه البخاري . إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم : وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه يف املسكر  ٣٥٨٤

  . وال يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله : قال 
و السم ، فلم يبح كما لو مات من رمية مسلم وجموسي ، ألنه مات من سبب مباح وهو السهم ، وحمرم وه: ش 

وإن وجدته غريقاً يف املاء فال تأكله ، : ( وكما لو رماه فوجده غريقاً يف املاء ، وقد دل على األصل قول النيب 
  ) . فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك 



اح وله صورتان ، تارة يعلم عدم إعانته وتارة ومفهوم كالم اخلرقي أنه إذا مل يعلم أن السم أعان على قتله أنه يب
يشك ، وهو كذلك ، ألن سبب احلل قد وجد ، وشك يف احملرم ، واألصل عدمه ، وكأن مراد اخلرقي رمحه اهللا 

بالعلم هنا الظن ، إلناطة األحكام بغلبة الظن كثرياً ، وكذا قال الشيخان يف خمتصريهما ، وإن كان أبو حممد مل ينبه 
  . يف شرح الكتاب واهللا أعلم  على ذلك

  . وما كان مأواه البحر وهو يعيش يف الرب مل يؤكل إذا مات يف بر أو حبر : قال 
وذلك ككلب املاء وطريه والسلحفاة وحنو ذلك ، ألنه حيوان له نفس سائلة ، يعيش يف الرب ، فأشبه هبيمة : ش 

. ( حدى الروايتني عن أمحد ، واختيار عامة األصحاب وسيأيت ، وهذا إ) أحل لنا ميتتان ( األنعام ، وملفهوم 
هو الطهور : ( وعن بعض األصحاب أنه صححها أنه حيل ميتة كل حبري ، لقول النيب يف البحر ) والرواية الثانية 

هذا خري من مائة حديث : وهو حديث صحيح ، تقدم الكالم عليه يف أول الكتاب ، قال أمحد ) ماؤه ، احلل ميتته 
  . و شامل لكل ما مات يف البحر وه. 

رواه الدارقطين ) إن اهللا ذبح ما يف البحر لبين آدم : ( قال رسول اهللا : وعن شريح من أصحاب النيب قال  ٣٥٨٥
  . ، وذكره البخاري عن شريح موقوفاً 

ىن أبو حممد يف واستث. كل ما يف البحر قد ذكاه اهللا تعاىل لكم : وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال  ٣٥٨٦
املغين السرطان ، فأباحه من غري ذكاة ، معللًا بأن مقصود الذبح إخراج الدم ، وتطييب اللحم بإزالته عنه ، 

والسرطان ال دم فيه ، فال حاجة إىل ذحبه ، وظاهر كالمه يف املقنع الصغري وغريه من األصحاب جريان اخلالف فيه 
: الطري وأن شرط حله الذكاة بال خالف ، ألنه جعله أصلًا قاس عليه ، وقال ، وظاهر كالم أيب حممد أيضاً استثناء 

  . ال خالف فيه فيما علمناه 
) أحدمها ( ومفهوم كالم اخلرقي أن ما ال يعيش إال يف البحر تباح ميتته ، وحيل بال ذكاة ، وهو يشمل شيئني 

أحل لنا ميتتان ودمان ، فامليتتان : ( ، لقول النيب السمك ، وال نزاع يف حل حل ميتته ما عدا الطايف على ما تقدم 
وغري احلوت مما يسمى مسكاً يف معناه ، مع ما تقدم من قول النيب يف ) احلوت واجلراد ، والدمان الكبد والطحال 

وفيه ما عدا السمك مما ال يعيش إال يف البحر ، ) الثاين . ( وغري ذلك ) هو الطهور ماؤه ، احلل ميتته : ( البحر 
وهي ظاهر كالم . ال نعلم فيه خالفاً : وهبا قطع أبو حممد يف كتبه ، بل قال يف كتابه الكبري ) إحدامها . ( روايتان 

  . اخلرقي أنه حيل بال ذكاة ، حلديثي أيب هريرة وشريح 
نها شهراً حىت ويف الصحيح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال هلا العنرب ، فأكلوا م ٣٥٨٧

هو رزق أخرجه اهللا لكم ، فهل معكم من حلمه شيء : ( مسنوا وادهنوا ، فلما قدموا على النيب أخربوه ، فقال 
وهي ظاهر اختيار مجاعة من األصحاب ال حيل شيء من ذلك إال بالذكاة ، نظراً ) والرواية الثانية ) ( تطعمونا 

فإن التخصيص باحلوت يدل على ) ل لنا ميتتان احلوت واجلراد أح( لتخصيص حديثي أيب هريرة وشريح مبفهوم 
نفي احلكم عما عداه ، وإمنا أحلق باحلوت ما يسمى مسكاً بقياس أن ال فارق ، وقد مينع صاحب الرواية األوىل هذا 

لثانية أن املفهوم ، ألنه مفهوم لقب وهو غري حجة ، ولو قيل حبجيته فال يقاوم عموم ما تقدم ، ولصاحب الرواية ا
حدثنا أيب هريرة وشريح قد دخلهما التخصيص باتفاقنا مبا يعيش يف الرب ، فالتخصيص مبفهوم احلديث يف : يقول 

  . الصورتني ، أوىل من إخراج أحد الصورتني بقياس يعارضه العموم مع أنه طردي 
ل مفهوم أنه إذا مات يف الرب أنه ال حيل كالم اخلرقي السابق يف احلوت إذا مات يف البحر أنه حيل ، فقد يقا) تنبيه ( 

  . ، وليس كذلك باالتفاق واهللا أعلم 



  . وإذا وقعت النجاسة يف مائع كالدهن وما أشبهه جنس : قال 
ما أشبهه من اللنب واخلل وحنو ذلك ، وعموم هذا يشمل القليل والكثري ، وما أصله املاء كاخلل وحنوه وغريه : ش 
  . واختيار عامة األصحاب  )وهذا إحدى الروايات ( 

ملا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن ميمونة رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا سئل عن الفأرة تقع يف  ٣٥٨٨
رواه أبو داود والنسائي ، وعن ) . إن كان جامداً ألقوها وما حوهلا ، وإن كان مائعاً فال تقربوه : ( السمن فقال 

وه ، رواه أمحد وأبو داود ، وقد احتج أمحد هبذا احلديث ، وثبته حممد بن حيىي الذهلي أيب هريرة رضي اهللا عنه حن
هذا : واملائع يشمل القليل والكثري ، وهو حكاية حال مع قيام االحتمال ، فينزل منزلة العموم يف املقال ، ال يقال 

غالب يبلغ مخسمائة رطل وحنوه ، ألنا نقول خرج على ما يتعارفه أهل املدينة ، ومل يكن عند أهل املدينة وعاء يف ال
والرواية ( اخلطاب وإن وقع ألهل احلجاز ، فاحلكم ال خيصهم بل يعمنا أيضاً ، فال احتيج إىل تفصيل لفصل النيب 

ألقوها وما حوهلا : ( أن حكم املائع حكم املاء ، اختارها أبو العباس ، نظراً إىل أن املعروف يف احلديث ) الثانية 
أما التفرقة بني املائع وغريه فضعيف ، وبأنه خرج على املعتاد ألهل احلجاز ، وهم ال يعتادون ) وا مسنكم وكل

ما أصله املاء كاخلل وحنوه حكمه حكم املاء اعتباراً بأصله ، وما ال ) والرواية الثالثة ( السمن إال يف أوان صغار ، 
  . كاللنب وحنوه فال 

   .واستصبح به إن أحّب : قال 
عن أيب عبد اهللا ، وهي أشهرمها عنه ، واختيار اخلرقي ) إحدى الروايتني ( جيوز االتصباح بالدهن املتنجس يف : ش 

  . وغريه 
  . ألن ذلك يروى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما وألنه انتفاع أمكن من غري ضرر ، فأشبه الطاهر  ٣٥٨٩
أبيار مثود ، أنه هناهم عن أكله ، وأمرهم أن يعلفوه  وقد جاء عن النيب يف العجني الذي عجن مباء من ٣٥٩٠

  . ال جيوز ، ألنه دهن جنس فلم جيز االستصباح به كدهن امليتة ) والرواية الثانية ( النواضح ، 
ودليل األصل أن النيب ملا سئل عن شحوم امليتة تطلى هبا السفن ، وتدهن هبا اجللود ، ويستصبح هبا الناس  ٣٥٩١
وال تفريع على هذه ، أما على الرواية األوىل فيستصبح به على وجه ال ميسه ، وال تتعدى )  هو حرام ال: ( ، فقال 

جناسته إليه ، بأن جيعل الزيت يف إبريق له بلبلة ، ويصب منه يف املصباح وال ميسه ، أو يضع على رأس الوعاء الذي 
ا نقص زيت السراج صب فيه ماء ، حبيث يرتفع الزيت فيه الزيت سراجاً مثقوباً ، ويطينه على رأس الوعاء ، وكلم

  . ، حذاراً من تلطخه بالنجاسة 
وهلذا منع أمحد رمحه اهللا من دهن اجللود به ، وعجب من قول ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه تدهن به  ٣٥٩٢
  . اجللود 

  . ومل حيل أكله : قال 
فال : ( انه وتعاىل قد حرم اخلبائث ، وهلذا قال النيب هذا مما ال ريب فيه ؛ ألن النجس خبيث ، واهللا سبح: ش 

  . واهللا أعلم ) تقربوه 
  . وال مثنه : قال 
  . هذا هو املذهب املشهور ، واجملزوم به عند عامة األصحاب : ش 

ا لعن اهللا اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها فأكلوا أمثاهن: ( ملا يف الصحيح أن النيب قال  ٣٥٩٣
رواية أخرى أنه جيوز بيعه لكافر يعلم بنجاسته ، نظراً العتقاد ) وعن أمحد ) ( ، وإن اهللا إذا حرم شيئاً حرم مثنه 



  . الكافر حله 
واعتماداً على أن ذلك روي عن أيب موسى األشعري ، وخرج أبو اخلطاب يف اهلداية ومن تبعه كصاحب  ٣٥٩٤

بيعه مطلقاً من رواية االستصباح به ، ألنه إذاً منتفع به ، وضعف ألن  التلخيص وأيب حممد وغريمها قولًا جبواز
املعروف عن أمحد وغريه جواز االستصباح وحترمي البيع ، فدل على أهنم فرقوا بينهما ، وخرج ذلك أبو الربكات 

  . على القول بتطهريه بالغسل ، ألنه إذاً كالثوب النجس ، وهذا واضح ، ألنه بناء ضعيف على ضعيف 
وكالم اخلرقي كله يف الدهن املتنجس ، أما الدهن النجس العني ، كدهن امليتة ، فال جيوز االنتفاع به باستصباح وال 

  . غريه 
إن اهللا ورسوله : ( ملا يف الصحيحني عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا يقول عام الفتح  ٣٥٩٥

أرأيت يا رسول اهللا شحوم امليتة ، فإنه تطلى هبا السفن ، وتدهن : فقيل ) واألصنام  حّرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير
قاتل اهللا اليهود ، إن : ( مث قال رسول اهللا عند ذلك ) ال ، هو حرام : ( هبا اجللود ، ويستصبح هبا الناس ، فقال 

: تمل أن يرجع الضمري إىل البيع ، ألنا نقول حي: ال يقال ) اهللا ملا حرم عليهم شحومها مجلوها مث باعوها فأكلوا مثنه 
االستصباح وحنوه أقرب مذكور ، فالرجوع إليه أوىل ، مث الرجوع إىل البيع تأكيد ملا علم حكمه وهو التحرمي ، 

خبالف الرجوع إىل االستصباح وحنوه ، فإنه مل يعلم حكمه ، فيكون تأسيساً ، وال ريب أن التأسيس أوىل واهللا أعلم 
 .  

  تاب األضاحيك

  
  
األضاحي مجع أضحية ، وإضحية بضم اهلمزة وكسرها ، والضحايا مجع ضحية ، وقد أتى اخلرقي هبذا اجلمع : ش 

  . بعد ، واألضحى مجع أضحاة كأرطأة وأرطى ، وهبا مسي يوم األضحى 
  . واألضحية سنة ، ال يستحب تركها ملن يقدر عليها : قال 
  . ة ومطلوبيتها ، اقتداء بالنيب فعلًا وقولًا ال نزاع يف مشروعية األضحي: ش 

فقد صح عنه أنه ضحى بكبشني أملحني أقرنني ، ذحبهما بيده ، ومسى وكرب ، ووضع رجله على صفاحهما  ٣٥٩٦
 .  

سنة أبيكم : ( يا رسول اهللا ما هذه األضاحي ؟ قال : وعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال قلت أو قالوا  ٣٥٩٧
بكل شعرة من الصوف حسنة : ( فالصوف ، قال : قالوا ) بكل شعرة حسنة : ( ما لنا فيها ؟ قال : لوا قا) إبراهيم 

  . رواه أمحد وابن ماجه ) . 
ما أنفقت الورق يف شيء أفضل من حنرية يف يوم ( قال رسول اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٥٩٨

املراد ) : } فصل لربك واحنر { (  ١٩: وقد قيل يف قوله تعاىل رواه الدارقطين ، يف أحاديث أخر ، ) عيد 
  . األضحية 
صل الصبح جبمع ، واحنر البدن مبىن ، : صالة يوم النحر والبدن ، وقال عطا وجماهد : قال احلسن  ٣٥٩٩

  . ي إىل ذلك واختلف يف هذه املطلوبية هل تنتهي إىل الوجوب ؟ واملعروف املشهور املنصوص من مذهبنا أنه ال ينته
صليت مع رسول اهللا عيد األضحى ، فلما انصرف أيت بكبش فذحبه : ملا روي عن جابر رضي اهللا عنه قال  ٣٦٠٠



رواه أمحد وأبو داود والترمذي ، فمن ) بسم اهللا واهللا أكرب ، اللهم هذا عين وعن من مل يضح من أميت : ( ، وقال 
  . ا أضحية مل يضح منا فقد كفاه تضحية النيب وناهيك هب

: ( وعن علي بن حسني ، عن أيب رافع ، رضي اهللا عنه أن النيب كان يضحي بكبشني يقول يف أحدمها  ٣٦٠١
هذا عن حممد وآل : ( ويقول يف اآلخر ) اللهم هذا عن أميت مجيعاً ، من شهد لك بالتوحيد ، وشهد يل بالبالغ 

  . رواه أمحد . قد كفاه اهللا املؤمنة برسول اهللا والغرم  قال فمكثنا سنني ليس رجل من بين هاشم يضحي ،) حممد 
ثالث كتبت علّي وهي لكم تطوع ، الوتر والنحر : ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب قال  ٣٦٠٢

  . وهو نص إن ثبت . رواه الدارقطين ) وركعتا الفجر 
احلديث وسيأيت ، فعلق ذلك على )  من أراد أن يضحي فدخل العشر: ( ويف الصحيح أن النيب قال  ٣٦٠٣

وأخذها من نص أمحد ) رواية بالوجوب مع الغىن ( اإلرداة ، والواجب ال يتعلق على اإلرادة ، وحكى أبو اخلطاب 
فأجراها جمرى الزكاة وصدقة الفطر ، ونازعه أبو حممد يف ذلك : على أن للوصي أن يضحي عن اليتيم من ماله قال 

. سبيل التوسعة عليه يف يوم العيد ، كما يشتري له يف ذلك اليوم ما جرت عادة أمثاله بلبسه بل هذا على : ، وقال 
كما أن عليه أداء . عليه أن يضحي له : وما قال . للوصي أن يضحي : وهذا حسن ، ويرجحه أنه قال : قلت 

  . الزكاة عنه 
من وجد سعة فلم : ( قال رسول اهللا : قال وباجلملة استدل للوجوب مبا روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  ٣٦٠٤

  . رواه أمحد وابن ماجه ) يضح فال يقربن مصالنا 
) يا أيها الناس إن على أهل كل بيت يف كل عام أضحية وعترية : ( وعن خمنف بن سليم عن النيب قال  ٣٦٠٥

: ذي والدارقطين وغريمها وقد ضعفا ، أما األول فقال الترم. العترية منسوخة : رواه أمحد وأبو داود وقال 
إسناده ضعيف ، مث على تقدير صحتهما حيمالن على تأكيد : الصحيح وقفه ، وأما الثاين فقال عبد احلق 

  . إشعار بتأكيدها . سنة ال يستحب تركها : االستحباب ، مجعا بني األدلة ، وقول اخلرقي 
  ) . شيئاً ( شرته ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فال يأخذ من شعره وال ب: قال 

إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم : ( ملا روي عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا قال : ش  ٣٦٠٦
فال يأخذ من شعره ( رواه اجلماعة إال البخاري ، ولفظ أيب داود وغريه ) أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره 

  ) . وأظفاره حىت يضحي 
وابن أيب موسى والشريازي وطائفة أن املنع من ذلك على سبيل التحرمي ، وهو أحد الوجهني ، وظاهر كالم اخلرقي 

وهو اختيار القاضي وطائفة أن ذلك على سبيل ) والوجه الثاين ( ونصره أبو حممد ، اعتماداً على ظاهر احلديث ، 
  . الكراهة 
اهللا مث يقلدها بيده ، مث يبعث هبا ، وال حيرم كنت أفتل قالئد هدي رسول : ( لقول عائشة رضي اهللا عنها  ٣٦٠٧

وال ريب أن داللة األول أقوى ، الحتمال خصوصية النيب . متفق عليه ) . عليه شيء أحله اهللا له حىت ينحر اهلدي 
بذلك ، واحتمال أن قص الشعر وحنوه مما يقل فعله ، إذ ال يفعل يف اجلمعة إال مرة واحدة ، فلعل عائشة رضي اهللا 

ها مل ترد بقوهلا ذلك مث حديث أم سلمة يف األضحية ، وحديث عائشة رضي اهللا عنها يف اهلدي املرسل ، فال عن
  . تعارض بينهما ، وعلى هذا إذا فعل فليس عليه إال التوبة ، وال فدية إمجاعاً 

يزول بزواله ، فإذا حنر ينتهي املنع بذبح األضحية ، صرح به ابن أيب موسى وغريه ، ألن املنع لذلك ، ف) تنبيه ( 
  . استحب له احللق ، قاله ابن أيب موسى والشريازي 



  . وجتزىء البدنة عن سبعة وكذلك البقرة : قال 
. أمرنا رسول اهللا أن نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة يف بدنة : ملا روي جابر رضي اهللا عنه قال : ش  ٣٦٠٨

رواه الربقاين على شرط ) اشتركوا يف اإلبل والبقر كل سبعة يف بدنة  : (قال لنا رسول اهللا : متفق عليه ويف لفظ 
: اشتركنا مع النيب يف احلج والعمرة كل سبعة منا يف بدنة ؛ فقال رجل جلابر : ويف رواية أنه قال . الصحيحني 

  . رواه مسلم وهو كذلك . ما هي إال من البدن : أيشترك يف البقرة ما يشترك يف اجلزور فقال 
فلو اشترك مجاعة يف بدنة أو بقرة على أهنم سبعة فبانوا مثانية ، ذحبوا معها شاة وأجزأهتم ، وصححه ) : تنبيه ( 

ال جيزىء عن الثامن ، : الشريازي على ما قاله أبو بكر وصاحب التلخيص ، قال الشريازي وقال بعض أصحابنا 
  . ويعيد األضحية 

  . والثين من غريه وال جيزىء إال اجلذع من الضأن ، : قال 
ال تذحبوا إال مسنة ، إال أن يعسر عليكم فتذحبوا ( قال رسول اهللا : ملا روى جابر رضي اهللا عنه قال : ش  ٣٦٠٩

  . رواه اجلماعة إال البخاري والترمذي ) . جذعة من الضأن 
ة ، فقال له رسول ضحى خال يل يقال له أبو بردة قبل الصال: وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال  ٣٦١٠

) اذحبهما وال تصلح لغريك : ( قال . يا رسول اهللا إن عندي داجنا جذعة من املعز : فقال ) شاتك شاة حلم : ( اهللا 
  . متفق عليه . 

) . نعم أو نعمت األضحية اجلذع من الضأن : ( مسعت النيب يقول : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٦١١
  . رواه أمحد والترمذي 

رواه أبو ) . إن اجلذع يويف مما تويف منه الثنية : ( وعلى هذا حيمل ما روى جماشع بن سليم أن النيب قال  ٣٦١٢
  . داود ، أي اجلذع من الضأن 

  . واجلذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل يف السابع : قال 
جلذع من الضأن ما استكمل مثانية أشهر ، وقد قد تقدم الكالم على ذلك يف الزكاة ، وأن لنا وجهاً آخر أن ا: ش 

اجلذع من الضأن يكون ابن ستة أشهر أو سبعة وعرفه اخلرقي هنا بصفة يعرف هبا عند اشتباه سّنه : قال وكيع 
التزال الصوفة قائمة : كيف تعرفون الضأن إذا أجذع ؟ قال : سألت بعض أهل البادية : ومسعت أيب يقول : فقال 

  . م محلًا ، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع على ظهره ما دا
  . وثين املعز إذا متت له سنة ودخل يف الثانية : قال 
  . ما كمل له سنتان : قد تقدم أيضاً الكالم على هذا ، وأن هذا الذي قاله األصحاب وأن ابن األثري قال : ش 
  . والبقرة إذا صار هلا سنتان ودخلت يف الثالثة : قال 
ومسنة البقر اليت هلا سنتان ، ورأيت يف نسخة من اجلامع ) ال تذحبوا إال مسّنة : ( ألنه يروى عن النيب أنه قال : ش 

  . الصغري أن الثنية من البقر اليت كمل هلا ثالث سنني 
  . واإلبل إذا صار هلا مخس سنني ودخلت يف السادسة : قال 
إذا مضت السنة اخلامسة على البعري ، ودخل يف : وأبو زيد األنصاري  قال األصمعي ، وأبو زياد الكاليب ،: ش 

ويرى أنه يسمى ثنياً ألنه ألقى ثنيته ، فظاهر هذا أن أهل اللغة يعتربون يف . السادسة ، وألقى ثنيته فهو حينئذ ثين 
  . ني تسميته ثنياً حني كمال مخس سنني وإلقاء ثنيته ، والفقهاء جعلوا الضابط استكمال مخس سن

والعرجاء البني عرجها ، واملريضة اليت ال يرجى برؤها ، والعجفاء . وجيتنب يف الضحايا العوراء البني عورها : قال 



  . اليت ال تنقي 
  . ال إشكال يف اجتناب هذه األربعة يف الضحايا ، وأهنا ال جتزيء : ش 

أربع ال جتوز يف األضاحي ، العوراء البني : (  قال رسول اهللا: ملا روى الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال  ٣٦١٣
رواه اخلمسة ) عورها ، واملريضة البني مرضها ، والعرجاء البني عرجها ويف لفظ ظلعها والكسرية اليت ال تنقي 

  . بدل الكسرية ، وهذا نص ) والعجفاء اليت ال تنقي ( وصححه الترمذي ويف لفظ 
هي اليت اخنسفت عينها وذهبت ، إذ العني : يف احلديث ، وقال أصحابنا  وفسر اخلرقي العوراء بالبني عورها كما

عضو مستطاب ، فإن كان هبا بياض ال مينع النظر أجزأت ولو نقصه ، وكذلك إن أذهبه على أشهر الوجيهن ، ألن 
ويف لفظ كما ) والكسرية اليت ال تنقي ( باليت ال تنقي كما يف احلديث ، ) وفسر العجفاء ( ذلك ال ينقص حلمها ، 

وهي اليت ال مخ يف عظامها هلزاهلا ، والنقي املخ ، وهذه باملنع أجدر من اليت قبلها ، ) العجفاء اليت ال تنقي ( تقدم 
بالبني عرجها كما يف احلديث ، وفسر ذلك أبو اخلطاب وابن البنا ، ) وفسر العرجاء ( ألهنا عظام جمتمعة ، 

م باليت تعجز عن مصاحبة جنسها يف املشي ، واملشاركة يف العلف ، ألن وصاحب التلخيص ، وأبو حممد وغريه
ذلك ينقص حلمها ، ويفضي إىل هزاهلا ، فلو كان عرجها يسرياً ال يفضي هبا إىل ذلك ، أجزأت ، وقال أبو بكر 

 موضع الذبح وتبعه القاضي يف اجلامع الصغري ، هي اليت ال تطيق أن يبلغ املنسك ، فإن كانت تقدر على املشي إىل
  . أجزأت 

: ( وفسر اخلرقي املريضة باليت ال يرجى برؤها ، ألن ذلك ينقص حلمها نقصاً كثرياً ويهزهلا ، واحلديث قال فيه 
أي اليت تبني أثره عليها ، واختاره أبو حممد ، معللًا بأن ذلك ينقص اللحم ويفسده ، وقال القاضي ، ) البني مرضها 

وأناط أبو الربكات وصاحب التلخيص . املريضة هي اجلرباء ، ألن اجلرب يفسد اللحم : ا و أبو اخلطاب وابن البن
  . احلكم بفساد اللحم ، وهو أضبط وأمشل ، ولعل القاضي ومن تبعه أرادوا ضرب مثال 

  . والعضباء : قال 
  . أي ومما جيتنب يف الضحايا العضباء : ش 

، قال ) هنى رسول اهللا أن يضحى بأعضب القرن أو األذن : (  وذلك ملا روي عن علي رضي اهللا عنه قال ٢٦١٤
رواه اخلمسة وصححه الترمذي . العضب النصف فأكثر من ذلك : فذكرت ذلك لسعيد بن املسيب فقال : قتادة 

إن سلم املفهوم وأن له ) أربع ال جتوز يف الضحايا ( ، وظاهر النهي التحرمي والفساد ، وهبذا يتخصص مفهوم 
  .  عموماً
  . والعضب ذهاب أكثر من نصف األذن أو القرن : قال 
واختيار . العضب القطع مطلقاً ، والعضب املانع هنا هو املذهب ألكثر األذن أو القرن على أشهر الروايتني : ش 

أكثر األصحاب ، ألن األكثر يعطى حكم الكل ، خبالف اليسري فإنه يف حكم العدم ، إذ اعتباره يشق ، وقد تقدم 
عن ابن املسيب وناهيك به أنه النصف فأكثر ، وهلذا واهللا أعلم قال أبو حممد يف اهلدايا إنه النصف ، لكن 

أن املانع ذهاب الثلث فأكثر ، اختاره ) والرواية الثانية . ( األصحاب وهو أيضاً هنا على حكاية املذهب كما تقدم 
رواية على أنه ذهاب أكثر من الثلث ، وملخصه أن ومنهم من حكى ال. أبو بكر ، لتسمية النيب له كثرياً 

لألصحاب يف الثلث على هذه الرواية قولني ، كما أنه يتلخص يف النصف على األوىل كذلك ، لكن اخلالف يف 
  . الثلث أشهر من اخلالف مث 

منها ما جعل يف  يفهم من كالم اخلرقي أن ما عدا هذه اخلمسة ال جيتنب فيجزىء ، وهو كذلك ، إال أن) : تنبيه ( 



معىن ما تقدم فيمنع من التضحية به ، ويكون قد دخل يف كالم اخلرقي ، إما بطريق التنبيه ، وإما بطريق املساواة ، 
ومنها ما اختلف يف التضحية به ، ونشري إن شاء اهللا تعاىل إىل طرف من ذلك فمما جعل يف معىن املمنوع منه فال 

فإهنا ال جتزىء بال ريب ، إذ هي أوىل باملنع من العرجاء بال ريب ، ملنعها من املشي ، ) العمياء ( جتوز األضحية به 
فإنه نبه على أن . ال جتزىء قائمة العينني : مع جنسها ، ومشاركتها هلم يف الرعي ، وما أحسن ما قال أبو الربكات 

اجلدباء : وقال السامري ) اجلدباء ( ك العلة ما قلناه ، إلذهاب عضو كما يف العوراء اليت اخنسفت عينها ، ومن ذل
( هي اليت قد يبس ضرعها ، ألن ذلك أبلغ من ذهاب شحمة العني ، ومنه على ما قال يف التلخيص : قال أمحد . 

وهي اليت ذهبت ثناياها من أصوهلا ، قاله ) اهلتماء ( وهي اليت انكسر غالف قرهنا ، وفيه شيء ومنه ) العصماء 
ألن أثر ذهاب األسنان ال سيما إذا ذهبت كلها أكثر من ذهاب : عماً أنه قياس املذهب قال صاحب التلخيص ، زا

  . إنه مل يعثر فيه لألصحاب بشيء : بعض القرن ، وقال 
ال : فقال ابن حامد . وال أذن : وهي اليت مل خيلق هلا قرن ، وقال ابن البنا ) اجلماء ( ومما اختلف يف التضحية به 

جيوز ، نظراً إىل : اب مجيع القرن أبلغ من ذهاب بعضه ، وقال القاضي و ابن البنا وأبو حممد وغريهم جيوز ، ألن ذه
سواء : وهي اليت ال ذنب هلا قال أبو حممد ) البتراء ( أن هذا ليس بعيب ، خبالف كسر بعض القرن ، ومن ذلك 

  . كان خلقة أو مقطوعاً ، واختار هو اإلجزاء 
: ( ث احلجاج بن أرطأة ، عن بعض شيوخه ، أن النيب سئل أيضحى بالبتراء ؟ قال وقد روي من حدي ٣٦١٥

وهي املبتورة : إال أن هذا منقطع ، مع أن احلجاج ضعيف ، وقطع صاحب التلخيص باملنع ، وقال ) البأس به 
ة ال جيوز التضحية هبا إن اليت قطع منها عضو كاأللي: الذنب ، وظاهر هذا أهنا املقطوعة الذنب ، وقد قال أبو حممد 

  . قاله مجاعة من األصحاب منهم الشيخان ) اخلصي ( ، ومنه أيضاً 
وعن عائشة ) . ضحى النيب بكبشني أملحني موجوءين خصيني : ( ملا روي عن أيب رافع رضي اهللا عنه قال  ٣٦١٦

شلتا فكاملوجوء ، وألن  رواه أمحد والوجاء رض اخلصيتني ، وما قطعت خصيتاه أو. . . رضي اهللا عنها حنوه 
اخلصاء إذهاب عضو غري مستطاب ، يسمن احليوان ويطيب حلمه ، خبالف ذهاب شحمة العني ، وقيد ابن محدان 

وقد فسر ابن البنا اخلصي بالذي . ذلك تبعاً لصاحب التلخيص بغري اجملبوب فظاهره أن اجملبوب ال جيزء عندمها 
) واملدابرة ( وهي اليت قد انقطع من طرف أذهنا قطعة ) املقابلة ( ك قطع ذكره وهو صريح ملخالتهما ، ومن ذل

اليت انثقبت : وهي اليت شقت أذهنا ، وقال القاضي ) واخلرقاء ( وهي اليت قد انقطع من خلف األذن مثل ذلك 
ا مبفهوم وهي اليت تشق أذهنا لسمة ، فقال عامة األصحاب بإجزاء ذلك مع الكراهة ، عملً) والشرقاء . ( أذهنا 

وقال ابن أيب موسى باملنع يف األربعة ، اتباعاً للنهي عن ذلك ) أربع ال جتوز يف األضاحي ( حديث الرباء بن عازب 
 .  

أمرنا رسول اهللا أن نستشرف العني واألذن ، وأن ال نضحي مبقابلة وال : ( فعن علي رضي اهللا عنه قال  ٣٦١٧
  . خلمسة وصححه الترمذي ؛ وهذا منطوق فيقدم على عموم ذلك املفهوم رواه ا) . مدابرة وال شرقاء وال خرقاء 

  . ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذحبها وكانت أضحية : قال 
  . نص أمحد على هذا يف رواية صاحل : ش 

اشتريت كبشاً ألضحي به ، فعدا الذئب فأخذ األلية : ملا روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  ٣٦١٨
رواه أمحد وابن ماجه ، وخيرج لنا عدم اإلجزاء بناء على القول بوجوب ) . ضح به : ( فسألت النيب فقال :  قال

أي عيباً مينع اإلجزاء ، وإال ما ال مينع . فعابت : األضحية ، كما لو أوجبها بنذره مث عينها فعابت ، وقول اخلرقي 



  . إشعار بأنه لو أعاهنا هو أهنا ال جتزيه وهو كذلك . عابت ف: اإلجزاء ال حيتاج إىل التنبيه عليه ، ويف قوله 
  . وإن ولدت ذبح ولدها معها : قال 
حكم ولد املعينة حكمها ، يذحبه كما يذحبها ألنه كجزئها ، وألنه حكم قد ثبت له بطريق السراية من األم ، : ش 

  . فيثبت له ما ثبت هلا كولد أم الولد 
يا أمري املؤمنني إين اشتريت هذه البقرة ألضحي هبا ، وإهنا : أن رجلًا سأله فقال وعن علي رضي اهللا عنه  ٣٦١٩

ال حتلبها إال فضلًا عن تيسري ولدها ، فإذا كان يوم األضحى : ( فقال علي رضي اهللا عنه . ولدت هذا العجل 
إذا أوجب سبعة : حاب رواه سعيد يف سننه ، وكذلك قال أبو بكر وغريه من األص) . فاذحبها وولدها عن سبعة 

راجع لليت أوجبها ، فلو مل يوجبها كان . وإن ولدت : أنفس أضحية ذحبت وولدها عن السبعة ، والضمري يف 
  . ولدها له كبقية منائها ، مث إن كالمه يشمل الولد املوجود حال التعيني وبعده وهو كذلك 

ا معها ، فلو تعيبت األم فبطل التعيني فيها فهل يتبعها لو عني أضحية عما ثبت يف ذمته فولدت ذبح ولده) : تنبيه ( 
  . الولد كما يتبعها ابتداء فيبطل التعيني فيه ، أو ال ، ألن البطالن يف األم ملعىن اختص هبا ؟ فيه وجهان 

  . هي أضحية : وإجياهبا أن يقول : قال 
اللفظ املوضوع لذلك ، أشبه ما لو قال  ال ريب يف صريورة احليوان واجباً بقوله هذا أضحية ، ألن هذا هو: ش 

وحنوه من ألفاظ النذر ، . هذا هللا : وال يتعني لفظ األضحية ، بل كل لفظ دل على ذلك كقوله . هذا حر : لعبده 
كما هو قاعدة املذهب ، وصرح به األصحاب ، وقد يتعني بالنية كما يف البيع والوقف واهلبة وحنوهن ، يف رواية 

ي واهللا أعلم إمنا أراد بذلك املبالغة يف أنه ال حيصل بالنية مع الشراء ، كما يقوله املالكي واحلنفي ، واخلرق. ضعيفة 
وهو احتمال قاله أبو اخلطاب ، وذلك ألنه إزالة ملك على وجه القربة ، فال تؤثر فيه النية املقارنة للشراء كالعتق 

  . والوقف 
هذا هدي ، أو هللا ، وحنو ذلك ، ال بالنية ولو مع سوقه ، وال : وكذلك حكم اهلدي حيصل بقوله ) : تنبيه ( 

بإشعاره وتقليده ، قاله عامة األصحاب ، وخالفهم أبو حممد فقال بوجوبه بذلك ، جازماً به كما حيصل الوقف ببناء 
  . مسجد واإلذن يف الصالة فيه واهللا أعلم 

  . ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذحبها ومل جتزئه : قال 
إذا أوجب اليت اشتراها ناقصة أي نقصاً مينع اإلجزاء وجب عليه ذحبها ، ألن إجياهبا كالنذر لذحبها ، فيلزمه : ش 

أربع ال : ( الوفاء به ، وصار هذا كنذر هدي من غري هبيمة األنعام ، فال جيزئه عن األضحية الشرعية ، لقول النيب 
ن زال عيبها كأن كانت عجفاء فزال عجفها وحنو ذلك أجزأت ويكون شاة حلم منذورة ، فإ) جتوز يف األضاحي 

  . عن األضحية ، قاله مجاعة من األصحاب 
  . وال تباع أضحية امليت يف دينه : قال 
ألن ذحبها قد تعني ، أشبه ما لو كان حياً ، وألنه خرج عنها هللا تعاىل يف حياته ، أشبه الوقف ، ومل يفرق : ش 

إن التربعات يف : إن قوهلم : أن يوجبها يف حال صحته أو يف حال مرضه ، وقد يقال األصحاب فيما علمته بني 
يشمل ما إذا أوجبها . أضحية امليت : خيرج ذلك ، وقول اخلرقي . املرض تعترب من الثلث وتنقض للّدين املستغرق 

و اشتراها بنية األضحية مث مات ، ، أو ذحبها مث مات ، فإهنا إذاً تتعني بالذبح ، وخرج منه ما إذا عدم ذلك ، كما ل
  . فإهنا تباع يف دينه النتفاء تعيينها بذلك على املذهب 

  . تعيينها بذلك على املذهب : قال 



  . ويأكلها ورثته : قال 
  . يعين على الوجه املشروع يف األكل كما سيأيت ، لقيامهم مقامه واهللا أعلم : ش 
  . تصدق بثلثها ويهدي ثلثها واالستحباب أن يأكل ثلث أضحيته وي: قال 
حنن نذهب إىل حديث عبد اهللا ، يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق على : قال اإلمام أمحد : ش 

  . املساكني بالثلث 
بعث معي عبد اهللا هبديه فأمرين أن آكل ثلثها ، وأن أرسل إىل أهل أخيه بالثلث ، وأن : ( قال علقمة  ٣٦٢٠

  ) . ث أتصدق بالثل
  ) . اهلدايا والضحايا ثلث لك ، وثلث ألهلك ، وثلث للمساكني : ( وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٦٢١
ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم : ( وقد جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف صفة أضحية النيب قال  ٣٦٢٢

حديث : وقال ) الوظائف ( احلافظ أبو موسى يف رواه ) . فقراء جريانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث 
  ) . } فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر { (  ١٩: وألن اهللا قال . حسن 

  . وظاهر ذلك القسم على ثالثة 
ظاهر يف أنه لو أكل أو أهدى أو تصدق بأكثر من الثلث جاز ، وال ريب يف ذلك ، . واالستحباب : وقول اخلرقي 
يقتضي أنه لو أكلها كلها ، أو أهداها كلها ، أو تصدق هبا كلها جاز ، وليس كذلك ، بل  نعم كالمه أيضاً

فكلوا { (  ١٩: األصحاب على أنه ال جيب األكل منها ، وجيب أن يتصدق منها ولو بأوقية ، نظراً لقوله تعاىل 
أمر ، وظاهر األمر ) } القانع واملعتر  فكلوا منها وأطعموا{ (  ١٩: وقوله تعاىل ) . } منها وأطعموا البائس الفقري 
  . الوجوب ، خرج منه األكل 

  ) . أعظم األيام عند اهللا يوم النحر مث يوم القر : ( بدليل ما روى عبد اهللا بن قرط أن رسول اهللا قال  ٣٦٢٣
وجبت وقرب إىل رسول اهللا مخس بدنات أو ست ينحرهن ، فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ هبا ، فلما  ٣٦٢٤

وظاهر هذا أنه مل ) من شاء اقتطع ( قال : جنوهبا قال كلمة خفية مل أفهمها ، فسألت بعض من يليين ما قال ؟ قالوا 
يأكل من ذلك شيئاً ، وفيه نظر ، ألن هذه واقعة عني ، واملعتمد أن األمر باألكل يرد كثرياً واملراد به اإلباحة ، كما 

وحنوه فكذلك ها هنا ، خبالف األمر بالصدقة ، وغاية ما ) . } ره إذا أمثر وينعه كلوا من مث{ (  ١٩: يف قوله تعاىل 
  . يقال أنه يلزم إذاً استعمال األمر يف حقيقته وجمازه ، ونلتزمه على أن املندوب مأمور به عندنا حقيقة 

صحاب ، نظراً إلطالق إذا تقرر هذا فالذي جيب عليه الصدقة به هو أقل ما ينطلق عليه االسم ، قاله مجهور األ
اه ومن مل . ال يدفع إىل املساكني ما يستحي من توجهه به إىل خليطه : اآليتني املتقدمتني ، وقال أبو بكر يف التنبيه 

يأت بالواجب من الصدقة ، بأن أكل اجلميع ، أو أهدى اجلميع ، فهل يضمن ما كان جيب أن يتصدق به ، أو ما 
  . لثلث ؟ فيه وجهان كان يشرع أن يتصدق به وهو ا

عموم كالم اخلرقي يف اإلطعام يشمل الكافر ، وهو كذلك يف الصدقة املستحبة منها ، ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 
ال بد من دفع الواجب : كبقية صدقة التطوع ، أما الصدقة الواجبة منها فال تدفع إليه كالزكاة وحنوها ، وهلذا قيل 

اجلواز ( ف اإلهداء فإنه جيوز بناء على قوله باستحباب األضحية ، ففي األكل وجهان إىل فقري ومتليكه ، وهذا خبال
كاألحضية املنذورة على قول األكثرين ، وعن أيب بكر وتبعه أبو حممد ) وعدمه ( كما يف هدي التمتع والقران ) 

حية ، ومن حكمها جواز األكل ، جواز األكل من األضحية املنذورة أيضاً ، ألن أكثر ما يف النذر التزام حكم األض
  . واهللا أعلم 



  . وال يعطي اجلازر بأجرته شيئاً منها : قال 
أمرين رسول اهللا أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحومها وجلودها : ( قال علي رضي اهللا عنه : ش  ٣٦٢٥

. بأجرته : ويف قوله . تفق عليه م) . حنن نعطيه من عندنا : ( وأجلتها ، وأن ال أعطي اجلزار منها شيئاً ، وقال 
إشعار بأنه جيوز الدفع إليه ال على سبيل األجرة ، كأن يدفع إليه لفقره أو هدية ، وهو كذلك ، ألنه ساوى غريه يف 

ذلك ، وزاد عليه مبباشرته هلا ، وتشوف نفسه إليها ، وهبذا املعىن يتخصص عموم احلديث ، ولو قيل بعمومه سدا 
  . اً للذريعة لكان حسن

  . وله أن ينتفع جبلدها : قال 
  . ال نزاع يف ذلك ، ألن اجللد جزء من األضحية ، أشبه اللحم : ش 

إين كنت أمرتكم أن ال تأكلوا : ( وعن أيب سعيد اخلدري أن قتادة بن النعمان أخربه ، أن النيب قام فقال  ٣٦٢٦
منه ما شئتم ، وال تبيعوا حلوم اهلدي واألضاحي ،  من األضاحي فوق ثالثة أيام لتسعكم ، وإين أحله لكم ، فكلوا

: رواه أمحد ، ويف قول النيب ) . وكلوا وتصدقوا ، واستمتعوا جبلودها ، وإن أطعتم من حلومها شيئاً فكلوا إن شئتم 
  . إشعار بوجوب اإلطعام منها ، وتوقف األكل عليه ) وإن أطعمتم من حلومها شيئاً فكلوا إن شئتم ( 

  .  جيوز أن يبيعه وال شيئاً منها وال: قال 
سبحان اهللا كيف : هذا هو املذهب بال ريب ، ملا تقدم من حديثي علي والنعمان رضي اهللا عنهما قال أمحد : ش 

  ! . يبيعها وقد جعلها هللا تبارك وتعاىل 
  . اجللد والصدقة بثمنه جيوز بيع : رواية أخرى ) وعن أمحد ) ( ال يعطي يف جزارته شيئاً منها ( وحكى قول النيب 

ألن ذلك يروى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما وألنه إذا كان له منع الفقراء منه رأساً بأن ينتفع به ، فألن  ٣٦٢٧
يباع مبتاع البيت كالغربال وحنوه ، فيكون إبدالًا مبا حيصل منه ) وعنه ثالثة ( مينعهم من عينه ويدفع مثنه إليهم أوىل 

يباع جلد البقرة والبدنة ويتصدق بثمنه ، دون الشاة ، ) وعنه رابعة ( إبدال األضحية ،  مقصودها ، كما جاز
  . ولعله اعتمد يف ذلك على أثر 

  . حكم جل األضحية حكم جلدها ، قاله أبو الربكات ، لكنه إمنا حكى الروايتني األولتني ) : تنبيه ( 
  . وجيوز أن يبدل األضحية إذا أوجبها خبري منها : قال 
هذا مبين على أصل ، وهو أنه إذا أوجب أضحية فهل يزول ملكه عنها ؟ بذلك قال عامة األصحاب ، وزعم : ش 

أبو حممد يف الكايف أن أمحد نص على أنه ال يزول بذلك ، إذ النذور حممولة على أصوهلا يف الفروض ، ويف الفرض 
ذر ، وخالفهم أبو اخلطاب يف هدايته وخالفه الصغري ، ال يزول ملكه وهو الزكاة ، وله إخراج البدل فكذلك يف الن

وقوله يف األضحية إذا هلكت . قد أجزأ عنه : فقال بالزوال ، معتمداً على قول أمحد يف اهلدي إذا عطب يف احلرم 
وقوله إذا عني اهلدي أو األضحية فأعورت أو عجفت يذحبها وجتزئه ، وكذا لو ذحبت فسرقت . ليس عليه بدهلا : 
ولو كان ملكه باقياً لوجب عليه بدهلا يف مجيع هذه املواضع ، ووجه ذلك : أو ذحبها ذابح بغري إذنه أجزأت ، قال ، 

  . أنه جعلها هللا تعاىل ، فأشبهت املعتق واملوقوف ، فعلى هذا القول ال جيوز البيع وال االبدال مطلقاً 
د ، نظراً ملصلحة الفقراء يف ذلك ، وال جيوز بدوهنا قطعاً أما على املذهب فيجوز إبداهلا خبري منها وقد نص عليه أمح

وهو ظاهر كالم اخلرقي ، ) أحدمها ( ، ملا فيه من تفويت حرمتها وإنه ال جيوز ، وهل جيوز مبثلها ؟ فيه وجهان 
جيوز ألن ) ثاين وال. ( واختاره أبو حممد ال جيوز ، ألنه تفويت للعني من غري فائدة حتصل ، أشبه ما لو أبدهلا بدوهنا 

  . الواجب مل ينقص 



وهي اختيار أيب بكر و القاضي جيوز ، إذ اإلبدال بيع ) إحدامها ( وحيث جاز اإلبدال فهل جيوز البيع ؟ فيه روايتان 
( رواه مسلم وغريه ، . يف احلقيقة ، وألن النيب ساق مائة بدنة يف حجته ، وقدم علي من اليمن فأشركه فيها 

  . ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أيب حممد ال جيوز  وهي) والثانية 
أهدي عمر رضي اهللا عنه خبتيا ، فأعطي هبا ثالمثائة دينار ، : ملا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٦٢٨

ال : ( ال يا رسول اهللا إين أهديت خبتيا فأعطيت هبا ثلثمائة دينار ، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً ؟ ق: فأتى النيب فقال 
رواه أمحد وأبو داود ، والبخاري يف تأرخيه ، وهذا نص ، وفيه دليل على املنع من اإلبدال ، كما ) احنرها إياها 

  . يقوله أبو اخلطاب ، وجياب عن تشريك النيب بأن ذلك يف األجر والثواب ، أو كان قبل اإلجياب 
قاله الشريازي ، وصاحب التلخيص ، أو مطلقاً ،  وحيث جاز البيع فهل ذلك بشرط أن يبيعها ملن يضحي هبا ،

وهو ظاهر كالم القاضي وأيب بكر ؟ فيه قوالن ، مث على القولني يشتري خرياً منها ، قاله أبو بكر وصاحب 
عليه بدنة : التلخيص ، وحكاه أبو حممد عن القاضي ، وظاهر كالم القاضي يف اجلامع جواز شراء مثلها ، قال 

  . يشتري خرياً منها ، وأطلق : يصرف مثنها يف خري منها ، وقال غريه : صاحب التلخيص  مث قال. مكاهنا 
  . حكم اهلدي الواجب حكم األضحية فيما تقدم ) : تنبيه ( 

  . وإذا مضى من هنار يوم األضحى مقدار صالة اإلمام العيد وخطبته فقد حل الذبح : قال 
ة باإلمجاع ، واختلف مباذا يدخل وقت الذبح ، فعند اخلرقي أنه يوم األضحى يوم لذبح األضحية يف اجلمل: ش 

يدخل مبقدار مضي صالة العيد وخطبته ، ألن الصالة تتقدم وتتأخر ، وقد تفعل وقد ال تفعل ، وذلك ضابط ال 
ألن املذكور يف  خيتلف ، فأنيط احلكم به ، ومل يعترب أبو حممد يف املقنع تبعاً أليب اخلطاب يف اهلداية غري قدر الصالة ،

األحاديث كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل الصالة ، وقال القاضي وعامة أصحابه الشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما 
املعترب يف : ، وابن عقيل يف التذكرة ، والشريازي وابن البنا ، وأبو حممد يف املغين ، وهو إحدى الروايات عن اإلمام 

  . فقط حق أهل املصر صالة اإلمام 
فانصرف : ملا روي عن جندب بن سفيان البجلي رضي اهللا عنه أنه صلى مع رسول اهللا يوم أضحى ، قال  ٣٦٢٩
من كان ذبح قبل : ( هو باللحم وذبائح األضحى تفرق ، فعرف رسول اهللا أهنا ذحبت قبل أن يصلي ، فقال  فإذا

  ) . أن يصلي فليذبح مكاهنا أخرى ، ومن مل يكن ذبح حىت صلينا فليذبح بسم اهللا 
متفق ) د من كان ذبح قبل الصالة فليع: ( قال رسول اهللا يوم النحر : وعن أنس رضي اهللا عنه قال  ٣٦٣٠

من ذبح قبل الصالة فإمنا يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصالة فقد مت نسكه ( عليهما وللبخاري من حديث أنس 
: وهي اختيار أيب حممد يف الكايف ، وزعم يف املغين أهنا ظاهر كالمه ) والرواية الثانية ) ( وأصاب نسك املسلمني 

لنيب إنكاره كان بعد الفراغ من اخلطبة ، وألن اخلطبة كاجلزء من املعترب مع الصالة الفراغ من اخلطبة ، ألن ا
  . يعترب مع ذلك ذبح اإلمام ) : والرواية الثالثة . ( الصالة 
صلينا مع رسول اهللا يوم النحر باملدينة فتقدم رجال فنحروا ، : ( ملا روي عن جابر رضي اهللا عنه قال  ٣٦٣١

رواه ) . . ن كان حنر قبله أن يعيد بنحر آخر ، وال ينحروا حىت ينحر النيب وظنوا أن النيب قد حنر ، فأمر النيب م
  . أمحد ومسلم 

وهذه الروايات يف حق أهل األمصار ، أما أهل القرى الذين ال صالة عليهم لقلتهم ، ومن كان يف حكمهم 
م اعتبار حقيقة الصالة كأصحاب الطنب واخلركاوات ، فعامة األصحاب هنا يوافقون اخلرقي ، ألنه تعذر يف حقه

اعترب قدرها ، مث إن عامة أصحاب القاضي على أن املعترب قدر الصالة فقط ، بعد دخول وقتها ، بناء على اعتبارهم 



الصالة مث ، وظاهر كالم القاضي يف اجلامع و أيب حممد أن املعترب قدر الصالة واخلطبة ، ولنا وجه ثالث أن املعترب مع 
الرواية الثالثة مث ، وحكى صاحب التلخيص وجهاً آخر أن املعترب ذلك الوقت ، أي وقت ذلك ذبح اإلمام من 

صالة اإلمام ، وهو ظاهر إطالق أيب الربكات ، أو صالة اإلمام وخطبته ، أو خطبته وذحبه ، ويتلخص أن يف أهل 
  . األمصار مخسة أقوال ، ويف أهل القرى ستة 

ر بني من عليه الصالة ومن ال صالة عليه ، كالنساء وحنوهن ، مث إن اخلرقي إذا تقرر هذا فال فرق يف أهل األمصا
رمحه اهللا وكثرياً من األصحاب أطلقوا قدر الصالة واخلطبة ، فيحتمل أن يعتربوا ذلك مبتوسطي الناس ، و أبو حممد 

يف املصلى واستخلف من  اعترب قدر صالة وخطبة تامتني يف أخف ما يكون ، وإذا اعتربنا الصالة فإذا صلى اإلمام
صلى يف املسجد ، فمىت صلوا يف أحد املوضعني جاز الذبح ، ولو مل يصل اإلمام يف املصر لعذر أو غريه مل جيز الذبح 

حىت تزول الشمس ، ألن الصالة تفوت إذاً ، وأما الذبح يف اليوم الثاين والثالث فيجوز قبل الصالة ، ألنه مرتب 
  . ذلك قد سقط على أداء صالة العيد ، و

  . إىل آخر يومني من أيام التشريق : قال 
وقت الذبح عندنا ينتهي مبضي يومني من أيام التشريق ، فأيام النحر عندنا ثالثة أيام يوم األضحى ، ويومان : ش 

  . بعده 
الذبح ألن النيب قد ثبت عنه بال ريب أنه هنى عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث ، ويلزم منه تأقيت  ٣٦٣٢

فقد ثبت نسخ ذلك ، ألنا نقول احلديث : بثالث ، وال جيوز الذبح يف وقت ال جيوز ادخار األضحية إليه ، ال يقال 
دل على حكمني ، املنع من االودخار فق ثالث ، وأن وقت الذبح ذلك ، ونسخ املنع من االدخار فوق ثالث ال 

  . يلزم منه نسخ احلكم اآلخر 
أيام النحر : ر وعلي وابن عمر وابن عباس ، وأيب هريرة وأنس رضي اهللا عنهم قال أمحد مث إن هذا قول عم ٣٦٣٣

  . مخسة من أصحاب رسول اهللا ومل يذكر أنساً : ويف رواية قال . ثالثة عن غري واحد من أصحاب رسول اهللا 
  . وال خمالف هلم إال رواية رويت عن علي رضي اهللا عنه  ٣٦٣٤

وقت ومل ينحر ذبح الواجب قضاء ، إذ الذبح أحد مقصودي األضحية فال يسقط بفوات فإن خرج ال) : تنبيه ( 
  . وقته كتفرقة اللحم ، وخري يف التطوع ، فإن ذبح فهو شاة حلم ، واهللا أعلم 

  . هناراً وال جيوز ليلًا : قال 
فقال إن حمله النهار دون  ملا تكلم اخلرقي رمحه اهللا على أول وقت األضحية وآخره ، شرع يتكلم على حمله ،: ش 

وهو اختياراخلرقي ليس ) فعنه ( الليل ، وال نزاع أن النهار حمل للذبح ، واختلف يف الليل هل هوحمل لذلك أم ال ؟ 
ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام { (  ١٩: مبحل لذلك ، نظراً لظاهر قوله تعاىل 

  . ا بني طلوع الفجر إىل غروب الشمس واليوم اسم مل) } 
ويف مراسيل أيب داود فيما أظن من طريق بقية بن الوليد ، عن مبشر بن عبيد ، عن زيد بن أسلم ، عن  ٣٦٣٥

) وعنه ( فهو عكس امسه . متروك : ، لكن مبشراً قالوا ) هنى رسويل اهللا عن الذبح بالليل : ( عطاء بن يسار ، قال 
ر ، والقاضي وأصحابه ، وصاحب التلخيص وغريهم هو حملّ للذبح أيضاً ، ألن النهي عن وهو اختيار أيب بك

االدخار فوق ثالث ، يدخل فيه الليل ، واليوم يطلق ويراد مع ليلته ، وحمل اخلالف فيما عدا ليلة النحر ، وهذا 
لى األوىل إن ذبح ليلًا مل جتزئه واضح ، ألن الوقت يف الذبح إمنا يدخل بعد مضي جزء من النهار كما تقدم اه ، فع

أضحيته ، لكن يف الواجب يلزمه البدل ، ويف التطوع يكون ذحبه ذبح حلم ، وعلى الثانية جتزىء لكنه يكره حذاراً 



  . من اخلالف واهللا أعلم 
  . فإن ذبح قبل ذلك مل جتزئه : قال 
لصالة واخلطبة ، أو مقدار الصالة على ما إذا ذبح قبل وقت الذبح ، بأن ذبح يف اليوم األول قبل مقدار ا: ش 

تقدم من اخلالف ، ويف اليوم الثاين ، وكذا الثالث قبل طلوع فجرمها على خمتاره مل جتزئه إليقاع ذلك يف غري وقته ، 
من ذبح قبل الصالة فإمنا ( أشبه ما لو صلى قبل الوقت ، وقد شهد لذلك ما تقدم يف حديث أنس رضي اهللا عنه 

  . واهللا أعلم ) ه يذبح لنفس
  . ولزمه البدل : قال 
وكالم اخلرقي ) فليعد ( ويف لفظ ) من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكاهنا أخرى ( ملا تقدم من قول النيب : ش 

يشمل األضحية الواجبة وغريها ، وهو ظاهر احلديث ، لكن أبا حممد وغريه محلوا على الواجب بنذر أو بتعيني ، 
فال بدل عليه إال أن يشاء ، ألن غايته أنه قصد تطوعاً فأفسده ، فصار كما لو خرج بصدقة  أما ما ذحبه تطوعاً

: قلت . تطوع فدفعها لغري مستحقها ، ومحل أبو حممد احلديث على الندب ، أو على التخصيص مبن وجبت عليه 
  . ليه وأوىل احململني األول ، ألن النيب حكم حكماً عاماً ، فدعوى التخصيص ال دليل ع

وهو بظاهره مشكل ، إذ احليوان عند األصحاب متقوم : والبدل الواجب مثل املذبوح أو خري منه ، قال أبو حممد 
بال ريب ، وكأن أبا حممد إمنا أراد أن يشتري بقيمته مثله ، وترك بيان ذلك إحالة على ما تقدم له ، وقد قال هو 

ه يضمنها بقيمتها تصرف يف مثلها ؛ مث اختلفوا هل يضمنها إن: واألصحاب فيما إذا أوجب أضحية مث أتلفها 
بقيمتها يوم اإلتالف فقط ، وهو قول القاضي ، وتبعه أبو اخلطاب يف خالفه ، أو بأعلى القيمتني ، وهو قول أكثر 

ابن  أعلى القيمتني هو من حني اإلجياب إىل حني التلف ، عند: وعلى القول الثاين . أصحاب القاضي ؟ على قولني 
عقيل ، وصاحب التلخيص ، ومن حني التلف إىل حني جواز الذبح ، عند الشريف وأيب اخلطاب يف اهلداية ، 

  . والشريازي والشيخني وغريهم 
الشاة املذبوحة شاة حلم كما يف احلديث ، يصنع هبا ما شاء ، هذا املشهور ، وأليب حممد احتمال أن ) : تنبيه ( 

) شاة حلم ( دي إذا عطب ، ال خيرج عن حكم اهلدي على رواية ، ويكون معىن قوله حكمها حكم األضحية ، كاهل
  . أي يف فضلها وثواهبا خاصة ، دون ما يصنع هبا 

  . وال يستحب أن يذحبها إال مسلم : قال 
ذحبها ال نزاع يف ذلك ، ألهنا قربة وطاعة ، فال يليها غري أهل القرب ، ومقتضى كالم اخلرقي أنه جيوز أن ي: ش 

وهو اختيار ) فعنه ( غري املسلم ، ومراده بذلك الكتايب ، بدليل ما تقدم له ، وقد اختلف عن أمحد يف ذلك ، 
اخلرقي وعامة األصحاب جيوز ، ألنه جيوز له ذبح غري األضحية ، فجاز له ذبح األضحية كاملسلم ، وألن الكافر 

  . املنع ) وعنه ( و ذلك ، جيوز أن يتوىل ما هو قربة للمسلم كبناء املساجد وحن
  ) . وال يذبح ضحاياكم إال طاهر ( ألن يف حديث ابن عباس الطويل  ٣٦٣٦
  . ومحلًا على الكراهة التنزيهية اه . ال يذبح النسك إال مسلم : وقال جابر  ٣٦٣٧

إىل نية ، نظراً للتعيني ويشترط أن ينوي املسلم ذلك ، ويكون توكيل الذمي يف جمرد النحر ، نعم يف املعينة ال حيتاج 
 .  
عامة األصحاب على حكاية الروايتني على اإلطالق ، وخصهما ابن أيب موسى والشريازي بالبقر والغنم ) : تنبيه ( 

هذا أي جواز ذبح الكتايب على : ، وجزما يف اإلبل بعدم اإلجزاء ، وقال الشريف و أبو اخلطاب يف خالفيهما 



أو على كتايب نصراين ، ومقتضى : احملرمة على اليهود ال حترم علينا ، زاد الشريف الشحوم : الرواية اليت تقول 
هذا أن حمل الروايتني على القول حبل الشحوم ، أما إن قلنا بتحرمي الشحوم فال يلي اليهودي بال نزاع ، وقد أشار 

جزء منها ، وأجاب مبنع حترمي أبو حممد إىل هذا ، فإنه علل املنع بأن الشحم حمرم علينا ، فيكون ذلك إتالف 
  . الشحم 

  . فإن ذحبها بيده كان أفضل : قال 
اقتداء بالنيب ، فإنه ضحى بكبشني أقرنني أملحني ، ذحبهما بيده ، ومسى وكرب ، ووضع رجله صفاحهما ، وحنر : ش 

ها ، فإن استناب جاز بال من البدن اليت ساقها يف حجته ثالثاً وستني بدنة ، وألن فعل القرب أوىل من االستنابة في
نزاع ، وقد استناب النيب فيما غرب عليه من بدنه ، واملستحب إذا مل يذبح بيده أن ميسك املدية بيده حال اإلمرار ، 

واحضروها إذا ذحبتم ، فإنه يغفر لكم عند ( فإن مل فليحضر ، ألن يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما الطويل 
  . أعلم  واهللا) أول قطرة من دمها 

  . بسم اهللا واهللا أكرب : ويقول عند الذبح : قال 
  . قد تقدم هذا ، وأن النيب مسى وكرب ، واألوىل أن يكون ذلك عند حتريك يده بالذبح واهللا أعلم : ش 
  . فإن نسي مل يضره : قال 
  . إذا نسي التسمية فال يضره ، وقد تقدم ذلك واخلالف فيه ، فال حاجة إىل إعادته : ش 
  . وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن ، ألن النية جتزئ : قال 
  . ال ريب يف االكتفاء بالنية ، إذ األعمال هبا ، نعم إن ذكر من ضحى عنه فحسن : ش 

اللهم منك وإليك عن حممد وأمته ، بسم اهللا واهللا : ( ألن يف حديث جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٣٦٣٨
  . مث ذبح ) أكرب 

إشعار بأنه ال بد من النية ، وال إشكال أهنا ال تصري أضحية إال بالنية ، بقي هل . ألن النية جتزئ : وقول اخلرقي 
أغناه عن جتديد النية عند . جعلت هذه أضحية : إذا قال : حتتاج إىل جتديد النية عند الذبح ؟ قال يف التلخيص 

فإنه ال بد وأن ينويه وقت . جعلتها هذه : نذرها يف ذمته مث قال  الذبح ، وكذا إذا نذرها بعينها ، خبالف ما إذا
  . وعلى هذا ففي املتطوع به ال بد وأن ينويه عند الذبح : قلت . الذبح 

  . وجيوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة : قال 
نا ألن كالمه السابق يف أن البدنة أو إنه إمنا أعادها ها ه: قد تقدمت هذه املسألة يف أول الباب ، وقد يقال : ش 

البقرة جترئ عن سبعة ، فهذا قد يقال فيما إذا ذحبها ذابح عنهم وحنو ذلك ، وهذه املسألة فيما إذا اشتركوا فيها ، 
إن كالمه السابق يف الواجب ، إذ اإلجزاء مشعر بذلك ، وهنا يف التطوع ، ونبه بذلك على : واألجود أن يقال 

  . ق بينهما اه خمالفة من فر
من جاء يريد أضحية : االعتبار أن يشترك اجلميع دفعة ، فلو اشترك ثالثة يف بقرة أضحية وقالوا ) : تنبيه ( 

  . فجاء قوم فشاركوهم ، مل جتزئ إال عن الثالثة ، قاله الشريازي . شاركناه 
  . والعقيقة سنة : قال 
العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصيب حني : غريه قال األصمعي و: قال أبو عبيد : قال األزهري : ش 

يولد ، ومسيت الشاة املذبوحة عند حلق شعره عقيقة ، على عادهتم يف تسمية الشيء باسم سببه ، مث اشتهر ذلك 
العقيقة  إمنا: أنكر أمحد هذا التفسري ، وقال : فال يفهم من العقيقة عند اإلطالق إال الذبيحة ، وقال ابن عبد الرب 



  . إذا قطعهما ، والذبح قطع احللقوم واملريء . عق والديه : الذبح نفسه ، وذلك ألن أصل العق القطع ، ومنه 
  . والعقيقة مشروعة مطلوبة عندنا بال ريب 

نعم عن الغالم : ( ملا روي عن أم كرز الكعبية رضي اهللا عنها أهنا سألت رسول اهللا عن العقيقة ، فقال  ٣٦٣٩
  . رواه أمحد والترمذي وصححه ) . ، وعن األنثى واحدة ، وال يضركم ذكرانا كن أو إناثاً  شاتات
رواه أبو داود والنسائي . وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب عق عن احلسن واحلسني كبشاً كبشاً  ٣٦٤٠

  . بكبشني كبشني : وقال 
جلاهلية إذا ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها كنا يف ا: وعن بريدة األسلمي رضي اهللا عنه قال  ٣٦٤١

العقيقة سنة ) : أمحد (  ١٦رواه أبو داود وقال . ، فلما جاء اإلسالم كنا نذبح شاة وحنلق رأسه ونلطخه بزعفران 
  . عن رسول اهللا قد عق عن احلسن واحلسني ، وفعله أصحابه 

جوب ؟ فقال أبو بكر يف التنبيه بانتهائها إىل ذلك ، قال أبو واختلف أصحابنا هل تنتهي هذه املطلوبية إىل الو
  . وحيتمله كالم أمحد : اخلطاب 
كل غالم مرهتن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، وحيلق : ( ملا روى احلسن عن مسرة أن رسول اهللا قال  ٣٦٤٢

مل يسمع احلسن من مسرة : وغريمها وقال اإلمام أمحد والنسائي . رواه اخلمسة وصححه الترمذي ) . رأسه ويسمى 
  . إال حديث العقيقة 

وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن النيب أمر بتسمية املولود يوم سابعه ، ووضع األذى عنه  ٣٦٤٣
  . حسن غريب : رواه الترمذي وقال . والعق 

  . عند القول باستحباهبا  وقال عامة األصحاب وهو املعروف عن أمحد بعدم انتهائها إىل ذلك ، ووقفوا
ال أحب : ( سئل النيب عن العقيقة فقال : ملا روي عن عمرو بن شعيب أيضاً عن أبيه عن جده ، قال  ٣٦٤٤
من أحب أن ينسك عن : ( قال . يا رسول اهللا إمنا نسألك عن أحدنا يولد له : وكأنه كره االسم ، فقالوا ) العقوق 

رواه أمحد وأبو داود والنسائي ، وإذاً حيمل ما تقدم ) تكافئتان ، وعن اجلارية شاة ولده فليفعل ، عن الغالم شاتان م
على تأكيد االستحباب ، مجعاً بني األدلة ، ويرجحه األمر بالتسمية يوم السابع واحللق ، ليس ذلك بواجب ، وإذا 

  . جملرد داللة االقتران كانا مستحبني فكذلك الذبح ، حذاراً من استعمال األمر يف حقيقته وجمازه ، ال 
  . عن الغالام شاتان ، وعن اجلارية شاة : قال 
ملا تقدم من حديثي أم كرز وعبد اهللا بن عمرو ، وعق النيب عن احلسن واحلسني قد جاء فيه كبش ، وجاء : ش 

شاة واحدة كبشان ، مع أن رواية الكبش قد حتمل على اجلواز ، وعلى عدم الوجدان ، وكذا نقول جبواز أن يذبح 
يعين : قال أمحد ) متكافيتان ( إذا مل يقدر على غريها ، واألوىل كون الشاتني متماثلتني ، ملا تقدم يف احلديث 

  . متقاربتني أو متساويتني 
  . تذبح يوم السابع : قال 
يوم السابع ،  وذلك ملا تقدم من حديثي مسرة وعبد اهللا بن عمرو ، وظاهر كالم اخلرقي أن مجيع العقيقة تذبح: ش 

تذبح إحدى شايت الغالم يوم والدته ، واألخرى يوم سابعه ، واألول هو املعروف يف النقل ، وهو : وقال ابن البنا 
  . ظاهر احلديث ، فإن فات السابع فقال اوصحاب يف أربع عشرة ، فإن فات ففي إحدى وعشرين 

يل االستحباب وبعد جيزئ حلصول املقصود ، ألن ذلك يروى عن عائشة رضي اهللا عنها ، وهذا على سب ٣٦٤٥
يستحب يف ) : أحدمها ( وكذلك قبل بعد الوالدة ، إذ هو أول الوقت ، فإن جتاوز إحدى وعشرين ففيه احتماالن 



يفعل يف كل ) والثاين ( كل سابع ، فيذبح يف مثانية وعشرين ، مث يف مخس وثالثني ، وعلى هذا قياساً على ما تقدم ، 
  . هذا قضاء ، فلم يتوقف كقضاء األضحية وغريها  وقت ، ألن

  . وجيتنب فيها من العيوب ما جيتنب يف األضحية : قال 
جيتنب يف العقيقة من العيب ما جيتنب يف األضحية ، ألهنا قربة يتقرب هبا إىل اهللا تعاىل ، شكرا على نعمته ، : ش 

وال عرجاء بني عرجها ، وال مريضة بني مرضها ، وال فأشبهت األضحية ، فعلى هذا ال يعق بعوراء بني عورها ، 
  . عجفاء ال تنقي ، وبيان مفصلًا قد تقدم 

  . وسبيلها يف األكل والصدقة واهلدية سبيلها : قال 
  . وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن : ألهنا نسيكة مشروعة ، أشبهت األضحية ، قال أبو حممد : ش 
  . ا إال أهنا تطبخ أجدالً: قال 
  . يعين أن األوىل يف العقيقة أن تفصل األعضاء ، فتطبخ كذلك ، وال تكسر عظامها ، تفاؤلًا بسالمة املولود : ش 

يف العقيقة اليت عقتها فاطمة عن احلسن واحلسني : ويف مراسيل أيب داود عن جعفر عن أبيه ، أن النيب قال  ٣٦٤٦
وهلذا قال أبو بكر ) برجل ، وكلوا وأطعموا ، وال تكسروا منها عظماً أن يبعثوا إىل بيت القابلة ( رضي اهللا عنهم 

  . يعطي القابلة منها فخذاً : يف التنبيه 
  . األجدال واحدها جدل بالدال غري املعجمة وهو العضو ، واهللا سبحانه أعلم ) تنبيه ( 

  كتاب السبق والرمي

  
  
  . األصل يف مشروعية ذلك اإلمجاع : ش 

ه ما روى نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا سابق باخليل اليت قد أضمرت من وقد شهد ل ٣٦٤٧
احلفيا ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق باخليل اليت مل تضمر من الثنية ، إىل مسجد بين زريق ، وكان ابن عمر 

من احلفيا إىل ثنية الوداع : ل سفيان متفق عليه واللفظ ملسلم زاد البخاري قا. رضي اهللا عنهما فيمن سابق فيها 
  . مخسة أميال أو ستة ، ومن ثنية الوداع إىل مسجد بين زريق ميل 

كانت لرسول اهللا ناقة تسمى العضباء ، وكانت ال تسبق ، فجاء أعرايب : وعن أنس رضي اهللا عنه قال  ٣٦٤٨
إن حقاً على اهللا أن اهللا تعاىل ال يرفع شيئاً ( : على قعود له فسبقها ، فاشتد ذلك على املسلمني ، فقال رسول اهللا 

  ) . } وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة { (  ١٩: رواه أمحد والبخاري ، وقال اهللا سبحانه ) من الدنيا إال وضعه 
أال إن القوة ) وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة : ( ( مسعت النيب يقول : قال عقبة بن عامر رضي اهللا عنه  ٣٦٤٩

  . رواه مسلم وغريه ) رمي ، أال إن القوة الرمي ، أال إن القوة الرمي ال
  . رواه أمحد ومسلم وغريه ) . من علم الرمي مث تركه فليس منا : ( وعنه أيضاً عن النيب قال  ٣٦٥٠
تسب إن اهللا عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة ، صانعه الذي حي: ( وعنه أيضاً عن النيب قال  ٣٦٥١

ارموا واركبوا ، وأن ترموا : ( وقال ) يف صنعته اخلري ، والذي جيهز به يف سبيل اهللا ، والذي يرمي به يف سبيل اهللا 
كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إال ثالثاً ، رميه عن قوسه ، وتأديبه فرسه : ( ، وقال ) خري لكم من أن تركبوا 

  . رواه اخلمسة ، واهللا أعلم ) ، ومالعبته أهله ، فإهنن من احلق 



  . والسبق يف احلافر والنصل واخلف ال غري : قال 
السبق بفتح الباء اجلعل املخرج يف املسابقة ، وبسكوهنا مصدر سبقه سبقاً ومسابقة ، وال نزاع يف جواز : ش 

املزاريق ، والطيور والفيلة املسابقة بغري عوض مطلقاً ، من غري تقييد بشيء معني ، كاملسابقة على األقدام والسفن و
  . وحنو ذلك ، وكذلك املصارعة ، ورفع احلجر ليعرف األشد 

  . رواه أبو دادو . وقد سابقت عائشة النيب على رجليها  ٣٦٥٢
  . رواه الترمذي . وصارع النيب ركانة فصرعه  ٣٦٥٣
املسابقة بعوض فمذهبنا أنه ال جيوز  ومر النيب بقوم يربعون حجراً ، أي يرفعونه ليعرفوا األشد منهم ، وأما ٣٦٥٤

وهو ) واخلف ( ، وهو السهام من النشاب والنبل دون غريها ) يف النصل ( إال يف الثالثة اليت ذكرها اخلرقي ، 
وهو اخليل وحدها ، وهو تسمية الشيء باسم جزئه ، أو على حذف مضاف ، أي ذي ) واحلافر ( اإلبل وحدها 

  . وتبع اخلرقي يف ذلك لفظ احلديث الذي هو املعتمد عليه يف املسألة  خف ، وذي حافر ، وذي نصل ،
) ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل : ( قال رسول اهللا : وهو ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٦٥٥

الشرع يف رواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وصححه ابن القطان أي ال سبق شرعي ، أو ال سبق يعترب يف 
) الحيل سبق إال على خف ، أو حافر ، أو نصل : ( غري هذه الثالثة ، وقد صرح مبعىن هذا يف رواية النسائي فقال 

وإمنا خصت هذه الثالثة واهللا أعلم بتجويز العوض فيها ، ألهنا من آالت احلرب املأمور بتعلمها وأحكامها ، وألهنا 
إن املراد بالنصل واخلف واحلافر ما تقدم ، دون املزاريق ، والفيلة ، : ذا قلنا املعهودة املعتادة للنيب وأصحابه ، وهل

  . والبغال واحلمري ، نظراً للمعتاد 
  . وإذا أراد أن يستبقا أخرج أحدمها ومل خيرج اآلخر : قال 
، والنفع  ال نزاع يف جواز جعل العوض يف املسابقة من اإلمام ، ملا يف ذلك من احلث على تعلم اجلهاد: ش 

للمسلمني ، وكذلك جيوز عندنا جعله من غري املتسابقني ، نظراً ملا فيه من املصلحة ، فأشبه شراء السالح واخليل 
إن سبقتين فلك عشرة ، : لذلك ، وجيوز أيضاً عندنا جعله من أحد املتسابقني ، كأن يقول مثلًا من أراد اإلخراج 

ن املصلحة ، وهبذا خرج عن أن يكون قماراً ، إذ املتقامران ال خيلو كل وإن سبقتك فال شيء عليك ، ملا يف ذلك م
منهما من أن يكون غارماً أو غامناً ، فكل منهما دخل على خطر ، وهنا ليس كذلك ، إذ أحدمها ال خطر عليه ، 

  . ألنه إما أن يكون غامناً ، أو غري غارم ، وصاحبه إما غارماً أو غري غامن 
  . لعوض كونه معلوماً باملشاهدة ، أو بالقدر ، والصفة وشرط ا) تنبيه ( 

  . فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ومل يأخذ من املسبوق شيئاً ، فإن سبق من مل خيرج أحرز سبق صاحبه : قال 
  . اعتماداً على الشرط السابق : ش 
ما ، أو بعريه بعريهتما ، أو رميه رمييهما وإن أخرجا مجيعاً مل جيز إال أن يدخال بينهما حمللًا يكاىفء فرسه فرسيه: قال 

 .  
قد تقدم أن الفاصل بني املسابقة الشرعية والقمار ، أن املقامر يكون على خطر من أن يغنم أو يغرم ، خبالف : ش 

د املسابق ، فعلى هذا إذا كان اجلعل منهما ، ومل يدخال حمللًا مل جيز ، لوجود معىن القمار فيه وهو اخلطر يف كل واح
  . منهما 
من أدخل فرساً بني فرسني ، ( وقد نبه النيب على ذلك حيث قال فيما رواه عنه أبو هريرة رضي هللا عنه  ٣٦٥٦

رواه أمحد واللفظ ) . وهو ال يأمن أن يسبق فال بأس به ، ومن أدخل فرساً بني فرسني وقد أمن أن يسبق فهو قمار 



ا أمن أن يسبق ، ألن كل واحد منهما إذاً على خطر من أن يغنم أو له ، وأبو داود وابن ماجه ، فجعله قماراً إذ
يغرم ، ومل جيعله قماراً إذا مل يأمن أن يسبق ، ألن كل واحد منهما إذاً جيوز أن خيلو من ذلك ، وإن كان اجلعل 

اثل فرسه منهما ، وأدخال حمللًا جاز للحديث ، لكن بشرط أن يكون كما قال الشيخ رمحه اهللا يكاىفء ، أي مي
أو رميه رمييها إن كانت على . فرسيهما إن كانت املسابقة على اخليل ، أو بعريه بعريهتما إن كانت على اإلبل 

الرمي ألنه إذا كان كذلك مل يؤمن أن يسبق ، فيجوز كما يف احلديث ، النتفاء معىن القمار ، وإن مل يكن كذلك 
مأمون سبقه ، فيكون وجوده كعدمه ، وإذاً يكون قماراً كما يف  بأن كان فرسامها جوادين ، وفرسه بطيئاً ، فهو

  . احلديث 
  . مسي الداخل بينهما حمللًا ألن العوض صار حاللًا به ، فهو السبب حلل العوض ، واهللا أعلم ) : تنبيه ( 

سائر ماله ، فإن سبقهما أحرز سبقهما ، وإن كان السابق أحدمها أحرز سبقه ، وأخذ سبق صاحبه ، فكان ك: قال 
  . ومل يأخذ من احمللل شيئاً 

احلال . ( إذا جاز إخراج السبق وهو اجلعل من كل واحد منهما بالشرط السابق ، فال خيلو من مخسة أحوال : ش 
) الثانية . ( جاءوا مجيعاً ، فإن كل واحد منهما حيرز سبق نفسه ، وال شيء للمحلل ، ألنه ال سابق فيهم ) األوىل 

سبقهما احمللل ، فإنه حيرز سبقيهما لسبقه ) الثالثة ( بقان احمللل ، فكذلك لتساويهما ، وانتفاء سبق احمللل سبق املست
سبق أحدمها ، فإنه حيرز سبق نفسه ، ألنه ال سابق له ، ويأخذ سبق صاحبه لسبقه ، وال يأخذ من ) الرابعة . ( 

سبق أحدمها مع احمللل ، فإن السابق حيرز سبقه ، ) اخلامسة . ( احمللل شيئاً ، إذ وضع احمللل أنه ال يدفع شيئاً 
  . ويكون سبق اآلخر بينهما 

نوع القوسني ) واحتاد ( املركوبني والراميني ، ال الراكبني والقوسني ، ) تعيني ( أنه يشترط يف املسابقة ) واعلم ( 
هجني على املذهب ، وخرج اجلواز بناء على واملركوبني ، فال جيوز بني قوس عربية وفارسية ، وال بني فرس عريب و

  . املسافة مبا جرت به العادة ، وقد تقدم شرط العوض ) وحتديد ( تساويهما يف السهم 
وال جيوز إذا أرسل الفرسان أن جينب أحدمها إىل فرسه فرساً حيرضه على العدو ، وال يصيح به يف وقت : قال 

  ) . جنب وال جلب  ال: ( سباقه ، ملا روي عن النيب أنه قال 
  . قد ذكر اخلرقي رمحه اهللا احلكم وذكر دليله : ش 

رواه أبو داود ) . ال جلب وال جنب يوم الرهان : ( وهو ما روى عمران بن حصني ، عن النيب قال  ٣٦٥٧
  ) . ومن انتهب هنبة فليس منا ( وكذلك الترمذي وزاد ) وال شغار يف اإلسالم ( والنسائي وزاد 

رواه أمحد ، ) . ال جلب وال جنب ، وال شغار يف اإلسالم : ( ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب قال وعن  ٣٦٥٨
واملعروف يف تفسري احلديث ما قاله اخلرقي ، وفسر القاضي وكذلك ابن األثري يف جامع األصول اجلنب بأن جينب 

كذا قيل ، وال : مي ، فإن ابن املنذر قال فرساً آخر معه ، فإذا قصر املركوب ركب اجملنوب ، وهذا التفسري قد
أحسب هذا يصح ، ألن الفرس اليت يسابق هبا ال بد من تعيينها ، فإن كانت اليت يتحول عنها فما حصل السبق هبا 

ومن شرط السباق ذلك ، وعن أيب عبيد أنه . ، وإن كانت اليت يتحول إليها فما حصلت املسابقة هبا يف مجيع احللبة 
فال يفعل ، ليأتيهم على مياههم فيصدقهم ، وهذا يرده : بأن حيشر الساعي أهل املاشية ليصدقهم ، قال  فسر اجللب

  . ظاهر احلديث ، وقد يقال يوم الرهان ظرف للجلب فقط ، فال داللة يف احلديث ، واهللا أعلم 

  كتاب األميان والنذور



  
 نفسه أو عند احلالف ، على أمر من األمور ، بصيغ األميان مجع ميني ، وهي يف أصل اللغة احللف مبعظم يف: ش 

وحياتك ألركنب ، واألصل يف مشروعيتها اإلمجاع ، وقد شهد لذلك أمر اهللا . واهللا ألفعلن : خمصوصة ، كقوله 
قل بلى { (  ١٩: وقال تعاىل ) } ويستنبئونك أحق هو قل إي وريب إنه حلق { (  ١٩: تعاىل نبيه هبا ، قال سبحانه 

) } ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم { (  ١٩: وقال سبحانه ) } قل بلى وريب لتأتينكم { (  ٩)}  لتبعثن وريب
  . اآلية 

إين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خرياً منها إال أتيت الذي هو ( ومن السنة قول النيب  ٣٦٥٩
  . متفق عليه ) خري وحتللتها 

  . ف أن يفعل شيئاً فلم يفعله ، أو ال يفعل شيئاً ففعله فعليه الكفارة ومن حل: قال 
ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ، ولكن يؤاخذكم مبا { (  ١٩: األصل يف هذا يف اجلملة قول اهللا تعاىل : ش 

  . اآلية ) } عقدمت األميان ، فكفارته إطعام عشرة مساكني 
من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها ، فليكفر : ( نه أن رسول اهللا قال وعن أيب هريرة رضي اهللا ع ٣٦٦٠

  . رواه مسلم وغريه ) عن ميينه ، وليفعل الذي هو خري 
إين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني ، فأرى غريها : ( وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٣٦٦١

يف . متفق عليه ) وأتيت الذي هو خري ، أو أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييين  خرياً منها إال كفرت عن مييين ،
  . عدة أحاديث سوى هذين 

وقد مشل كالم اخلرقي ما كان فعله معصية ، فلو حلف أن يفعل معصية فلم يفعلها فعليه الكفارة ، وهذا قول العامة 
  . ملا تقدم ، وقيل ال كفارة يف ذلك 

ال نذر فيما ال ميلك ابن ( قال رسول اهللا : عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال  ملا روي من حديث ٣٦٦١
آدم ، وال يف معصية ، وال يف قطيعة رحم ، ومن حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها فليدعها ، وليأت الذي هو 

وليكفر ( حاديث كلها عن النيب األ: رواه أبو داود والنسائي ، لكن قال فيه أبو داود ) خري ، فإن تركها كفارهتا 
  . وهذه إشارة إىل ضعفه وشذوذه . إال ما ال يعبأ به ) عن ميينه 
يا رسول اهللا أرأيت ابن عم يل آتية أسأله فال : قلت : وقد روى األحوص عن أبيه رضي اهللا عنه قال  ٣٦٦٣

عطيه وال أصله ؟ فأمرين أن آيت الذي هو يعطيين ، وال يصلين ، مث حيتاج إيل فيأتيين فيسألين ، وقد حلفت أن ال أ
  . رواه النسائي . خري ، وأكفر عن مييين 

حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله ، هذا إذا كانت ميينه مؤقتة ففات الوقت ، أو كانت مطلقة ففات : وقول اخلرقي 
  . وقت اإلمكان ، وبيان ذلك له حمل آخر واهللا أعلم 

  . عليه إذا كانت اليمني بغري الطالق والعتاق  فإن فعله ناسياً فال شيء: قال 
ملا قال رمحه اهللا أن من حلف على ترك شيء ففعله فعليه الكفارة ، قال إن هذا مقيد مبا إذا فعله ذاكراً ليمينه : ش 

س عليكم ولي{ (  ١٩: ، أما إذا فعله ناسياً هلا واليمني بغري الطالق والعتاق فال شيء عليه ، لعموم قول اهللا تعاىل 
  ) . } جناح فيما أخطأمت به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم 

  ) . إن اهللا جتاوز ألميت عن اخلطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه : ( وقول النيب  ٣٦٦٤
وإن كانت اليمني بالطالق والعتاق فإهنما يلزمانه ، لترددمها بني التعليق بالشرط ألن صورهتما صورته وبني اليمني ، 



معىن اليمني فيهما وهو احلث أو املنع ، فغلب جانب التعليق احتياطاً للفروج ، ولفكاك الرقاب ، وأيضاً فقد لوجود 
إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو : تقدم أن أصل اليمني يف اللغة احللف مبعظم ، واحللف بالطالق والعتاق كقوله 

اء وعدم النقل ، وتسمية ذلك حلفا إمنا هو جماز ، ملا فعبدي حر ليس كذلك ، وإمنا هو جزاء أو شرط ، واألصل الب
  . فيه من احلث أو املنع ، واألصل احلقيقة ، وهذا هو املذهب عند األصحاب 

ال حينث يف اجلميع ، اعتماداً على عموم اآلية واحلديث ، إذ احلث واملنع يف اليمني مبنزلة ) رواية ثانية ( ويف املذهب 
مر والنهي ، وقد استقر أن فاعل املنهي عنه ناسياً أو خمطئاً ال يكون آمثاً وال خمالفاً ، فكذلك الطاعة واملعصية يف األ

من فعل احمللوف على تركه ناسياً أو جاهلًا ، ال يكون حانثاً ، وال خمالفاً ليمينه ، وهذه الراوية اختيار أيب العباس ، 
له بقدر الناقلني جلوابه يف الرواية األوىل ، اليت هي رواية  قد نظرت جوابه يف هذه الرواية فوجدت الناقلني: وقال 

حينث يف اجلميع ، وهي أضعفهن ، ألنه فعل ما حلف عليه قاصداً لفعله ، فأشبه الذاكر ) وعنه رواية ثالثة ( التفرقة 
 .  
أن ال يفارق وحكم جاهل احمللوف عليه كمن حلف ال يسلم على فالن ، فسلم عليه حيسبه غريه ، أو ) تنبيه ( 

غرميه حىت يستويف حقه ، فأعطاه قدر حقه ، ففارقه ظنا منه أنه قد بر فوجد ما أخذه ردئياً وحنو ذلك حكم الناسي 
بغري اإلجلاء ففيه روايتان ، والدي نصره أبو حممد عدم احلنث ، نظرا إىل أن الفعل ال ) أما املكره ( على ما تقدم ، 

الطالق والعتاق وغريمها من الرواية مث وإن كان اإلكراه باِإلجلاء كمن حلف ال ينسب إليه ، وخرج التفرقة بني 
يدخل دارا ، فحمل وأدخلها ، ومل يقر على االمتناع مل حينث ، لعدم نسبه الفعل إليه ، وإن قدر على االمتناع 

حقيقة ، والفاعل يف حال النتفاء الفعل منه ) وعدمه ( ألن قدرته على االمتناع مبنزلة فعله ) احلنث ( فوجهان 
  . اجلنون قيل كالناسي ، ألن فعله قد يعترب ، بدليل صحة إيالئه ، واألصح عدم حنثه مطلقاً كالنائم 

من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فال كفارة عليه ، ألن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة : قال 
 .  

  . وعليه األصحاب . هو أعظم من أن تكون فيه كفارة : اية اجلماعة كذلك قال أمحد رضي اهللا عنه يف رو: ش 
مخس ليس هلن كفارة ، الشرك باهللا ، : ( قال رسول اهللا : وذلك ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٦٦٥

  ) . وقيل النفس بغري حق ، وهنب املؤمن ، والفرار يوم الزحف ، وميني صابرة يقتطع هبا ماال بغري حق 
اختصم إىل النيب رجالن ، فوقعت اليمني على أحدمها ، فحلف باهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٦٦٦

إنه كاذب ، إن له عنده حق ، أمره أن : قال فنزل جربيل على النيب فقال . الذي ال إله إال هو ماله عندي شيء 
روامها أمحد ، وروى الثاين أبود داود بنحوه ، فأخرب . . ادته يعطيه حقه وكفارة ميينه معرفته أن ال إله إال اهللا أو شه

النيب يف األول أن هذه اليمني ال كفارة هلا ، وأخرب جربيل يف الثاين أن كفارهتا الشهادة ، ال الكفارة اليت أوجبها اهللا 
قال أمحد إذ الكفارة ال ترفع تعاىل يف تعقيد األميان ، وكالمنا فيها ، وأيضاً فإن هذه اليمني أعظم من أن تكفر كما 

  . إمثها ، وال متحو ما حصل هبا ، وبيان ذلك أهنا كبرية ، أو من أعظم الكبائر 
يا رسول اهللا ما : جاء أعرايب إىل النيب فقال : ففي البخاري عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه قال  ٣٦٦٧

اليمني : ( مث ماذا ؟ قال : قال ) مث عقوق الوالدين : (  مث ماذا ؟ قال: قال ) اإلشراك باهللا : ( الكبائر ؟ قال 
  . اليت يقتطع هبا مال امرئ مسلم هو فيها كاذب : وما اليمني الغموس ؟ قال : قلت ) الغموس 
من أكرب الكبائر الشرك باهللا ، وعقوق الوالدين ، واليمني : ( وعن عبد اهللا بن أنيس ، عن النيب قال  ٣٦٦٨

رواه ) حالف باهللا ميني صرب ، فأدخل فيها جناح بعوضة ، إال جعلت نكتة يف قلبه إىل يوم القيامة الغموس وما حلف 



أبو داود ، وأيضاً فهي ميني غري منعقدة ، فال توجب كفارة كاللغو ، وبيان عدم انعقادها أهنا ال تقتضي براً ، وال 
  . ث ميكن فيها ، واليمني املنعقدة هي اليت ميكن فيها الرب واحلن

فجعل ) اليمني حنث أو ندم : ( قال رسول اهللا : وقد روى ابن أيب شيبة عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٦٦٩
  . اليمني مترددة بني شيئني احلنث أو الندم ، وهذه حنث فقط بل وندم 

فأوجبت الكفارة رواية أخرى جتب فيها الكفارة ، ألنه وجدت منه اليمني واملخالفة مع القصد ، ) وعن أمحد ( 
كاملستقبلة وألن الكفارة إذا وجبت مع غري الغموس أوىل ، وجواب هذا قد تقدم ، وهو أن هذه لعظمها قصرت 

  . الكفارة عن الدخول فيها 
  . كنا نعد من األميان اليت ال كفارة فيها اليمني الغموس : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه  ٣٦٧٠

تغمس صاحبها يف النار ، وهي ميني الصرب ، وأصل الصرب احلبس ، فيمني صرب أي ميني اليمني الغموس اليت ) تنبيه ( 
  . حبس ، ألهنا حتبس صاحبها 

  . والكفارة إمنا تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمني : قال 
: قوله الكفارة إمنا تلزم من حلف وهو قاصد لعقد اليمني ، فلو مرت اليمني على لسانه من غري قصد إليها ، ك: ش 

  . ال واهللا ، وبلى واهللا ، يف عرض حديثه ، فال كفارة عليه ، ألنه من لغو اليمني 
يف قول ) } ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم { (  ١٩: قالت عائشة رضي اهللا عنها أنزلت هذه اآلية  ٣٦٧١
وطريقة البخاري يف صحيحه : ني أخرجه البخاري وأبو داود ، وقال بعض احملدث. ال واهللا وبلى واهللا : الرجل 

اللغو يف : وكذلك جاء مصرحاً به يف رواية أخرى أليب داود ، قال : تقتضي أن حنو هذا من باب املرفوع ، قلت 
وكذلك ) هو قول الرجل يف بيته كال واهللا ، وبلى واهللا : ( قال رسول اهللا : اليمني قالت عائشة رضي اهللا عنها 

ما اطرح ومل يعقد عليه ، وإذا كان من اللغو فال كفارة فيه بدليل اآلية الكرمية ، فإن اهللا اللغو : قال أهل اللغة 
سبحانه نفى املؤاخذة فيه ، وجعل املؤاخذة والكفارة فيما عقدنا من األميان ، وكالم اخلرقي يشمل املاضي 

يف املستقبل أنه ليس من اللغو ، ) ويف املذهب رواية أخرى ( واملستقبل ، وهو ظاهر قول عائشة رضي اهللا عنها 
  . فيجب فيه الكفارة 

وقد خرج من كالم اخلرقي من ال قصد له أصلًا ، كالنائم والطفل ، واجملنون ، وحنوهم ، ويف معىن ذلك السكران ، 
  . النتفاء القصد منه ، وأبو حممد جيري فيه القولني من الروايتني يف طالقه 

صده كال قصد ، وكذلك الصيب ، ألنه وإن كان له قصد إال أن الشارع رفع القلم ومما يلحق بذلك املكره ، ألن ق
  . عنه ، ورفع القلم يقتضي أن ال تلزمه كفارة 

ودخل يف كالمه الكافر فتصح ميينه ، وتلزمه الكفارة ، وإن حنث يف كفره ، ألنه مكلف ، وألن النيب أمر عمر 
  . لية والنذر حلف بالوفاء بنذر االعتكاف الذي نذره يف اجلاه

  . ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم يكن فال كفارة عليه ، ألنه من لغو اليمني : قال 
اليمني على املاضي إما صادقاً فيها فهو بار إمجاعاً ، وإما كاذباً فيها متعمداً فهي اليمني الغموس ، وقد تقدمت : ش 

ا حلف عليه ، فهذه صورة اخلرقي ، وهي عنده من لغو اليمني وإذا كانت من لغو ، وإما خمطئاً معتقداً أن األمر كم
اليمني فال كفارة فيها وبيان أهنا من لغو اليمني أن املؤاخذة منتفية فيها ، إذ املؤاخذة إمنا تكون مع قصد املخالفة وال 

إن هذا ليس من لغو اليمني ، وجتب به ) رواية أخرى ( خمالفة ، وهلذا ال يأمث احلالف واحلال هذه ، وقيل عن أمحد 
الكفارة ، نظراً لظاهر حديث عائشة رضي اهللا عنها فإن ظاهره حصر اللغو يف األول ، وألن اليمني باهللا وجدت مع 



  . املخالفة ، فأوجبت الكفارة ، كاليمني على مستقبل 
ال واهللا وبلى واهللا ، : يقصد عقد اليمني ، كقوله  أن ال) أحدمها ( اخلرقي رمحه اهللا جيعل لغو اليمني شيئني ) تنبيه ( 

أن حيلف على شيء فيتبني خبالفه ، وهذه طريقة ابن أيب موسى ) والثاين ( سواء كان ذلك يف املاضي أو يف املستقبل 
بل وغريه ، وهي يف اجلملة ظاهر املذهب ، والقاضي جيعل املاضي لغواً قولًا واحداً ، ويف سبق اللسان يف املستق

روايتان ، وأبو حممد عكسه جيعل سبق اللسان يف املستقبل لغواً قولًا واحداً ويف املاضي روايتان ، ومن األصحاب 
من حيكي روايتني يف الصورتني ، وجيعل اللغو يف إحدى الروايتني هذا دون هذا ، ويف األخرى هذا دون هذا ، 

كى املسألة على ثالث روايات ، فإذا سبق على لسانه يف ومجع أبو الربكات بني طريقيت القاضي وأيب حممد ، فح
يف اليمني معتقداً أن األمر كما حلف عليه فهذا لغو اتفاقاً ، وإن سبق على لسانه . ال واهللا ، وبلى واهللا : املاضي 

) مها لغو كال( اليمني يف املستقبل ، أو تعمد اليمني على أمر يظنه كما حلف عليه فتبني خبالفه ، فثالث روايات 
وقد تلخص لك يف املسألة مخس طرق ، ) وعكسه ( يف املاضي دون ما يسبق على لسانه ) احلنث ( وهو املذهب 

  . واملذهب منها يف اجلملة قول اخلرقي 
  . واليمني املكفرة أن حيلف باهللا عز وجل ، أو باسم من أمسائه : قال 
  . ال نزاع أن احللف باهللا عز وجل ميني مكفرة : ش 

متفق عليه ، وكذلك احللف باسم من ) من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت ( وقد قال رسول اهللا  ٣٦٧٢
  . أمسائه يف اجلملة ، وقد أمر اهللا سبحانه النيب أن حيلف بربه كما تقدم 

اري وغريه رواه البخ) ال ومقلب القلوب ( أكثر ما كان النيب حيلف : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ٣٦٧٣
 .  

وال يناقض هذا قول . ورب الكعبة : ويف النسائي واملسند أن النيب أمرهم إذا أرادوا أن حيلفوا أن يقولوا  ٣٦٧٤
إذ احلالف جبميع أمساء اهللا أو صفاته حالف باهللا ، وأمساء اهللا بالنسبة إىل ) من كان حالفٍا فال حيلف إال باهللا ( النيب 

ما ال يسمى به غريه ، حنو واهللا ، واألول الذي ليس قبله شيء ، واآلخر ) أحدها ( أقسام ، هذا املقام تنقسم ثالثة 
الذي ليس بعده شيء ، ورب العاملني ، ومالك يوم الدين ، واحلي الذي ال ميوت ، وخالق اخللق ، وحنو ذلك ، 

صرف ذلك إىل غري اهللا تعاىل  وكذلك والرمحن ، على الصحيح ، فهذا القسم به ميني مكفرة بكل حال ، الستحالة
ما قد يسمى به غري اهللا ، لكن إطالقه ينصرف إىل اهللا سبحانه ، كاخللق ، والرازق والرب ، واملوىل ) الثاين ( ، 

والرحيم ، وحنو ذلك ، فهذا إن نوى به اسم اهللا أو أطلق كان مييناً ، نظراً ملا يفهم منه عند ذلك ، وإن نوى غري 
{ (  ١٩: على املذهب ، لصحة إطالقه عليه ، قال اهللا سبحانه حكاية عن يوسف عليه السالم  اهللا فليس بيمني
 ١٩وقال عن نبيه ) } فارزقوهم منه { (  ١٩: وقال سبحانه ) } اذكرين عند ربك { (  ١٩و ) } ارجع إىل ربك 

إن أتى بذلك معرفاً : لحة العاقويل وإذا نوى بلفظه ما حيتمله فينصرف إليه ، وقال ط) } باملؤمنني رؤوف رحيم { ( 
ما يسمى ) الثالث . ( كان مييناً مطلقاً ، ألنه ال يستعمل مع التعريف إال يف اسم اهللا تعاىل . واخلالق والرازق : حنو 

به اهللا سبحانه ، لكن ال ينصرف إطالقه إىل اهللا سبحانه ، كاحلي والعامل واملوجود ، والكرمي ، فهذا إن نوى به غري 
اهللا ، أو أطلق فليس بيمني ، نظراً ملا يفهم منه عند اإلطالق ، وإن نوى به اهللا تعاىل فهو ميني عند الشيخني وغريمها 

ال يكون مييناً ، : ، ألنه قصد احللف مبا يسمى به اهللا سبحانه ، أشبه القسم الذي قبله ، وقال القاضي وابن البنا 
ع االشتراك ال حرمة ، والنية اجملردة ال تنعقد هبا اليمني ، وأجيب بأن االنعقاد ألن اليمني انعقادها حلرمة االسم ، وم

  . باالسم احملتمل املنوي به أحد حمتمالته ، فيصري كاملصرح به ، واهللا أعلم 



  . أو بآية من القرآن : قال 
أشار إىل أن احلالف بصفاته سبحانه  ملا قال الشيخ رمحه اهللا إن احلالف باهللا تعاىل أو بأمسائه تكون ميينه مكفرة ،: ش 

كذلك ، كأن حيلف بكالم اهللا ، أو باملصحف ، أو بالقرآن ، أو بآية منه ، أو بعزة اهللا ، أو بعظمته ، أو علمه ، 
  . وحنو ذلك 
ىل انظر إليها وإ: ملا خلق اهللا اجلنة أرسل جربيل فقال : ( ويف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال  ٣٦٧٥

  ) . وعزتك ال يسمع هبا أحد إال دخلها : فقال . ما أعددت ألهلها 
يا رب اصرف وجهي عن النار ، ال : يبقى رجل بني اجلنة والنار ، فيقول ( ويف حديثه أيضاً عن النيب  ٣٦٧٦

  . متفق عليهما ) وعزتك ال أسألك غريها 
ما هو صفة ) أحدها ( ضاً تنقسم ثالثة أقسام مث إن الصفات أي) بلى وعزتك ( ويف حديث اغتسال أيوب  ٣٦٧٧

لذاته سبحانه ، ال حيتمل غريها ، كعزة اهللا ، وعظمته ، وكربيائه ، وكالمه ، وحنو ذلك ، فهذا القسم به ميني بكل 
اهللا ما هو صفة لذاته لكن قد يعرب به عن غريها جمازاً ، كعلم اهللا وقدرته ، فإهنا قد يراد هبا معلوم ) الثاين ( حال 

انظر إىل قدرة اهللا ، أي مقدوره ، : أي ما علمته فينا ، ويقال . اللهم اغفر لنا علمك فينا : ومقدوره ، كقوهلم 
فهذا مع اإلطالق يكون مييناً ، اعتماداً على ما يفهم منه عند التخاطب ، وكذلك مع قصد صفة اهللا تعاىل بال ريب 

يناً ، على قياس ما تقدم فيما إذا نوى بالرب غري اهللا سبحانه ، واملنصوص ، ومع إرادة املعلوم أو املقدور ال يكون مي
  . عن أمحد أن ذلك يكون مييناً بكل حال ، وال يقبل منه فيه غري صفة اهللا ، ولعله يريد يف احلكم 

كالعهد وامليثاق ، ما ال ينصرف بإطالقه إىل صفة اهللا تعاىل ، لكن ينصرف بالنية أو بإضافته إليه لفظاً ، ) الثالث ( 
  . أو باإلضافة كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل . وحنو ذلك ، فهذا ال يكون مييناً مكفرة إال بالنية 

  . أو بصدقة ملكه أو باحلج : قال 
إن دخلت الدار ، أو كلمت زيداً ، أو : أي ومن األميان املكفرة احللف بصدقة ملكه أو احلج ، كأن يقول : ش 

احلج ، أو فلله علي الصدقة مبايل أو عتق عبدي ، وحنو ذلك ، وضابطه أن خيرج النذر خمرج اليمني حنو ذلك فعلي 
، بأن مينع نفسه أو غريه به شيئاً ، أو حيث به على شيء ، ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب ، واختلف عن أمحد 

  . ذور مل جيزئه أن الواجب فيه الكفارة ليس إال ، حىت لو فعل املن) فعنه ( يف حكمه ، 
حدثنا محاد بن زيد ، عن حممد بن الزبري احلنظلي عن أبيه ، عن : ملا روى سعيد بن منصور يف سننه قال  ٣٦٧٨

لكنه ضعيف من قبل حممد بن الزبري ) ال نذر يف غضب ، وكفارته كفارة ميني : ( عمران بن حصني ، عن النيب قال 
 .  

ال ( كثري ، عن رجل من بين حنيفة ، وعن أيب سلمة كالمها عن النيب  وروى عبد الرزاق عن حيىي بن أيب ٣٦٧٩
  . ، وهذا وإن كان مرسلًا لكنه يتقوى بالذي قبله ) نذر يف غضب ، وال يف معصية اهللا ، وكفارته كفارة ميني 

مرياث  مث يعضد ذلك ما روى أبو داود يف سننه عن سعيد بن املسيب ، أو رجلني من األنصار كان بينهما ٣٦٨٠
إن عدت تسألين فكل مال يل يف رتاج الكعبة ، فقال له عمر رضي اهللا عنه : ، فسأل أحدمها صاحبه القسمة فقال 

ال ميني عليك وال نذر يف : ( إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن ميينك ، وكلم أخاك ، مسعت رسول اهللا يقول : 
  ) . معصية الرب ، وال يف قطيعة الرحم وفيما ال ميلك 

ويروى حنو هذا أيضاً عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وحفصة ، وزينب بنت أيب سلمة رضي اهللا  ٣٦٨١
وال يعرف عن غريهم خالفهم ، ومثل ذلك ال يتقاصر عن ختصيص إطالق األمر بالوفاء بالنذر ، مث بالنظر . عنهم 



احلج ، وحنو ذلك ليس مقصوده الشرط وال اجلزاء ، بل إن فعلت كذا فعلي : إىل املعاين ، وقد علم أن قول القائل 
اآلية ) } ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان { (  ١٩: منع نفسه من ذلك ، فهو كاليمني ، فيدخل يف قوله تعاىل 

وحنو ذلك ، فهذا املقصود فيه وجود الشرط واجلزاء ، . إن شفى اهللا مريضي فعلي احلج : وهذا خبالف قوله 
وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واملذهب بال ريب يتخري بني فعل ذلك ، عملًا مبا التزمه ، ) وعنه ( املقاصد ،  واملعترب

  . يفعله : وبني كفارة اليمني ملا تقدم ، وحيكى عن ابن عقيل يف الواضح أنه قال 
  . أو بالعهد : قال 
، وما ) ما إذا نوى بذلك صفة اهللا تعاىل  (أي ومن اليمني املكفرة احللف بالعهد ، وقد يشمل كالم اخلرقي : ش 

إذا مل ينو ، وال ريب أنه إذا نوى به صفة اهللا تعاىل أنه يكون مييناً ، إذ العهد حيتمل أن يراد به كالم اهللا تعاىل الذي 
ه ، وال ريب أن كالمه صفة له سبحان) } أمل أعهد إليكم يا بين آدم { (  ١٩: أمرنا أو هنانا به ، كقوله تعاىل 

وحيتمل أن يراد به استحقاقه ملا تعبدنا به ، فإذا نوى بالعهد األول فقد نوى به أحد حمتمليه ، بل هو الظاهر منه ، 
فهل هو ميني وهو ظاهر كالم اخلرقي ، إذ األلف والالم بدل من املضاف ) أما إذا مل ينو ( فيصري كما لو صرح به ، 

فهو ميني بال ريب أو ليس بيمني وهو ظاهر كالم أيب اخلطاب يف اهلداية ،  ولو قال ذلك. وعهد اهللا : ، فكأنه قال 
  . لتردده بني صفة اهللا تعاىل وغريها واألصل براءة الذمة ؟ فيه روايتان 

حكم امليثاق ، والعظمة واجلالل ، واألمانة ، حكم العهد ، إن أضاف ذلك إىل اهللا ، أو نوى به صفة اهللا ، ) تنبيه ( 
  . ، وإن أطلق فروايتان فهو ميني 

  . أو باخلروج من اإلسالم : قال 
إن فعل كذا فهو يهودي ، أو جموسي ، أو : أي ومن اليمني املكفرة احللف باخلروج من اإلسالم ، كأن يقول : ش 

ترك بريء من اإلسالم ، أو القرآن ، أو النيب عليه أفضل الصالة والسالم أو يعبد الصليب ، أو يستحل الزنا ، أو 
عن أمحد ، واختيار مجهور األصحاب القاضي ، والشريف ، وأيب ) وهذا أشهر الروايتني ( الصالة ، وحنو ذلك ، 

اخلطاب ، والشريازي ، وابن عقيل وغريهم ، ألن التزام ذلك يقتضي الكفر ، وذلك أبلغ يف انتهاك احلرمة من 
  . انتهاك حرمة القسم ، فكان بإجياب الكفارة أوىل 

هو يهودي أو نصراين ، أو جموسي ، أو بريء من اإلسالم : وقد روي عن النيب أنه سئل عن الرجل يقول  ٣٦٨٢
رواه أبو بكر ، وهذا نص إن ثبت ، ) . عليه كفارة ميني : ( ، يف اليمني حيلف هبا ، فيحنث يف هذه األشياء ، قال 

وهي اختيار أيب حممد ، إذ الوجوب من الشرع ، ومل ال كفارة يف ذلك ، ) والرواية الثانية ( لكنه بعيد الثبوت ، 
  . يثبت ، وألن ذلك ليس باسم اهللا وال صفته ، فال يدخل يف األميان املشروع احللف هبا 

  ) . من كان حالفاً فال حيلف إال باهللا : ( وقد قال النيب  ٣٦٨٣
ومل يأمر ) سالم كاذباً فهو كما قال من حلف على ميني مبلة غري اإل: ( ويف الصحيحني أن رسول اهللا قال  ٣٦٨٤

وحيتمل أن حيمل كالم أمحد رضي اهللا عنه يف الرواية األوىل على الندب ، ألنه قال : يف ذلك بكفارة ، قال أبو حممد 
  . أحب إيل أن يكفر كفارة ميني : يف رواية حنبل 

  . حرب التوقف وهذا الذي أخذ القاضي منه عدم وجوب الكفارة ، وقد نقل عنه ) : قلت ( 
أخزاه اهللا ، وحنو ذلك أنه : أنا أسرق ، أو أقتل النفس اليت حرم اهللا ، أو قال : وقد خرج من كالم اخلرقي إذا قال 

عصيت اهللا يف كل ما أمرين به إن فعلت كذا ، : ال يكون مييناً ، ألنه ليس خبروج من اإلسالم ، وكذلك إن قال 
الفهم من ذلك املأمور به من الفروع واختار أبو الربكات أنه من األول ، لدخول عند األصحاب ، ألن املتبادر إىل 



حموت املصحف ، ونص عليه أمحد ، واختار ابن عقيل أنه ميني ، : التوحيد فيه ، نظراً للعموم ، وكذلك عندهم يف 
ضع كذا إن فعلت كذا ، ال يراين اهللا يف مو: ألن ذلك إهانة للمصحف ، وإسقاط حلرمته ، وإنه كفر ، ولو قال 

إن أمحد نص عليه وأيب الربكات ، هو من األول ، وهو واضح ، وخالف أبو حممد فلم يوجب : فعند القاضي وقال 
  . يف ذلك كفارة ، وظاهر كالمه وإن سلم وجوب الكفارة يف األول 

  . حيث وجبت الكفارة فيما تقدم فإمنا جتب باحلنث ) تنبيه ( 
فجعل كفارة ما حصل منه قول ال إله إال اهللا ) ال إله إال اهللا : من حلف بالالت فليقل ( ويف صحيح مسلم  ٣٦٨٥

 .  
  . أو بتحرمي مملوكه أو شيء من ماله : قال 
هذا العبد أو هذا : أي ومن األميان املكفرة إذا حلف بتحرمي مملوكه ، أو بتحرمي شيء من ماله ، كأن قال : ش 

نص . وحنو ذلك ما عدا الزوجة إن فعلت كذا ، وفعله فعليه الكفارة . علي حرام الطعام علي حرام ؛ أو احلل 
يا أيها النيب مل حترم { (  ١٩: عليه أمحد ، مستدلًا حبديث العسل ، وهو الذي نزل فيه على الصحيح قول اهللا تعاىل 
فسمى سبحانه ) } ة أميانكم ما أحل اهللا لك ، تبتغي مرضاة أزواجك ، واهللا غفور رحيم ، قد فرض اهللا لكم حتل

  . حترمي ما أحله مييناً ، وفرض له حتلة وهي الكفارة ، وقد اختلف يف سبب نزول هذه اآلية 
مث اختلف يف ) ال حاجة يل فيه ( أو ) لن أعود له : ( ففي الصحيحني أهنا نزلت يف العسل ملا شربه ، وقال  ٣٦٨٦

وأن عائشة وسودة رضي اهللا عنهما يف حديث طويل وصفية احلديث هل كان ذلك عند حفصة رضي اهللا عنها 
أو كان ذلك عند زينب بنت جحش رضي اهللا عنها . جند منك ريح مغافري : رضي اهللا عنها تواصوا وقالوا للنيب 

  . وقيل نزلت يف حترميه أمة له . وأن عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما تواصيا مبا تقدم 
النيب كان له أمة يطؤها ، فلم تزل به عائشة وحفصة رض اهللا عنهما حىت  فعن أنس رضي اهللا عنه أن ٣٦٨٧

) . } يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضاة أزواجك { (  ١٩: حرمها على نفسه ، فأنزل اهللا عز وجل 
  . إن هذه األمة مارية القبطية ، وأيا ما كان فهو حجة ملا تقدم : رواه النسائي ، وقيل 

ومل يتعرض اخلرقي رمحه اهللا ملا حرمه هل حيرم أم ال ؟ واملذهب أنه ال حيرم ، وأليب اخلطاب يف اهلداية احتمال 
بالتحرمي ، لكنه يزول بالكفارة ، ومنشأ اخلالف أن من نظر إىل أنه حترمي ملباح أحلقه بتحرمي الزوجة بالظهار ، 

اهر اآلية يف األميان ، فيعطى حكمها ، وحكمها أهنا ال حترم فحرمه كما حترم هي ، ومن نظر إىل أن هذا داخل بظ
ونص اخلرقي رمحه اهللا على حترمي اململوك واملال ، لتخرج الزوجة ، ألن عنده أن ذلك ظهار ، . شيئاً ، مل حيرمه اهللا 

  . وقد تقدم ذلك 
  . أو بنحر ولده : قال 
جلملة قد ذكر فيه بعد روايتني ، فلنؤخر الكالم عليه إن وبا] هذا ساقط يف بعض النسخ ، وثابت يف أكثرها ، : ش 

  . شاء اهللا تعاىل إىل مث ، واهللا أعلم 
  . أقسم باهللا ، أو أشهد باهللا ، أو أعزم باهللا : أو يقول : قال 
يقل  ومل. باهللا : أي ومن اليمني املكفرة احللف بواحد من هذه األشياء ، هذا قول عامة أهل العلم ، إذ لو قال : ش 
كان مييناً ، بتقدير الفعل قبله ، ألن الباء تتعلق مبقدر ، فإذا نطق بالفعل املقدر كان أوىل بثبوت . أقسم وال أشهد : 

فشهادة أحدهم أربع { (  ١٩: احلكم ، ال سيما وقد ثبت لذلك عرف الشرع واالستعمال ، قال اهللا تعاىل 
  ) . } شهادات باهللا إنه ملن الصادقني 



ن عبد الرمحن بن صفوان رضي اهللا عنه وكان صديقاً للعباس أنه ملا كان يوم الفتح جاء بأبيه إىل رسول وع ٣٦٨٨
فانطلق إىل العباس ، فقام العباس معه فقال ) إهنا ال هجرة : ( يا رسول اهللا بايعه على اهلجرة ، فأىب وقال : اهللا فقال 

) إهنا ال هجرة : ( ك بأبيه لتبايعه على اهلجرة فأبيت ، فقال النيب يا رسول اهللا قد عرفت ما بيين وبني فالن ، وأتا: 
  ) . هات أبررت عمي وال هجرة : ( فبسط رسول اهللا يده فقال : قال : أقسمت عليك لتبايعنه : فقال العباس 

قي بعضه وعن أيب الزاهرية عن عائشة رضي اهللا عنها أن امرأة أهدت إليها متراً يف طبق ، فأكلت بعضه وب ٣٦٨٩
روامها أمحد ، وإذا ) أبريها فإن االمث على احملنث : ( أقسمت عليك أال أكلت بقيته ، فقال رسول اهللا : ، فقالت 

  . كان مييناً من غري ذكر اسم اهللا ، فمع اسم اهللا أوىل وأحرى 
ل اجلمهور ، وخالف أبو وظاهر كالم اخلرقي أنه ال فرق يف هذه الثالثة بني أن ينوي اليمني أو ال ينوي ، وهو قو

إن مل ينو اليمني مل يكن مييناً ، زاعماً بأنه مل يثبت لذلك عرف الشرع وال االستعمال ، : فقال . أعزم باهللا : بكر يف 
ولألول احتمال اليمني مع االقتران مبا يقوم مقام النية ، وهو اجلواب جبواب القسم ، واخلرقي صور املسألة فيما إذا 

شهدت باهللا ، أو أقسمت باهللا : ظ االستقبال مع ذكر اسم اهللا ، فلو أتى به بلفظ املاضي ، كأن قال أتى بذلك بلف
أقسم أو أقسمت ، ويف : فكذلك ، ملا تقدم من حديثي عائشة وعبد الرمحن ، ولو مل يأت باسم اهللا ، كأن قال . 

ومل يذكر اسم اهللا ، وهو ) يلة على سبعني امرأة ألطوفن الل: ( حديث سليمان كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل أنه قال 
ظاهر يف انعقاد اليمني وإن مل يذكر اسم اهللا يف لفظه ، أو شهدت أو أشهد ، فإن نوى اليمني فهو ميني عندنا بال 

، وهي اختيار عامة األصحاب ) إحدامها . ( خالف نعلمه ، ألنه نوى بلفظه ما حيتمله ، وإن مل ينو اليمني فروايتان 
والشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وابن عقيل ، والشريازي ، واخلرقي ، وأيب بكر ، فيما قاله أبو اخلطاب يف 

ملا تقدم من حديثي عبد الرمحن وعائشة رضي اهللا عنهما فإن الرسول مل يستفصل فيهما هل ) أيضاً ( اهلداية هو ميني 
  . نويا اليمني أم ال 

أقسمت عليك يا رسول اهللا لتخربين مبا أصبت مما :  بكر رضي اهللا عنه ملا قال وكذلك يف حديث أيب ٣٦٩٠
وهي اختيار أيب بكر ال تكون مييناً ، ) والثانية ( رواه أبو داود ) . ال تقسم يا أبا بكر : ( فقال النيب . أخطأت 

  . الحتماله للقسم باهللا وبغريه ، وإذاً ال بد من النية لتميز املراد وتبينه 
حكم أقسم وأشهد ، إن . أعزم : ظاهر كالم أيب حممد يف املقنع ، وأيب الربكات أن حكم ) أحدمها ) : ( تنبيهان ( 

مل يكن قسماً . أعزم أو عزمت : إذا قال : نوى به اليمني كان مييناً ، وإن أطلق فروايتان ، وقال أبو حممد يف املغين 
وأكثر : قلت . له عرف يف الشرع ، وال االستعمال يف كونه قسماً  ، نوى به القسم أو مل ينو ، ألنه مل يثبت

  . وزادوا مع ذلك أحلف . أشهد وأقسم : األصحاب مل أرهم ذكروا ذلك ، وإمنا ذكروا 
اخلرب عن قسم يأيت دين ، وهل يقبل منه . نويت بأقسمت باهللا اخلرب عن قسم ماض ، أو بأقسم : لو قال ) الثاين ( 

  . و اختيار أيب حممد ، أو ال يقبل ، وهو اختيار القاضي ؟ فيه قوالن يف احلكم ، وه
  . أو بأمانة اهللا : قال 
أي ومن األميان املكفرة احللف باألمانة ، وحكم احللف بذلك حكم احللف بعهد اهللا أو ميثاقه ، على ما مر إن : ش 

  . وأطلق فروايتان . واألمانة : ل أضافها إىل اهللا ، أو نوى هبا صفة اهللا تعاىل فهو ميني ، وإن قا
  . يكره احللف باألمانة : قال أبو حممد ) أحدمها ) ( تنبيهان ( 

  ) . من حلف باألمانة فليس منا : ( ألن يف السنن أن النيب قال  ٣٦٩١
  . وظاهر احلديث واألثر التحرمي ) قلت . ( وعن عمر رضي اهللا عنه أنه كان ينهى عن ذلك أشد النهي  ٣٦٩٢



ظاهر كالم اخلرقي أن ما عدا ما تقدم من األميان باهللا تعاىل وأمسائه وصفاته ، وما ذكره ال يكون مييناً ) الثاين ( 
: مكفرة ، وذلك كاحللف بغري اهللا تعاىل ، سواء كان معظماً أو غري معظم ، أضافه إىل اهللا تعاىل أو مل يضفه ، كقوله 

، والنيب ، ورأس السلطان ، وزيد ، وحنو ذلك ، وهو كذلك ، للنهي عن ومعلوم اهللا ومقدوره وخلقه ، والكعبة 
  . احللف بذلك 

  ) . من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت : ( ففي الصحيح أن النيب قال  ٣٦٩٣
  ) . من كان حالفاً فال حيلف إال باهللا : ( وقال  ٣٦٩٤
ا كان منهياً عن احللف بذلك فال يدخل يف األميان وإذ) إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم : ( وقال  ٣٦٩٥

  . املشروعة 
ونص عليه أمحد يف رواية أيب . واستثىن من ذلك عامة األصحاب احللف برسول اهللا فجعلوا احللف به مييناً مكفرة 

ا تقدم ، طالب ألنه أحد شطري الشهادة ، فأشبه احللف بالشطر اآلخر وهو اسم اهللا ، وخالفهم أبو حممد نظراً مل
وألنه خملوق ، فأشبه إبراهيم عليه السالم وأورد أبو الربكات املذهب عدم وجوب الكفارة ، وظاهر نقله أن املسألة 

على روايتني ، وخرج على رواية وجوب الكفارة جبواز احللف به ، أما إن مل جيب باحللف به كفارة فحكمه يف 
م به أبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو علي ، وابن البنا ، وأورده احللف به حكم غريه ، هل يكره ذلك وهو الذي جز

) وعن أمحد ( أبو حممد مذهباً ، أو حيرم وهو الذي أورده أبو الربكات مذهباً ، وهو ظاهر احلديث ؟ على قولني ، 
 ، واهللا أعلم هذا حلف بغري اهللا: فكرهه ، وقال . وبيت اهللا : الرجل يقول : قلت ألمحد : ما حيتملهما وقال حرب 

 .  
  . ولو حلف هبذه األميان على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة : قال 
وحنو ذلك على شيء واحد ، فكفارة واحدة ، . كأن حلف باهللا ، وبالرب ، وبالرمحن ، وبعهد اهللا وميثاقه : ش 

واهللا الذي ال إله إال اهللا هو ، عامل  :ألن ذلك ميني واحدة ، وإمنا ذلك تأكيد ومبالغة يف احللف ، فهو كما لو قال 
إىل غري ذلك من تعداد الصفات ، وعكس هذه املسألة يف . الغيب والشهادة الرمحن الرحيم ، الطالب الغالب 

الصورة مع االتفاق يف احلكم إذا حلفت مييناً واحدة على أشياء خمتلفة ، إناطة بأهنا ميني واحدة ، فلم جيب هبا أكثر 
  . حدة من كفارة وا

مفهومه أنه لو حلف هبا على أشياء فحنث أنه جيب . ولو حلف هبذه األشياء كلها على شيء واحد : وقول اخلرقي 
واهللا ال أكلت ، واهللا ال : عليه لكل ميني كفارة ، وقد اختلف فيما إذا كرر اليمني على شيء واحد ، بأن قال 

 ال لبست ، واهللا ال شربت ، واهللا ال مشيت ، مث أكل وشرب واهللا: أو على أشياء بأن قال . أكلت واهللا ال أكلت 
وهو اختيار أيب بكر والقاضي جتزئه كفارة واحدة ، نظراً إىل أن الكفارات زواجر مبنزلة ) فعنه ( ، ولبس ومشى 

ن كل جيب عليه كفارات بعدد ما حلف عليه ، نظراً إىل أ) وعنه ( احلدود واحلدود تتداخل ، فكذلك الكفارات ، 
وإليه ميل أيب حممد ، وحيتمل كالم اخلرقي أهنا إن ) وعنه ( واحدة ميني منعقدة ، فأشبهت األميان املختلفة الكفارة 

كانت على فعل واحد كواهللا ال أكلت ، وواهللا ال أكلت ، وواهللا ال أكلت فكفارة واحدة ، نظراً إىل أن ذلك غالباً 
كواهللا ال شربت ، وواهللا ال لبست ، وواهللا ال مشيت فكفارات ، النتفاء يستعمل للتأكيد ، وإن كانت على أفعال 

وحمل ( يف األول إذا مل يرد بال ريب ، كما قد نص عليه أمحد يف رواية حرب ، ) وحمل اخلالف ( التأكيد إذاً ، 
  . نتفاء التداخل إذاً يف الثاين إذا كان ذلك قبل التكفري ، أما إن حنث مثلًا كفارة ثانية بال ريب ، ال) اخلالف 

  . ولو حلف على شيء واحد بيمينني خمتلفني الكفارة لزمته يف كل واحدة من اليمينني كفارهتا : قال 



كأن حلف باهللا وبالظهار ، النتفاء التدخل ، إذ التداخل إمنا يكون مع احتاد اجلنس كاحلدود من جنس ، : ش 
  . سرقة والكفارات هنا جنسان ، فأشبهتا حدّ الزنا وال

  . ولو حلف حبق القرآن لزمته بكل آية كفارة ميني : قال 
  . نص أمحد على هذا يف رواية حرب وغريه : ش 

: وروينا من طريق احلجاج بن منهال ، قال : وذلك ملا ذكر أبو حممد بن حزم يف كتاب اإلعراب قال  ٣٦٩٦
بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة من حلف : ( حدثنا أبو األشهب ، عن احلسن ، أو رسول اهللا قال 

وذكر أبو حممد بن قدامة أن األثرم رواه عن جماهد ، عن رسول اهللا فيحتمل ) ميني صرب ، إن شاء بر وإن شاء فجر 
  . أنه روي من طريقني 

وعنه ( وهو إن كان مرسلًا ، فقد عضده أن ذلك قول ابن مسعود ، وال يعرف عن صحايب غريه خالفه ،  ٣٦٩٧
إنه قياس املذهب جيزئه كفارة واحدة ، بناء على أن احللف جبميع صفات اهللا تعاىل كما تقدم ال : وقال أبو حممد ) 

وحيتمل أن حيمل : جيب هبا أكثر من كفارة واحدة ، فاحللف بصفة واحدة وهي كالمه سبحانه أوىل ، قال أبو حممد 
وهذا : قلت . عليه بكل آية كفارة ، فإن مل ميكنه فكفارة واحدة :  كالم أمحد يف األول على االستحباب ، ألنه قال

ال يكلف اهللا نفسا إال { (  ١٩للوجوب أقرب منه لالستحباب ، ألن أمحد إمنا نقله لكفارة واحدة عند العجز ، إذ 
قدم ، ألن ذلك وهو ال يطيق إال ذلك ، واحلكم فيما إذا حلف باملصحف أو بكالم اهللا ، كاحلكم فيما ت) } وسعها 

عبارة عن القرآن ، واحلكم فيما إذا حلف بسورة القرآن كاحلكم يف احللف بكله ، هل جيب عليه بكل آية منها 
  . كفارة ، أو ال جتب إال كفارة واحدة ؟ فيه القوالن 

ألخرى يذبح وقد روي عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا فيمن حلف بنحر ولده روايتان ، إحدامها كفارة ميني ، وا: قال 
  . كبشاً 

هذا أولًا مبين على قاعدة تأيت للخرقي رمحه اهللا وهو أن نذر املعصية ينعقد موجباً لكفارة ميني ، إذ ذبح الولد : ش 
{ (  ١٩: وقال تعاىل ) } وال تقتلوا أوالدكم من إمالق { (  ١٩: معصية ، بل من أعظم املعاصي ، قال اهللا تعاىل 

  ) . } ية إمالق وال تقتلوا أوالدكم خش
أن تقتل ولدك خشية أن : ( مث أي ؟ قال : قيل ) أكرب الكبائر أن جتعل هللا نداً وهو خلقك : ( وقال النيب  ٣٦٩٨

وأمر إبراهيم عليه السالم بذبح ولده أمر خمتص به ، ال يتعداه إىل غريه ، مث قد نسخ ذلك بالفداء ) يطعم معك 
  . بالكبش 

فارة ميني جرى على القاعدة يف نذر املعصية ، إذ الواجب فيه كفارة ميني كما سيأيت إن إذا تقرر هذا فمن أوجب ك
: ومن أوجب ذبح كبش قال . إنه األقوى : وإىل هذا ميل أيب حممد ، وقال أبو اخلطاب يف خالفه . شاء اهللا تعاىل 

تعاىل عليه من ذبح ولده ، إذ مقتضى النذر  ألنه الذي أوجبه اهللا تعاىل على إبراهيم عليه السالم بدلًا عما أوجبه اهللا
أن يلزم ذبح الولد ، لكن ملا منعنا اهللا من ذلك كان مبنزلة منع إبراهيم من ذبح ولده ، مث إبراهيم صلوات اهللا 

  . وسالمه عليه أوجب اهللا عليه ذبح كبش بدلًا عن ذبح الولد ، فكذلك حنن 
عنهما على قولني ، كالروايتني السابقتني ، وأنصبهما عنه ذبح  وقد اختلف عن احلرب ابن عباس رضي اهللا ٣٦٩٩

  . كبش ، كما هو نص الروايتني عن أمحد ، وهو اختيار القاضي ونصبها الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما 
: أو . إن فعلت كذا فلله علي حنر ولدي : و اخلرقي رمحه اهللا صور املسألة فيمن حلف بنحر ولده ، كأن قال 

هللا علي حنر ولدي ، واحلكم يف نذر : ي حنري إن فعلت كذا ، وكذلك احلكم فيما إذا نذر وأطلق ، كأن قال ولد



حنر نفسه أو حنر أجنيب كذلك ، قاله القاضي وأبو حممد ، وقد نص عليه أمحد يف ذبح نفسه ، يف رواية ابن منصور ، 
  . وأشار إليه يف ذبح األجنيب ، يف رواية أيب طالب 

فيمن حلف بنحر ولده ، هذه العبارة تشمل ما إذا كان له ولد واحد أو أوالد ، لكن مراده واهللا : اخلرقي وقول 
أعلم إذا مل يكن له إال ولد واحد ، ألن أمحد نص يف الثانية أن الكبش بتعدد األوالد ، وهو جار على قاعدته ، 

  . ومنصوصه يف الطالق وغريه من أن املفرد املضاف يعم 
كالم اخلرقي يقتضي أنه ال جتب عليه الكفارة إال إذا حنث ، ونص عليه أمحد فيمن نذر أن ينحر نفسه يفدي وقوة 

يذبح كبشاً ، كذا قال بعضهم ، وبعضهم قال شاة وأمحد قد أجاب تارة هبذا ، وتارة هبذا : نفسه إذا حنث ، وقوله 
 .  

من عبيده ، وإمائه ، ومدبريه ، وأمهات أوالده ، ومن حلف بعتق ما ميلك فحنث عتق عليه كل ما ميلك : قال 
  . ومكاتبيه وشقص ميلكه من مملوك 

إن فعلت كذا فكل مملوك يل حر ، أو كل مملوك يل عتيق إن فعلت كذا ، فإذا : صورة هذه املسألة إذا قال : ش 
ذا ، فكل زوجة يل إن فعلت ك: فعل ذلك فقد وجد الشرط فيعمل مبقتضاه ، وهو عتق من تقدم ، كما لو قال 

طالق ، وحنو ذلك ، وماذاك إال أن هذا صورته صورة الشرط حقيقة ، وكذلك معناه ، إذ ليس فيه التزام حىت يشبه 
إن فعلت كذا فلله علي عتق عبيدي ، وحنو ذلك ، وإمنا عتق عليه عبيده وإماؤه ألن : اليمني ، كما يف نذر اللجاج 

تق مكاتبوه ومدبروه وأمهات أوالده لبقاء ملكه عليهم ، فيدخلون فيما ميلك ، ملكه عليهم تام بال ريب ، وإمنا ع
رواية أخرى ال يعتق الشقص إال أن ) وقيل عن أمحد ( وكذلك أيضاً عتق الشقص الذي ميلكه ، لدخوله فيما ميلكه 

  . ينويه ، ألن ذلك ال خيطر ببال احلالف غالباً ، فال يتعلق به اليمني واهللا أعلم 
ومن حلف فهو خمري يف الكفارة قبل احلنث أو بعده وسواء كانت الكفارة صوماً أو غريه ، إال يف الظهار :  قال

  . واحلرام ، فعليه الكفارة قبل احلنث 
  : قد تقدم أن مذهب اخلرقي أن احلرام ظهار ، فحكمه حكمه وإمنا عطفه عليه لتغاير لفظيهما كما يف قوله : ش 

  . ميناً فألفيت قوهلا كذباً و
وقد تقدم أيضاً أن كفارة الظهار جيب إخراجها قبل احلنث ، فال حاجة إىل إعادة ذلك ، والكالم اآلن يف كفارة 

اليمن ، ومذهبنا ومذهب مجهور السلف أن احلالف إذا أراد احلنث يف اجلملة فهو خمري إن شاء أخرج الكفارة قبل 
  . احلنث ، وإن شاء بعده 

يا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة : ( قال يل رسول اهللا : الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال  ملا روي عن عبد ٣٧٠٠
، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على ميني 

هذا أمر ، وأقل أحواله اجلواز ، و. متفق عليه ) . وائت الذي هو خري . فرأيت غريها خرياً منها فكفر عن ميينك 
إذا حلفت علي مين ، فرأيت غريها خرياً منها ( ، ويف لفظ ) فأت الذي هو خري ، وكفر عن ميينك ( وللبخاري 

  . رواه أبو داود والنسائي ، وهذا أصرح من الذي قبله ) فكفر عن ميينك ، مث ائت الذي هو خري 
من حلف علي ميني فرأى غريها خرياً منها ، فليكفر : ( ل اهللا قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسو ٣٧٠١

  . رواه مسلم وغريه ) عن ميينه ، وليفعل الذي هو خري 
إين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف علي ميني ، : ( وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٣٧٠٢

أتيت الذي هو خري ، وكفرت : ( أو قال ) ، وأتيت الذي هو خري فأرى غريها خرياً منها ، إال كفرت عن مييين 



وهو يف ) إال كفرت عن مييين ، وأتيت الذي هو خري ( هذا لفظ أيب داود ، وعند النسائي يف رواية ) عن مييين 
  . الصحيحن بنحو ذلك أيضاً 

ألحدمها على اآلخر ، وهو اختيار  وظاهر كالم اخلرقي أن التكفري قبل احلنث وبعده سواء يف الفضيلة ، ال ترجيح
بعده : أيب حممد ، لورود األحاديث هبذا تارة ، وهبذا أخرى ، فدل على استواء األمرين ، وقال ابن أيب موسى 

أفضل عند أمحد ، للخروج من اخلالف ، وإذاً ينبغي براءة الذمة ، إذ عند احلنفي ال جيزئ اإلخراج إال بعد احلنث ، 
ي يف الصوم فقط ، وهذا املقتضي لتنصيص اخلرقي على التسوية بني الصوم وغريه ، وعورض وكذلك عند الشافع

  . اخلروج من اخلالف بتعجيل النفع للفقراء 
والوجه ( وظاهر كالم اخلرقي أن التخيري جار وإن كان احلنث حمظوراً ، وهو أحد الوجهني ، إناطة بوجود السبب 

إذا حلف على ميني ، فرأيت غريها خرياً منها فكفر عن ميينك ، وائت الذي : ( ال ال جيزئه ، ألن النيب ق) : الثاين 
واإلتيان هنا ليس خبري ، فال يتناوله األمر بالتقدمي ، على أن امللحوظ يف التقدمي الرخصة ، والرخص ال ) هو خري 

  . تباح باملعاصي 
وبعد ) } قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم { (  ١٩: ىل الكفارة قبل احلنث حمللة لليمني ، قال اهللا تعا) . تنبيه ( 

  . أي فحنثتم : قال بعضهم ) } ذلك كفارة أميانكم إذ حلفتم { (  ١٩: احلنث مكفرة ، قال سبحانه 
إن شاء اهللا ، فإن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، وال كفارة عليه إذا مل يكن بني : وإذا حلف بيمني فقال : قال 

  .  كالم االستثناء واليمني
فهو خمري يف اجلملة بني الفعل والترك ، فإن ترك مل حينث . واهللا ألدخلن الدار إن شاء اهللا : إذا حلف فقال مثلًا : ش 

  . إمجاعاً 
إن : من حلف علي ميني فقال : ( وقد شهد له ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قال  ٣٧٠٣

  . واه اخلمسة وحسنه الترمذي ر) شاء اهللا ، فال حنث عليه 
رواه ) إن شاء اهللا ، مل حينث : من حلف فقال : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال  ٣٧٠٤

  . الترمذي والنسائي 
ألطوفن الليلة مبائة : لو قال سليمان بن داود عليهما الصالة والسالم ( ويف الصحيحني أيضاً من حديثه  ٣٧٠٥

إن شاء اهللا ، فلم يقل ونسي ، وطاف : فقال له امللك ، قل . كل امرأة منهن غالماً يقاتل يف سبيل اهللا  امرأة ، تلد
  ) . قال إن شاء اهللا ، مل حينث ، وكان دركاً حلاجته : ( قال النيب ) هبن ومل تلد منهن إال امرأة نصف إنسان 

ذهب املعروف ، س فلو كت سكوتاً ميكنه الكالم فيه ، إذا تقرر هذا فشرط صحة االستثناء االتصال املعتاد على امل
أو تكلم بكالم أجنيب ، وحنو ذلك بطل استثناؤه ، وال يضر السكوت لعارض من تنفس أو عطاس ، وحنو ذلك ، 

  . إذ االستثنتاء أحد املخصصات ، فاعترب اتصاله كبقية املخصصات ، من الشرط والصفة وغريمها 
فظاهره أن ) من حلف علي ميني فاستثىن ( ضي اهللا عنهما من رواية أيب داود وغريه ويف حديث ابن عمر ر ٣٧٠٦

إذا حلفت علي ميني ، فرأيت غريها ( حديث النيب لعبد الرمحن بن مسرة : االستثناء يكون عقب احللف ، وقال أمحد 
م على اليمني اليت حينث بتركها ، قلت والظاهر أن النيب إمنا حك. واستثن : ومل يقل ) خرياً منها ، فكفر عن ميينك 
  . ال يضر الفصل اليسري ، بشرط أن ال خيلط كالمه بغريه : رواية أخرى ) وعن أمحد ( وهلذا مل يقل له ومل يستثن ، 

إن شاء اهللا : ( مث قال ) واهللا ألغزون قريشاً ، واهللا ألغزون قريشاً ( ملا روي عن عكرمة أن النيب قال يوماً  ٣٧٠٧
واهللا : ( رواية عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب ويف رواية عن عكرمة يرفعه أنه قال  ، ويف) 



مث ) واهللا ألغزون : ( مث قال ) واهللا ألغزون قريشاً إن شاء اهللا : ( مث قال ) إن شاء اهللا : ( ألغزون قريشاً مث قال 
حديث : رواه أبو داود ، واحتج به أمحد فقال . مث مل يغزهم : ة زاد فيه بعض الروا) إن شاء اهللا : ( سكت مث قال 

إمنا هو استثناء بالقرب ، ومل : مث سكت مث قال ) واهللا ألغزون قريشاً : ( ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب قال 
  . خيلط كالمه بغريه اه 

يا رسول اهللا إال : فقال له العباس  احلديث ،) ال خيتلى خالها ( ويف الصحيحني أن النيب قال يف مكة  ٣٧٠٨
  . فأثر االستثناء وهو منفصل ) إال اإلذخر : ( اإلذخر ، فإنه لقينهم ولبيوهتم ، فقال 

قل إن شاء اهللا ، فلم يقل ، وظاهره أنه قال له ذلك : ويف حديث سليمان عليه السالم أن امللك قال له  ٣٧٠٩
وحكى ) ( إن شاء اهللا يعين وقت قال له امللك مل حينث : لو قال : ( الم وقد قال عليه الس. بعد الفراغ من اليمني 

عن بعض األصحاب أن املشترط اجمللس ، ألن حالة اجمللس كحالة الكالم ، وينبغي أن يقيد هذا ) ابن أيب موسى 
( لقولني األولني ، أيضاً مبا قيد به الذي قبله ، من أنه ال خيلط كالمه بغريه ، وكالم اخلرقي رمحه اهللا حمتمل ل

القاضي ، وأبو الربكات وغريمها مع ما تقدم أن ينوي االستثناء قبل متام املستثىن منه ، ألن املخرج ) واشترط 
باالستثناء غري مراد باحلكم عليه ، وإلّا لزم أن يكون مراداً غري مراد ، وهو متناقض ، فيلزم منه رفع ما أوقعه ، 

ترط قصد االستثناء فقط ، حىت لو نوى عند متام ميينه صح استثناؤه ، وفيه نظر ، وظاهر حبث أيب حممد أن املش
وظاهر إطالق اخلرقي عدم االشتراط أصلًا ، وهو وجه حكاه ابن البنا ، وبناه على أن لغو اليمني عندنا صحيح ، 

  . وهي ما كان على املاضي ، وإن مل يقصده ، وهو ظاهر حديث اإلذخر وحديث سليمان 
وإذا حلف ، يشمل كل حلف ، وكذلك ظاهر احلديث ، وقد استثىن من ذلك الطالق والعتاق : ل اخلرقي وقو

كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، وإذاً يصري ملخص األمر أن كل ميني تدخلها الكفارة ، كاليمني باهللا تعاىل ، والنذر 
  . والظهار يدخلها االستثناء ، وقد نص أمحد على ذلك 

ظاهره أنه ال ينفعه االستثناء بقلبه ، وهو كذلك لظاهر احلديث ، وألن االستثناء كاجلزء من اليمني . فقال : وقوله 
أرجو أن جيوز إذا خاف على : ، واليمني ال تنعقد بالنية ، فكذلك االستثناء ، وعن أمحد يف املظلوم يستثىن يف نفسه 

  . واملظلوم ينفعه تأويله  نفسه ، وكأنه رضي اهللا عنه نظر إىل أن ذلك تأويل ،
وإذا استثىن يف الطالق والعتاق فأكثر الروايات عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا أنه توقف عن اجلواب ، وقد قطع يف : قال 

  . موضع أنه ال ينفعه االستثناء 
د عن اجلواب وتوقف أمح. أنت حر إن شاء اهللا : أو لعبده . أنت طالق إن شاء اهللا : وذلك كأن قال لزوجته : ش 

يف ذلك ، الختالف الناس فيه ، مع عدم نص قاطع يف ذلك ، وحظر ذلك ، وهو احلكم حبل فرج أو حترميه ، 
والذي استقر عليه قوله أنه ال ينفعه االستثناء ، معللًا ذلك يف رواية حنبل بأهنما ليسا من األميان ، وإذا مل يكونا من 

، وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا يف أول ) إن شاء اهللا مل حينث : حلف فقال  من( األميان فال يدخالن يف قول النيب 
الباب ، وأن املغلب فيهما التعليق على شرط ، وإذاً هذا الشرط الذي قد علق عليه الطالق وهو مشيئة اهللا تعاىل 

بالكلية ، أشبه ما لو  أمر ال سبيل إىل علمه ، فهو كالتعليق على مستحيل ، أو أمر يفضي اعتباره إىل رفع الطالق
  . وحنو ذلك . أنت طالق طلقة ال تلزمك : قال 

رواه أبو . هي طالق . أنت طالق إن شاء اهللا : إذا قال الرجل المرأته : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ٣٧١٠
  . حفص بسنده ، وعن أيب بردة حنوه 

كنا معاشر أصحاب رسول اهللا نرى : لوا وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما وأيب سعيد رضي اهللا عنه قا ٣٧١١



عن أمحد ) وحكى أبو حممد رواية أخرى ( ذكره أبو اخلطاب . االستثناء جائزاً يف كل شيء إال يف العتاق والطالق 
من حلف على ( رضي اهللا عنه بصحة االستثناء يف الطالق والعتاق ، بناء على أهنما من األميان ، فيدخالن يف عموم 

لك نكرة يف سياق الشرط ، فتشمل كل ميني ، ونظراً إىل أن التعليق حيصل على مشيئة مل يعلم وجودها ، إذ ذ) ميني 
أشبه ما لو علقه على مشيئة زيد ، وأجيب بأن مشيئة اهللا تعاىل قد علمت مبباشرة اآلدمي بسب ذلك وهو النطق 

واية بالتفرقة بني الطالق العتاق ، وقطع أبو بالطالق ، ونقل الشيخ أبو حامد االسفرائيين ومن تبعه عن إمامنا ر
إن ملكت فالناً فهو : الربكات وغريه بأن ذلك غلط على اإلمام ، وسبب الغلط واهللا أعلم أن أمحد قال فيمن قال 

إن تزوجت فالنة فهي طالق إن شاء اهللا ، فتزوجها مل تطلق ، : حر إن شاء اهللا ، فملكه صار حراً ، وقال فيمن قال 
بني التعليقني ، وذلك أن من أصله أن العتق يصح أن يعلق بامللك ، خبالف الطالق كما سيأيت إن شاء اهللا  ففرق

  . تعاىل ، ففرق أمحد ألجل هذا ، ال ألجل االستثناء باملشيئة ، وللمسألة فروع أخر ليس هذا موضعها واهللا أعلم 
إن ملكت فالناً فهو حر ، فملكه : تزوج هبا ، وإن قال إن تزوجت فالنة فهي طالق ، مل تطلق إن : وإن قال : قال 

  . صار حراً 
صحة التعليق فيهما ، ) إحداهن ( اختلفت الرواية عن أمحد رمحه اهللا يف هاتني املسألتني على ثالث روايات : ش 

  . طاب عدم الصحة فيهما فال يقعان ، وهي اختيار أيب حممد ، وأيب اخل) والثانية ( فيقع العتق والطالق 
ال نذر البن آدم فيما ال ميلك ، وال عتق له فيما ال ميلك ، وال طالق له فيما : ( ومدركهما أن قول النيب  ٣٧١٢
  . رواه أمحد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ) . ال ميلك 
رواه ابن ماجه من رواية املسور بن خمرمة ، هل ) ملك ال طالق قبل نكاح ، وال عتق قبل : ( وقول النيب  ٣٧١٣

هذا الطالق والعتاق وقعا قبل ملك ، أو مل يقعا إال يف ملك ، وأصل هذا فيما قيل إن الشرط هل منع انعقاد السبب 
من ، أو إمنا منع ترتب حكمه عليه ، فمن نظر إىل األول قال بوقوع الطالق والعتاق ، لوجود سببهما يف امللك ، و

نظر إىل الثاين قال بعدم وقوعهما ، لوجود السبب قبل امللك ، واملشهور عن أمحد وهو املختار لعامة أصحابه ، حىت 
إن بعضهم ال يثبت ما خيالف ذلك التفرقة بني الطالق والعتاق ، كما قاله اخلرقي ، فيقع العتق دون الطالق ، نظراً 

ومنهم { (  ١٩: امللك كالنذر ، وقد دل على األصل قول اهللا تعاىل  إىل أن العتق قربة وطاعة ، فصح تعليقه على
وهذا خبالف الطالق ، فإنه ليس بقربة . اآلية ) } من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني 

امللك قد يقصد  من حيث هو ، بل عدمه هو القربة ، واألصل أن اإلنسان ال ينفذ له تصرف إال فيما ميلك ، وأيضاً
و . اه . للعتق ، كما يف شراء من يعتق عليه برحم أو بشرط ، والنكاح ال يقصد للطالق ، بل قد تذهب فائدته 

اخلرقي رمحه اهللا صور املسألة فيما إذا علق طالق معينة على تزوجها ، وكذلك احلكم يف غري املعينة ، كما إذا قال 
مه يف تعليق العتق يشمل ما إذا كان املكلف حراً أو عبداً ، والصحيح وكال. كل امرأة أتزوجها فهي طالق : 

  . عندهم أن العبد ال يصح تعليقه ، وإن صح تعليق احلر ، لعدم ملكه حني التعليق 
ولو حلف أن ال ينكح فالنة ، أو ال اشتريت فالنة ، فنكحها نكاحاً فاسداً ، أو اشتراها شراء فاسداً مل حينث : قال 

 .  
هذا هو املشهور واملختار من األوجه ، محال لذلك على النكاح الشرعي والشراء الشرعي ، وال ريب أهنما : ش 

الصحيحان إذ كالم املكلف حممول على املراد من كالم الشارع ، وكالم الشارع املراد به الصحيح ، فكذلك 
لشرعي واللغوي ، وملخصه أن األول غلب مطلقاً ، نظراً إلطالق اللفظ الشامل ل) وقيل حبنثه ( كالم املكلف ، 

اختاره ابن أيب موسى وال بأس به أنه ) ويف املذهب وجه ثالث ( احلقيقة الشرعية ، والثاين غلب احلقيقة اللغوية 



حينث بالنكاح أو الشراء املختلف فيه ، لعدم اجلزم بكونه ليس بشرعي ، مع تيقن دخوله يف احلقيقة اللغوية ، دون 
الشراء املتفق على بطالهنما ، لتيقن كونه ليس بشرعي ، مع أن املغلب يف اإلطالق هو الشرعي ، واهللا النكاح أو 

  . أعلم 
  . ولو حلف أن ال يشتري فالناً ، أو ال يضربه ، فوكل يف الشراء أو الضرب حنث ما مل تكن له نية : قال 
: ليل على أن الفعل يضاف إىل املوكل قال اهللا تعاىل ألن فعل الوكيل قائم مقام فعل املوكل ، فكأنه هو ، والد: ش 
: ( وقال رسول اهللا ) } وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله { (  ١٩: وقال ) } حملقني رؤوسكم { (  ١٩

وال ريب يف تناول ذلك ملن حلق رأسه بأمره ، ولو حلف ال يدخل داراً ، فأمر من محله ) اللهم ارحم احمللقني 
ه إليها حنث ، واخلرقي رمحه اهللا ذكر الصورتني على سبيل املثال ، ولينبه هبما على مذهب املخالف ، واحلكم وأدخل

منوط مبا إذا حلف ال يفعل شيئاً ، وإمنا ذكر هاتني الصورتني على سبيل املثال ، إذ الشافعي خيالف فيهما يف اجلملة 
حمل هذه املسألة إذا مل يكن مث نية أو ما يقوم مقامها من قرينة ، والنعمان خيالف يف صورة البيع دون الضرب ، مث 

  . حال وحنو ذلك ، أما مع النية أو بدهلا فإن احلكم يناط هبا ويعتمد عليها واهللا أعلم 
  . وإذا حلف بعتق أو طالق أو ال يفعل شيئاً ففعله ناسياً حنث : قال 
ياً فال شيء عليه إذا كانت اليمني بغري الطالق والعتاق ، وإن فعله ناس: قد تقدمت هذه املسألة يف قوله : ش 

  . واخلالف فيها فال حاجة إىل إعادهتا ، واهللا أعلم 
ومن حلف فتأول يف ميينه فله تأويله إذا كان مظلوماً ، فإن كان ظاملاً مل ينفعه تأويله ، ملا روي عن النيب أنه : قال 
   ) .ميينك على ما يصدقك به صاحبك : ( قال 
التأويل أن يقصد بلفظه ما خيالف ظاهره مع احتمال اللفظ له ، كأن حيلف أنه أخي وينوي بذلك أخوة : ش 

أو املشاهبة استعارة ، أو حيلف أنه كان حتت سقف ، ) } إمنا املؤمنون إخوة { (  ١٩: اإلسالم ، قال اهللا تعاىل 
أو حيلف أنه كان على فراش أو بساط ) } ء سقفا حمفوظا وجعلنا السما{ (  ١٩: وينوي به السماء ، قال اهللا تعاىل 

واهللا جعل لكم { (  ١٩: وقال سبحانه ) } واألرض فرشناها { (  ١٩: ، مريداً بذلك األرض ، قال سبحانه 
الذي ، أو ما فالن ههنا ، ويريد موضعاً معيناً ) ما ( أو حيلف ما لفالن عندي وديعة ، مريداً ب ) } األرض بساطا 

  . وحنو ذلك مما هو سائغ يف اللغة ، مع أن السابق إىل فهم السامع خالفه ، 
أن يكون احلالف مظلوماً ، كأن يستحلفه ظامل على شيء لو صدقه ) أحدها . ( وال خيلو املتأول من ثالثة أحوال 

  . لناله أو مسلماً أو ذمياً ضرر ، فهذا له تأويله بال ريب 
خرجنا نريد رسول اهللا ، ومعنا وائل بن حجر ، فأخذه عدو : ضي اهللا عنه قال ملا روى سويد بن حنظلة ر ٣٧١٤

أنت : ( له ، فتحرج القوم أن حيلفوا ، وحلفت أنا أنه أخي ، فخلي عنه ، فأتينا رسول اهللا فذكرت ذلك له ، فقال 
  . رواه أمحد وابن ماجه ) كنت أبرهم وأصدقهم ، صدقت ، املسلم أخو املسلم 

  ) . مرحبا باألخ الصاحل ، والنيب الصاحل : ( ديث اإلسراء املتفق عليه ويف ح ٣٧١٥
أن يكون ظاملاً ، كالذي ) : احلال الثانية ) ( إن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب : ( وقال عليه السالم  ٣٧١٦

ملستحلف بال ريب يستحلف على حق عنده ، فهذا ال ينفعه التأويل ، وتنصرف ميينه إىل ظاهر اللفظ الذي يقصده ا
  . أيضاً 

ميينك على ما يصدقك به : ( قال رسول اهللا : ملا استدل به الشيخ رمحه اهللا وهو حديث أيب هريرة قال  ٣٧١٧
اليمني على نية : ( قال رسول اهللا : وعنه رضي اهللا عنه أيضاً قال ) يصدقك عليه صاحبك : ( ويف لفظ ) صاحبك 



وألنه لو ساغ التأويل واحلال ما تقدم الختذ ذلك وسيلة إىل جحود احلق ، وبطل  روامها مسلم وغريه ،) املستحلف 
املعىن املقصود باليمني ، وهو ختويف احلالف من عاقبة اليمني ، وال ريب أن الشريعة تأىب مثل ذلك ، والشيخ رمحه 

ريهم ، وبعض العلماء اعتمد اهللا اعتمد يف االستدالل على اللفظ األول ، وكذلك غريه من األئمة من أصحابنا وغ
إن معىن األول أن ميينك اليت جيوز لك أن حتلفها هي اليت تكون صادقة يف نفسها : يف االستدالل على الثاين ، وقال 

، حبيث لو اطلع عليها صاحبك لعلم أهنا حق وصدق ، وأن ظاهرها كباطنها ، فيصدقك على ما حلفت عليه ، 
  . الف يعرض على نفسه اليمني ، فإن وجدها كما تقدم حلف إن شاء ، وإال أمسك وإذاً فائدة هذا احلديث أن احل

إذا كان املتأول ال ظاملاً وال مظلوماً ، وهذه احلالة مل يتعرض اخلرقي هلا بنفي وال إثبات ، وفيها ) احلال الثالثة ( 
وظاهر كالم الشيخني اجلواز ، واعتمد  .إن ظاهر كالم أمحد املنع يف اليمني اه : قوالن حكامها أبو العباس ، وقال 

أبو حممد على ما روي أن مهنا كان عنده هو واملروذي ومجاعة ، فجاء رجل يطلب املروذي ومل يرد املروذي أن 
ليس املروذي ها هنا ، وما يصنع املروذي ها هنا ، يريد ليس يف كفه ، : يكلمه ، فوضع مهنا إصبعه يف كفه فقال 

  . م أمحد ومل ينكر ذلك اإلما
واستدل بأن النيب كان ميزح وال يقول إال حقاً ، واملزح أن يوهم السامع بكالمه غري ما يفهم من ظاهره ،  ٣٧١٨

  . يعين أن اهللا ينشئهن أبكاراً ، عرباً أتراباً ) ال يدخل اجلنة عجوز : ( كما قال لتلك العجوز 
إنا : ( فقال رسول اهللا . يا رسول اهللا امحلين : ال وعن أنس رضي اهللا عنه أن رجلًا جاء إىل النيب فق ٣٧١٩

  . رواه أبو داود ) وهل تلد اإلبل إال النوق : ( قال . وما أصنع بولد الناقة : فقال ) حاملوك على ولد ناقة 
(  :قال . يا رسول اهللا جتدين إذاً كاسداً : فقال ) من يشتري العبد : ( وقال النيب لرجل احتضنه من ورائه  ٣٧٢٠

) : قلت ( ، وهذا كله من التأويل احلق اجلائز ، فإن رسول اهللا ال يقول إال حقاً ، ) لكنك عند اهللا لست بكاسد 
ال حاجة إىل ارتكاهبا والتعريض فيها : وهذا كله ورد يف غري اليمني وهو واضح ، أما اليمني فلها حرمة ، فقد يقال 

خرج منه املظلوم ملا تقدم ، ولالتفاق أيضاً فيما )  على نية املستحلف اليمني: ( ، ال سيما وقد عضد هذا قول النيب 
  . أظن ، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم ، واهللا أعلم 

  كتاب الكفارات

  
ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف { (  ١٩: أمجع املسلمون على مشروعية الكفارة ، وقد شهد لذلك قوله تعاىل : ش 

م مبا عقدمت األميان ، فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم ، أو أميانكم ، ولكن يؤاخذك
كسوهتم ، أو حترير رقبة ، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام ، ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أميانكم ، كذلك 

) أت الذي هو خري ، وكفر عن ميينك ف: ( ، ومن السنة ما تقدم من قوله ) } يبني اهللا لكم آياته لعلكم تشكرون 
  . وحنوه واهللا أعلم 

  . وإذا وجبت عليه باحلنث كفارة ميني فهو خمري إن شاء أطعم : قال 
ومن وجبت عليه باحلنث كفارة : ملا تقدم للخرقي رمحه اهللا اليمني املوجبة للكفارة شرع يبني الكفارة فقال : ش 

مد هللا إمجاع يف أنه إن شاء أطعم ، وإن شاء كسى ، وإن شاء أعتق ، وقد ميني فهو خمري إن شاء أطعم ، وهذا واحل
  . للتخيري بني شيئني أو أشياء ) أو ( شهد النص املتقدم لذلك وهو واضح ، إذ أصل موضوع 

فهو ) أو ( كل ما كان يف كتاب اهللا : وهلذا قال ترمجان القرآن كما ذكره عنه اإلمام أمحد يف التفسري  ٣٧٢١



  . فاألول األول ، واهللا أعلم ) فمن مل جيد ( يري ، وما كان للتخ
  . عشرة : قال 
يف عددهم ، وهو عشرة بنص الكتاب ، نعم هل يقوم تكرار إطعام ) أحدها ( الكالم يف اإلطعام يف ثالثة أمور : ش 

شاء اهللا تعاىل ، واهللا أعلم الواحد مقام تعداد األشخاص ، أم ال ، أو يفرق بني العدم والوجود ؟ فيه خالف يأيت إن 
 .  

  . مساكني مسلمني أحراراً ، كباراً كانوا أو صغاراً ، إذا أكلوا الطعام : قال 
رمحه اهللا هلم أربعة ) اخلرقي (  ١٦مما يتعلق باإلطعام وهو صفة املطعمني ، وقد اشترط ) األمر الثاين ( هذا : ش 

إمنا { (  ١٩: اً على ما تقدم من اآلية ، وعلى قوله تعاىل أن يكونوا مساكني ، اعتماد) األول . ( أوصاف 
ويدخل يف املسكني الفقري ، ألنه مسكني وزيادة على قاعدتنا ، وملا تقدم . اآلية ) } الصدقات للفقراء واملساكني 

صنفني  من أن الفقري واملسكني يف غري الزكاة صنف واحد ، ألن جهة استحقاقهم واحدة وهي احلاجة ، وإمنا جعال
يف الزكاة للتفريق بينهما يف االسم والعطف املقتضي للمغايرة ، وخيرج ما عدا هذين ، وإن كان من أهل الزكاة ، 

أن يكونوا ) الثاين . ( نعم جيوز الدفع للغارم إلصالح نفسه الحتياجه ، فهو كاملسكني ، وكالم أيب حممد يوهم املنع 
أن يكونوا أحراراً ، وهذا أيضاً قد تقدم يف ) الثالث . ( حاجة إىل إعادته مسلمني ، وقد تقدم هذا يف الظهار فال 

إحدى الروايتني ( كفارة الظهار ، ونزيد هنا بأن ظاهر كالمه أنه ال جيوز دفعها إىل مكاتب ، ألنه ليس حبر ، وهذا 
غري املساكني ، واهللا سبحانه إمنا  واختيار القاضي يف اجملرد ، وأيب اخلطاب يف اهلداية ، وأيب حممد ، ألنه صنف آخر) 

وهي اختيار القاضي ) والثانية . ( جعل اإلطعام للمساكني ، وألنه يأخذ ليفك رقبته ، ال لتحصيل كفايته كاملسكني 
أن يكونوا قد أكلوا ) الرابع ( ، والشريف ، وأيب اخلطاب يف خالفاهتم جيوز ، ألنه حمتاج لألخذ فأشبه املسكني ، 

: واختيار القاضي ، لظاهر قوله تعاىل ) إحدى الروايتني ( ال جيوز دفعها إىل صغري مل يأكل الطعام ، وهذا الطعام ، ف
فظاهره أن الواجب إطعامهم ، فإذا مل يعترب ذلك فال أقل من اعتبار إمكانه ومظنته ، وال يتحقق ) } فإطعام { (  ١٩

اخلطاب ال يشترط ذلك ، إذ حقيقة األكل ليس بشرط ،  وهي اختيار أيب) والثانية . ( املظنة فيمن مل يأكل 
واإلطعام مصدر أريد به املطعوم ، فالواجب مطعوم عشرة مساكني ، بأن ميلكهم ذلك ، وهذا ميكن يف حق من مل 

  . يأكل الطعام ، بأن يقبض له وليه فيحصل له امللك ، كما يقبض للصغري الذي قد أكل الطعام 
  . حنطة أو دقيق ، أو رطالن بالعراقي خبزاً أو مدان متراً أو شعرياً لكل مسكني مد من : قال 
هذا األمر الثالث ، وهو يف قدر ما يدفع للمساكني وهو مد حنطة ، أو نصف صاع متر أو شعري ، وقد : ش 

خلرقي هنا جيزىء يف الكفارة ما جيزىء يف الفطرة ، وقد نص ا: تقدمت هذه املسألة يف الظهار ، وتقدم أن غريه قال 
على جواز إخراج الدقيق ، ومل يتعرض له يف الظهار ، وال ريب يف إجزائه يف الكفارتني ، كما جيزىء يف الفطرة ، 
ومراد اخلرقي بالدقيق احلنطة ، أما دقيق الشعري فالواجب منه مدان ، مث املعترب يف الدقيق الوزن لتفرق أجزائه يف 

زئه بالوزن رطل وثلث ، وال جيزئه إخراج مد دقيق بالكيل اه ، نعم لو طحن جي) : أمحد (  ١٦الطحن ، وهلذا قال 
  . مد احلنطة وأخرجه أجزأه ، وكذلك إن أخرج من الدقيق ما يعلم أنه مد 

عن أمحد ، واختيار القاضي وعامة األصحاب ، ) وهو إحدى الروايتني ( ونص هنا أيضاً على جواز إخراج اخلبز ، 
واخلبز من أوسط طعام ) } فإطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم { (  ١٩ :لدخول ذلك يف قوله 

  . أهلينا ، وعلى هذا جرى السلف 
) } من أوسط ما تطعمون أهليكم { (  ١٩: فروى اإلمام أمحد يف التفسري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما  ٣٧٢٢



  . ر ، واخلبز والزيت ، واخلبز والسمن اخلبز والتم: اخلبز واللنب ، ويف رواية عنه قال : قال 
  . وعن علي رضي اهللا عنه اخلبز والتمر ، اخلبز والسمن ، اخلبز واللحم  ٣٧٢٣
  . اخلبز والتمر : وعن األسود بن يزيد  ٣٧٢٤
. إن أفضله اخلبز واللحم ، وأوسطه اخلبز والسمن ، وأخسه اخلبز والتمر : وعن ابن سريين كانوا يقولون  ٣٧٢٥
يقرب من حكاية اإلمجاع ، وفارق زكاة الفطر وحنوها ، ألن النص هنا تناول اخلبز ، خبالف مث ، فإن قول  وهذا

ال يتناوله ، مع أنه لو قيل باإلجزاء يف زكاة الفطر دون . فرض رسول اهللا صدقة الفطر صاعاً من متر : الراوي 
امللحوظ فيه سد حاجتهم ، ) السؤال يف هذا اليوم أغنوهم عن : ( غريها لكان متوجهاً ، ألن قوله عليه السالم 

وحاجتهم تندفع بدفع اخلبز ، وهذا خبالف غري زكاة الفطر ، فإن الدفع يراد لالقتيات يف مجيع العام ، فيحتاج إىل 
وجه ال جيوز إخراج اخلبز ، خلر) والرواية الثانية ( االدخار وال بد يف املدخر من أن يكون على صفة ميكن ادخاره ، 

  . عن حال الكمال واالدخار ، أشبه اهلريسة وحنوها 
فعلى املذهب ال بد أن يدفع رطلي خبز بالعراقي ، ألن ذلك ال يكون أقل من مد ، نعم لو طحن مداً وخبزه ودفع 

  . خبزه أجزأه ، نص عليه أمحد 
أن ال يكون مسوساً ، وال فيه تراب شرط إجزاء املخرج يف الكفارة أن يكون ساملاً من العيب ، ب) أحدمها ( تنبيهان 

قال أبو حممد ) الثاين . ( حيتاج إىل تنقية ، ألنه خمرج يف حق اهللا تعاىل عما يف الذمة ، أشبه الشاة املخرجة يف الزكاة 
وعلى املذهب مث األفضل التمر ، . وهذا كأنه على خمتاره يف الفطرة : األفضل الرب ، خروجاً من اخلالف ، قلت : 

وأليب حممد احتمال بأفضلية . التمر أعجب إيل ، والدقيق ضعيف ، والتمر أحب إيل : ك هنا ، وقد قال أمحد فكذل
  . اخلبز على غريه ، نظراً لرفع الكلفة عن املسكني وهوواضح واهللا أعلم 

  . ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقاً مل جيزئه : قال 
 اإلطعام أراد أن يبني أنه ال جيزىء إخراج قيمة ذلك ، وأرشد إىل ذلك مبثال ، ملا ذكر صفة الدفع للفقراء يف: ش 

وهو أنه ال جيزىء إخراج أضعاف قيمة ذلك من الورق ، وذلك ملا فيه من العدول عن املنصوص ، ألن املطعوم أو 
 التخيري بني أربعة ، الثياب ليسا بورق وال ذهب ، وألن الشارع خري بني ثالثة ، وجواز إخراج القيمة يفضي إىل

وهو خالف النص أيضاً ، وقد حكى أبو حممد يف املقنع وغريه من األصحاب رواية باجلواز ، وقطع يف املغين هنا 
  . واهللا أعلم . باملنع ، وكأنه بىن ذلك على املذهب 

  . ويعطي من أقاربه من جيوز أن يعطيه من زكاة ماله : قال 
جمرى الزكاة ، فعلى هذا ال جيوز الدفع للوالدين وإن علوا ، أو للولد وإن سفل ، ألنه حق هللا واجب ، فجرى : ش 

  . ويف بقية األقارب الواجبة نفقتهم روايتان ، وجيوز الدفع إىل من عدا ذلك من األقارب 
  . ومن مل يصب إال مسكيناً واحداً ردده عليه يف كل يوم تتمة عشرة أيام : قال 
ى مسكني واحد عشرة أيام يف كفارة اليمني ، أو ستني يوماً يف كفارة الظهار وحنوها ، فهل إذا رّدد الكفارة عل: ش 

وهي اختيار أيب بكر وابن بطة فيما حكاه عنه أبو حفص يف تعاليقه جيزئه ) إحداها ( جيزئه ؟ فيه ثالث روايات 
أطعم كل يوم مسكيناً حىت كملت العدة  مطلقاً ، نظراً إىل أن تكرار اإلطعام قائم مقام تكرار األشخاص ، وألنه لو

وهي ) والثانية . ( جاز بال ريب ، فكذلك إذا كرر إطعام الواحد ، ألنه صدق عليه أنه أطعم كل يوم مسكيناً 
فمن مل ) } فكفارته إطعام عشرة مساكني { (  ١٩: اختيار ابن شهاب ال جيزئه مطلقاً ، اعتماداً على قوله تعاىل 

وهي اختيار اخلرقي ، والقاضي وأصحابه ، وعامة األصحاب ال ) والرواية الثالثة . ( ثل األمر يطعم عشرة مل ميت



جيزئه مع الوجود ، ملا تقدم يف اليت قبلها ، وجيزئه مع العدم ، إناطة بالعذر ، إذ معىن الشيء يقوم مقامه عند تعذره ، 
  . بدالت واهللا أعلم كما أقيم التراب مقام املاء عند تعذره ، وكذلك غريه من امل

  . وإن شاء كسا : قال 
  . قد تقدم الدليل على التخيري بني اإلطعام والكسوة والعتق : ش 
  . عشرة مساكني ، للرجل ثوب جيزئه أن يصلي فيه ، وللمرأة درع ومخار : قال 
يف ) والثاين . (  يف عدد املكسوين وذلك عشرة بنص الكتاب) أحدها ( الكالم يف الكسوة على ثالثة أشياء : ش 

صفتهم بأن يكونوا مساكني ، وهو بنص الكتاب أيضاً ، وقد تقدم إيضاح ذلك يف اإلطعام ، إذ هؤالء املساكني هم 
يف صفة ما يدفع إليهم من الكسوة ، وهو ما تصح صالة ) والثالث . ( الذين يف اإلطعام فيشترط هلم ما يشترط هلم 

تعترب فيها الكسوة ، فلم جيز فيها أقل مما ذكرناه كالصالة وألن الالبس ملا ال  الفريضة معه ، إذ الكفارة عبادة ،
يستر عورته ليس مبكتس شرعاً ، إذا تقرر هذا فيدفع للرجل ثوب يستر عورته وعاتقه أو بعضه ، على اخلالف يف 

إحدى الروايتني ، وملا  الواجب يف املنكب ، وللمرأة ما يستر عورهتا وهي مجيع بدهنا ما عدا وجهها وكفيها على
كان ذلك ال حيصل غالباً إال بدرع وهو القميص ، ومخار ، ذكر اخلرقي ذلك ، وإال لو أعطاها ثوباً واسعاً يستر 

بدهنا ورأسها أجزأه ذلك ، إناطة بستر عورهتا املعتربة يف الصالة ، وقد وقع البن البنا أنه يدفع للرجل قميص 
  . علم ومنديل ، وفيه نظر ، واهللا أ

  . وإن شاء أعتق : قال 
  . قد تقدم اإلمجاع على التخيري يف ذلك : قال 
  . رقبة مؤمنة قد صلت وصامت ، ألن اإلميان قول وعمل ، وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل : قال 
  . الكتاب والسنة يف عدد املعتق وهو رقبة واحدة باإلمجاع ، وشهادة ) أحدمها : ( الكالم يف العتق يف شيئني : ش 
أن تكون مؤمنة ، وهو اتفاق يف كفارة القتل ، لنص ) أحدمها ( يف صفة الرقبة ، ويعترب هلا أمران ) : والثاين ( 

أما يف غريها من الكفارات ) } ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة { (  ١٩: الكتاب عليه ، وهو قوله تعاىل 
ذهب منهما بال ريب عند األصحاب اشتراط ذلك أيضاً ، وأبو بكر خيتار عدم فروايتان تقدمتا يف الظهار ، وامل

االشتراط كالرواية األخرى ، ومبىن ذلك على أنه هل حيمل املطلق على املقيد مع االختالف يف السبب ، واالحتاد 
، وبيانه هنا أن اإلعتاق  يف احلكم أم ال ؟ وفيه ثالثة أقوال ، ثالثها وهو اختيار أيب اخلطاب حيمل بضرب من القياس

يتضمن تكميل أحكامه ، ومن تكميل أحكامه بل هو رأسها اإلسالم ، فاشترط فيه ذلك ، كاملعتق يف كفارة القتل 
وهي ) إحدامها ( وحيث اشترط اإلميان فهل يشترط له الصوم والصالة أم ال ؟ فيه عن أمحد ما يدل على روايتني 

: فعلى هذا جيوز عتق الطفل الصغري ، ألنه حمكوم بإميانه شرعاً ، قال سبحانه  اختيار األكثرين ال يشترط ذلك ،
  ) . } والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياهتم بإميان ، أحلقنا هبم ذرياهتم ، وما ألتناهم من عملهم من شيء { (  ١٩

يف السماء : قالت ) اهللا ؟  أين: ( ويف الصحيح من حديث معاوية بن احلكم أنه أتى النيب جبارية ، فقال هلا  ٣٧٢٦
فحكم هلا باإلميان هبذا القول ، وكذلك ) أعتقها فإهنا مؤمنة : ( أنت رسول اهللا ، قال : قالت ) من أنا ؟ : ( ، قال 

يف حديث أيب هريرة ، وألن أحكام اإلسالم جارية على الطفل يف إرثه وغسله ، ودفنه والصالة عليه ، وغري ذلك ، 
وهي ) والثانية . ( الكفارة ، وعلى هذه الرواية ال جيزئ اجلنني ، لعدم ثبوت أحكام الدنيا له  فكذلك يف عتقه يف

اختيار اخلرقي يشترط ذلك ، وعللها اخلرقي تبعاً ألمحد يف رواية األثرم بأن اإلميان قول وعمل ، وإذاً ال بد من 
قة العمل أو التأهل لذلك ؟ فيه أيضاً عن أمحد ما وجود العمل ، إما حقيقة ، وإما تأهلًا ، وعلى هذا هل يشترط حقي



أحب إيل أن يكون كبرياً ، وهو : املشترط التأهل ، وهو ظاهر كالمه يف رواية حنبل ) أحدمها ( يدل على قولني 
الذي اعتمده القاضي ، وأبو الربكات ، فحكيا الرواية على أنه ال جيزئ من له دون سبع سنني ، وجيزئ من بلغها 

املشترط العمل ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وأمحد يف رواية األثرم ، وقد تقدمت ، ) والثاين . ( ه لعمل ذلك لتأهل
  . فعلى هذا من صام وصلى وصح ذلك منه أجزأ وإن كان صغرياً ، ومن ال فال وإن كان كبرياً اه 

جتزئ ) وعنه ( كذلك قال أبو حممد وحيث مل يشترط اإلميان فأمحد إمنا نص على إجزاء اليهودية والنصرانية ، و
الذمية ، وهذا رمبا أعطى أنه ال جيزئ غري الذمية بال خالف ، وبعض األصحاب يطلق اخلالف يف اشتراط اإلميان يف 

  . غري كفارة القتل وعدمه اه 
قدم ذلك يف أن تكون الرقبة سليمة ، ومعىن سالمتها أن ال يكون فيها نقص يضر بالعمل ، وقد ت) األمر الثاين ( 

  . الظهار ، فال حاجة إىل إعادهتا واهللا أعلم 
  . ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها يف الكفارة عتقت ومل جتزئه عن الكفارة : قال 
هذا هو املشهور من الروايتني ، واملختار لألصحاب ، ألن عتقه مستحق بسبب آخر فلم جيزئه ، كما لو : ش 

جتزئ ألن ) والثانية . ( الكفارة ، أو علق عتقه على شرط ، ونواه عند وجوده اشترى قريبه ينوي به عتقه عن 
عتقه مل يتحتم ، أشبه املعلق عتقه هل هو حق هللا تعاىل حبيث جيرب املشتري عليه ، وإذاً ال جيزئ يف الكفارة ، أو 

  . قوالن  آلدمي ، فال جيرب املشتري عليه ، بل للبائع الفسخ ، وإذاً جيزئ يف الكفارة ؟ فيه
وقد فهم من كالم اخلرقي جواز اشتراط هذا الشرط يف البيع ، وصحة البيع املشروط فيه هذا الشرط ، ولنشر إىل 

عند األصحاب جواز ذلك ) املذهب منهما ( جواز اشتراط العتق يف البيع ففيه روايتان ، ) فأما ( املسألتني ، 
  . وصحته 
أهنا أرادت أن تشتري بريرة للعتق ، فاشترطوا والءها ، فذكرت ذلك  ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها ٣٧٢٧

  . أعتقيها : إال أن البخاري مل يذكر لفظ . متفق عليه ) اشتريها وأعتقيها فإمنا الوالء ملن أعتق : ( لرسول اهللا فقال 
، أشبه اشتراط أن ال ال يصح ذلك ، وهي ظاهر كالم صاحب الوجيز ، ألن شرط مناف ملقتضى البيع ) والثانية ( 

هل جيرب املشتري على العتق إن أباه ، وهو املشهور ، أو ) فعلى األوىل ( يبيعه وال يهبه ، وحنو ذلك على املذهب ، 
هل يبطل البيع ، وهو اختيار أيب اخلطاب يف ) وعلى الثاين ( يكون للبائع الفسخ ؟ فيه قوالن مبنيان على ما تقدم ، 

وت الرضى الذي هو شرط لصحة البيع قطعاً ، أو ال يبطل ، وهو اختيار أيب حممد ، حلديث خالفه ، ألن فواته يف
  . بريرة ، فإن أهلها اشترطوا الوالء ، ومل يبطله النيب ؟ فيه روايتان واهللا أعلم 

  . وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ، ينوي بشرائه الكفارة ، عتق ومل جيزئه : قال 
وأما عدم اإلجزاء يف الكفارة فألن الواجب ) من ملك ذا رحم حمرم عتق عليه ( أما العتق فلعموم  :ش  ٣٧٢٨

حترير الرقبة ، كما نص اهللا عليه سبحانه ، والتحرير فعل العتق ، ومل حيصل هنا ، إمنا الذي حصل الشراء ، وألنه مل 
  .  أعلم خيلص العتق هللا سبحانه ، أشبه ما لو أعتقه رياء ومسعة ، واهللا

  . وال جيزىء يف الكفارة أم ولده : قال 
هذا هو املشهور واملختار لألصحاب من الروايتني ، ألن عتقها مستحق بسبب آخر ، أشبه املعلق عتقه بصفة : ش 

  . واهللا أعلم ) } فتحرير رقبة { (  ١٩: جيزىء لدخول ذلك حتت قوله سبحانه ) والثانية . ( عند وجودها وحنوه 
  . وال مكاتب قد أدى من كتابته شيئاً : قال 
هذا إحدى الروايات ، واختيار القاضي وأصحابه وغريهم ، ألنه إذا أدى فقد حصل العوض عن بعض الرقبة : ش 



. يف املعني ، فلم جيزكما لو أعتق بعضها ، وإذا مل يؤد فهي رقبة كاملة مل يؤد عن شيء منها عوض ، أشبهت املدبرة 
هي اختيار أيب بكر جيزىء مطلقاً ، ألنه عبد ما بقي عليه درهم ، كما ثبت بالنص فأجزأ عتقه كغريه ، و) والثانية ( 

ال جيزئه مطلقاً ، ألن عتقه مستحق بسبب آخر ) والثالثة ) . ( } فتحرير رقبة { (  ١٩: ولدخوله حتت قوله تعاىل 
  . ه منه مل جيزئه عن الكفارة ، واهللا أعلم ، أشبه أم الولد ، وال نزاع أنه لو أعتق عبداً على مال يأخذ

  . وجيزىء املدبر : قال 
وألن التدبري إما وصية أو تعليق بصفة ، وأيا ما كان فإنه ) } فتحرير رقبة { (  ١٩: لدخوله حتت قوله تعاىل : ش 

  . جيزىء كما جيزىء املوصى به ، واملعلق عتقه بصفة وجودها 
  . واخلصي : قال 
ال يضر بالعمل ، فأشبه الفحل ، وال فرق بني املقطوع واألشل واملوجوء ، لتساويهم يف املعىن واهللا  ألن ذلك: ش 

  . أعلم 
  . وولد الزنا : قال 
وألنه كغريه يف جواز بيعه وعتقه ، وقبول شهادته وحنو ) } فتحرير رقبة { (  ١٩: لدخوله حتت قوله تعاىل : ش 

  .  ذلك ، فكذلك يف إعتاقه عن الكفارة
: املراد به املالزم للزنا ، كما يقال : فقد قال الطحاوي ) ولد الزنا شر الثالثة : ( وما ورد من قول النيب  ٣٧٢٩

هو شر الثالثة أصلًا ونسباً وعنصراً ، خلبثه ، وهو نشوءه من ماء الزنا ، : ابن السبيل ، للمالزم لذلك ، وقال غريه 
  . يس يف احلديث تعرض لذلك ، واهللا أعلم على أن الكالم يف أحكام الدنيا ، ول

  . فمن مل جيد من هذه الثالثة واحداً صام ثالثة أيام : قال 
إذا مل جيد واحداً من الثالثة السابقة وهي اإلطعام والكسوة والعتق بأن ال جيد ذلك أصلًا أو وجده وتعذر عليه : ش 

ه ، كما هو مفصل يف موضعه ، فإنه ينتقل إىل صيام ثالثة أيام شراؤه لعدم الثمن ، أو لكونه حمتاجاً إىل ما هو أهم من
  . باإلمجاع ، وشهادة الكتاب واهللا أعلم 

  . متتابعة : قال 
قدر الصيام ثالثة أيام بنص الكتاب واإلمجاع ، وشرطها التتابع على املشهور واملختار لألصحاب من الروايتني : ش 
 .  

اءة أيب وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما ذكره اإلمام أمحد يف التفسري نظراً إىل أن ذلك قد ورد يف قر ٣٧٣٠
وغريه ، وناهيك هبما ، وهو وإن مل يثبت كونه قرآناً لعدم تواتره فال أقل من أن ينزل منزلة خرب اآلحاد ، على أهنما 

ال جيب التتابع فيها ) والثانية . ( يه مسعاه من النيب على سبيل التفسري ، فظناه قرآناً ، وإذاً فهو حجة جيب املصري إل
، عمال بإطالق اآلية الكرمية ، والصحايب إمنا نقل اذلك على كونه قرآناً ، وإذا مل يثبت كونه قرآناً سقط اعتباره 

رأساً ، وأصل ذلك أن ما صح من القراءة الشاذة هل يكون حجة ، حبيث خيصص العام ، ويقيد املطلق ، وحنو ذلك 
ه قوالن للعلماء ، ومها روايتان عن إمامنا أشهرمها نعم ، وهو مذهب احلنفية ، والثانية ال ، وهو مذهب أم ال ؟ في

الشافعية ، وحيث اشترطنا التتابع فأفطر فيها فال خيلو إما أن يكون لعذر أو لغري عذر ، وبيان ذلك قد تقدم مفصلًا 
  . يف الظهار واهللا أعلم 

  . مل يكفر بغري الصوم ولو كان احلانث عبداً : قال 
قد تقدم الكالم على هذا يف الظهار مبا فيه كفاية ، ونزيد هنا بأن ظاهر كالمه صحة ميني العبد ، وال ريب يف : ش 



ذلك ، لدخوله حتت اخلطاب ، وأن السيد ليس له منعه من الصيام وإن أضرّ به ، وهو كذلك ، ألنه حق هللا تعاىل ، 
  . ، وهذا خبالف احلج ، ألن الضرر كثري ، لطول مدته ، وفوات خدمته واهللا أعلم فأشبه صوم رمضان أو قضائه 

  . ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حىت عتق فعليه الصوم وال جيزئه غريه : قال 
يكفر كفارة عبد : هذا ظاهر كالم أمحد يف رواية األثرم ، يف عبد حلف فحنث وهو عبد ، ومل يكفر حىت عتق : ش 

يكفر ما وجب عليه يوم حنث ، ولو افترى وهو عبد مث أعتق فإمنا جيلد جلد العبد ؛ وقد ذكر أمحد  ، ألنه إمنا
احلكم ودليله ، وملخص القياس أن هذا حق تعلق به وهو رقيق فلم يتغري حبريته كاحلد ، وأيضاً فإن الذي خوطب 

التكفري باملال مل يكن له ذلك ، فإذا فعل غري  به وتعلق به هو الصوم ، ال سيما على قول اخلرقي ، فإنه لو أذن له يف
  ] . كما لو وجبت عليه صالة الصبح فصلى بدهلا مائة ركعة أو أكثر فإهنا ال جتزئه . [ ما خوطب به مل جيزئه 

  . وسيأيت لذلك تتمة إن شاء اهللا تعاىل 
جيوز له التكفري باملال يف اجلملة : قال واعلم أن هذا على خمتار اخلرقي من أنه ليس له التكفري بغري الصوم ، أما من 

ألن املنصوص أنه يكفر : إن فيه نظراً ، قال : يف حال رقه فبعد عتقه أوىل ، وهلذا قال القاضي يف قول اخلرقي 
وال نظر يف ذلك على قول اخلرقي ، إمنا النظر ) قلت . ( كفارة عبد ، أي ال يلزمه التكفري باملال فإن كفر به أجزأه 

  . ن اخلرقي جيوز له التكفري باملال يف حال رقه ، كما يقوله القاضي ، مث قال ذلك اه لو كا
وظاهر كالم اخلرقي أن االعتبار يف الكفارات حبال الوجوب ، إذ لو اعترب أغلظ األحوال ألوجب على العبد 

كما هو ) فعنه ( يف هذه املسألة ،  التكفري باملال إذا قدر عليه قبل أن يأيت بالصوم ، وقد اختلف عن إمامنا رمحه اهللا
ظاهر كالم اخلرقي االعتبار حبال الوجوب ، وهذا اختيار القاضي يف تعليقه ، والشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، 
وابن شهاب وأيب احلسني ، والشريازي ، وابن عقيل وغريهم ، ألنه حني االستقرار يف الذمة ، ألنه لو فعل ما وجب 

) وعنه ( جزأه بال ريب ، وألن الكفارة وجبت على وجه الطهرة ، فاعتربت حبال الوجوب كاحلد عليه إذ ذاك أل
االعتبار بأغلظ األحوال ، اختارها القاضي يف روايتيه ، وحكاها الشريف وأبو اخلطاب عن اخلرقي ، وكأهنما أخذا 

إذ . إىل العتق أو اإلطعام إال أن يشاء  ومن دخل يف الصوم مث أيسر مل يكن عليه اخلروج من الصوم: ذلك من قوله 
وجه هذا ) وباجلملة ( ظاهره أن من مل يدخل يف الصوم كان عليه االنتقال إىل العتق أو اإلطعام ، وما تقدم أظهر 

القول بأنه حق جيب يف الذمة بوجود مال ، فاعترب بأغلظ احلالني كاحلج ، واجلواب القول باملوجب يف احلج ، ألنه 
حالتان ، إمنا له حالة واحدة ، وهي حالة اليسار ، جيب فيها ويستقر ، وقبل ذلك ال خياطب به أصلًا ، ليس له 

االعتبار حبال األداء ، قياساً على : رواية ثالثة حكاها الشريازي ) وعنه ( والكفارة خياطب هبا على كل حال ، 
  . ه حبال األداء كالوضوء الوضوء ، فاجلامع أنه حق له بدل من جنسه ، فكان االعتبار في

يعترب اليسار واالعسار حال الوجوب عليه ، فإذا كان موسراً إذ ذاك ففرضه ) فعلى الرواية األوىل ( إذا تقرر هذا 
مىت ) وعلى الثانية ( العتق ال جيزئه غريه ، وإن كان معسراً ففرضه الصوم ، وال جيب عليه العتق بعد وإن أيسر ، 

االعتبار حبال األداء ، فإذا كان ) وعلى الثالثة ( جوب إىل حني التكفري مل جيزئه إال العتق ، وجد رقبة من حني الو
موسورا إذا وجب عليه العتق ، وإن كان حني الوجوب معسراً ، ولو كان حني األداء معسراً أجزأه الصوم ، وإن 

  . كان حني الوجوب موسراً اه 
ره إشعار بأن حالة الوجوب هي حالة احلنث ، وهو كذلك قطعاً ، إىل آخ. ولو حنث وهو عبد : وقول اخلرقي 

فعلى هذا لو حلف العبد ومل حينث حىت عتق فحكمه حكم األحرار ، وهذا يف اليمني ، أما يف الظهار والقتل فوقت 
  . الوجوب العود والزهوق ، واهللا أعلم 



  . راً ما يكفر به ويكفر بالصوم من مل يفضل عن قوت عياله يومه وليلته مقدا: قال 
قد تقدم أن من مل جيد واحداً من الثالثة املتقدمة وهي العتق ، واإلطعام والكسوة انتقل إىل الصيام ، وبيان عدم : ش 

(  ١٩: الوجدان أن ال يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته مقدار ما يكفر به ، ألنه إذاً يدخل حتت قوله 
خبالف ما إذا وجد ما يكفر به فاضلًا عما تقدم ، فإنه واجد ، فال يدخل حتت ) } ة أيام فمن مل جيد فصيام ثالث{ 

  . اآلية الكرمية 
وعموم كالم اخلرقي رمحه اهللا يقتضي أن من وجد ما يكفر به فاضلًا عما تقدم ال جيوز له أن يكفر بالصوم ، وإن 

مكنه الشراء بنسيئة ، وكذلك إن مل ميكنه كما هو مقتضى كان ماله غائباً ، وهو كذلك بال نزاع فعلمه ، فيما إذا أ
: كالم اخلرقي ، وخمتار عامة األصحاب ، حىت أن أبا حممد ، وأبا اخلطاب والشريازي وغريهم جزموا بذلك ، وقيل 

الظهار  إمنا يعدل إليه يف كفارة: جيوز واحلال هذه العدول إىل الصوم ، وهو الذي أورده أبو الربكات مذهباً ، وقيل 
  . خاصة إذا رجا إمتامه قبل حصول املال ، وحكم الدين الرجو الوفاء حكم املال الغائب قاله أبو حممد 

وعموم كالمه أيضاً يقتضي أن الدين ال مينع وجوب الكفارة ، وهو إحدى الروايتني ، والرواية الثانية وصححها أبو 
ا يف الدين غري املطالب به ، أما املطالب به فيمنعها بال خالف ، حممد مينعها ، مث أن أبا حممد يف املغين جعل حملهم

  . وغريه يطلق اخلالف 
ومن له دار ال غىن له عن سكناها ، أو دابة حيتاج إىل ركوهبا ، أو خادم حيتاج إىل خدمته ، أجزأه الصيام يف : قال 

  . الكفارة 
يه ، ويف معىن ما تقدم ما يلبسه ولو للتجمل ، وما حيتاج ألن ذلك من حوائجه األصلية ، أشبه الطعام احملتاج إل: ش 

  . إليه من كتب علم وحنو ذلك 
ومقتضى كالم اخلرقي رمحه اهللا أنه مىت استغىن عن سكىن الدار ، أو مل حيتج إىل دابة أو عبد ، فإن الصيام ال جيزئه ، 

و ذلك ، يستغين بإحدامها ، فإنه يبيع وهو كذلك يف اجلملة ، كما إذا كان له داران أو عبدان أو دابتان وحن
األخرى ، وينتقل إىل التكفري باملال ، وكذلك إذا كان له دار واحدة أو دابة واحدة ، وحنو ذلك ، وأمكنه بيعها 

وشراء ما يسكنه مثله أو يركبه مثله ، ويفضل ما يشتري به رقبة ، فإنه يلزمه ذلك ، مجعا بني احلقني ، وكذلك إذا 
خيدم نفسه وله خادم ، فإنه يلزمه عتقه ، قاله أبو حممد ، ألنه غري حمتاج إليه ، وعلى قياسه لو كان له دار كان مثله 

يسكنها ، ومثله يسكن باألجرة ، وال ضرر عليه يف ذلك ، فإنه يلزمه بيعها والتكفري باملال ، ويستثىن من ذلك إذا 
، فإنه ال يلزمه ذلك ، وينتقل إىل الصيام ، لتعلق الغرض بعينها كان له سرية ميكنه بيعها وشراء سرية ورقبة يعتقها 

، وكذلك إذا تعذر عليه بيع ما تقدم ، أو أمكن البيع وتعذر الشراء ، فإن له االنتقال إىل الصوم ، لتعذر اجلمع بني 
  . احلقني ، فأشبه ما لو مل يكن له فضل ، ومتام الكالم على ذلك له حمل آخر ، واهللا أعلم 

  . وجيزئه إن أطعم مخسة مساكني وكسى مخسة : ال ق
مناط املسألة أن يطعم بعضاً ويكسو بعضاً ، حبيث يستويف من اجملموع عشرة ، واخلرقي ذكر صورة على : ش 

سبيل املثال ، وإمنا أجزأ ذلك ألن كل كل فقري من العشرة خمري فيه بني إطعامه وكسوته ، فإذا أطعم مثلًا مخسة 
فقد قام بالواجب عليه ، فوجب أن جيزئه ، وألن كال من الطعام والكسوة يقوم مقام اآلخر يف مجيع  وكسى مخسة ،

العدد ، فكذلك يف بعضه ، كالتيمم ملا قام مقام املاء يف البدن كله يف اجلنابة ، قام مقام البعض فيما إذا كان بعض 
  . البدن صحيحاً وبعضه جرحياً 
زئه ، كما لو أعطى يف اجلربان شاة وعشرة دراهم ، الستلزامه التخيري مث بني ثالثة ويتخرج لنا وجه آخر أنه ال جي



  . أشياء ، وهنا بني أربعة أشياء ، والشارع إمنا خريه مث بني شيئني ، وهنا بني ثالثة أشياء 
اجب من أحدمها ، لو أطعم املسكني بعض الطعام وكساه بعض الكسوة مل جيزئه بال ريب ، ألنه مل يأت بالو) تنبيه ( 

  . واهللا أعلم 
  . وكذلك إن أعتق نصفي عبدين ، أو نصفي أمتني ، أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه : قال 
هذا اختيار القاضي يف تعليقه ، وعامة أصحابه كالشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، وابن البنا والشريازي ، : ش 

ما لو كان له نصف مثانني شاة مشاعاً ، وجبت عليه الزكاة كما لو ألن نصف الشيئني مبنزلة الشيء الواحد ، بدليل 
ملك أربعني ، واختار ابن حامد فيما حكاه القاضي يف روايتيه ، وأبو بكر وحكاه نصاً عن أمحد أنه ال جيزئه ذلك ، 

، ويف املذهب ألن إطالق الرقبة ينصرف إىل الكاملة ، مث إن املراد من العتق تكميل األحكام وال حيصل من ذلك 
إن كان نصفهما حراً أجزأ لتكميل األحكام ، إذ بذلك حيصل تكميل عبدين ال عبد : وجه ثالث اختاره الشيخان 

  . واحد ، فهو باجلواز أوىل ، وإال مل جيزىء ملا تقدم يف دليل أيب بكر ، واهللا أعلم 
  . وإن أعتق نصف عبد ، وأطعم مخسة مساكني أو كساهم مل جيزئه : قال 
ألن األصل عدم التلفيق ، ألنه عدول عن املنصوص ، وإمنا قلنا به يف اإلطعام والكسوة لتساويهما يف املعىن ، : ش 

وهنا مل يتساويا ، بل تباينا ، إذ القصد من العتق تكميل األحكام ، وختليص الرقبة من الرق ، والقصد من اإلطعام 
ّر والربد مع ستر العورة ، ومها متباينان ، خبالف الطعام والكسوة والكسوة سد اخللة بدفع احلاجة ، ودفع ضرر احل

، فإهنما لتقارهبما أجريا جمرى اجلنس الواحد ، و اخلرقي رمحه اهللا نص على جواز التلفيق من الطعام والكسوة ، 
هل له التتميم  وعلى منع ذلك يف العتق مع أحدمها ، وبقي عليه لو أتى ببعض واحد من الثالثة مث عجز عن متامه ،

ألنه إذا مل جيز تكميل أحد نوعي املبدل من اآلخر وهو الطعام أو : بالصوم ؟ ليس له ذلك قاله أبو حممد ، قال 
وقد يقال بذلك كما يف الغسل والوضوء مع التيمم ، فإنه لو وجد ماء ) : قلت . ( الكسوة فتكميله باملبدل أوىل 

يمم للباقي ، وأبو حممد استشعر هذا ، وأجاب عنه بأن التيمم ال يأيت ببعضه يكفي لبعض طهارته لزمه استعماله مث ت
وهذا اجلواب فيه نظر : قلت . وها هنا لو أتى بالصيام مجيعه أجزأه : عن بعض الطهارة ، وإمنا يأيت به بكماله ، قال 

ذا لو قدر على املاء لزمه غسل مابقي ، فإنه وإن أيت به بكماله ، فإنه إمنا يأيت به عن بعض الطهارة ال عن كلها ، وهل
من بدنه وال يلزمه غسل اجلميع وإمنا كان يأيت به بكماله ، ألنه التيمم ليس له إال صفة واحدة ويرجح هذا أيضاً 

  ) . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : ( قول النيب 
  . ىل العتق أو اِإلطعام إال أن يشاء ومن دخل يف الصوم مث أيسر مل يكن عليه اخلروج من الصوم إ: قال 
هذا املذهب اجملزم به عند عامة األصحاب ، منهم أبو حممد يف املغين ، ألنه بذل ال يبطل بالقدرة على املبدل ، : ش 

فلم يلزمه اخلروج إىل املبدل بعد الشروع فيه ، كاملتمتع العاجز عن اهلدي إذا شرع يف صوم السبعة األيام ، فإنه ال 
م منه اخلروج اتفاقاً ، وفارق التيمم فإنه يبطل بالقدرة على املاء بعد فراغه منه ، وليس كذلك الصوم ، فإنه ال يلز

يبطل إذا قدر على العتق وأيضاً فإن الصوم جيري كل يوم منه جمرى عبادة منفردة ، بدليل افتقاره إىل نية ، وعدم 
  . تعدي فساده إىل ما قبله ، وليس كذلك الصالة 

وأليب حممد يف املقنع احتمال أنه يلزمه االنتقال ، لقدرته على املبدل قبل إمتام البدل ، فأشبه املتيمم إذا قدر على 
  . املاء قبل إمتام الصالة ، وقد تقدم الفرق 

ذا وصريح كالمن اخلرقي أن له أن ينتقل إىل العتق واإلطعام إذا شاء ذلك ، ألنه إمنا سقط عنه ذلك للرفق به ، فإ
أتى به أجزأه ، كاملريض الساقط عنه حضور اجلمعة إذا حضرها ، وقد تقدم للخرقي يف العبد أنه إذا أعتق ال جيزئه 



غري الصوم ، والفرق أن العبد ليس له أهلية التكفري بغري الصوم كما تقدم ، خبالف احلر املعسر ، وخرج أبو 
غري الصوم ، نظراً إىل أهنما إمنا خوطباً بالصوم ، ففعل غريه يكون اخلطاب يف احلر املعسر قولًا أنه كالعبد ال جيزئه 

للحر االنتقال خبالف العبد ) ثالثها ( عدولًا عماً وقع به اخلطاب ، ويتلخص أن يف العبد واحلر واملعسر ثالثة أقوال 
  . ، وهو اختيار اخلرقي 

االعتبار بأعلى احلالني ، أما إن قلنا : سألة إذا قلنا فائدة هذه امل: قال الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ) تنبيه ( 
إن : ومن هنا قاال ) قلت . ( حبال الوجوب فال ، ألنه إذاً لو قدر على العتق قبل الشروع يف الصوم مل يلزمه 

ذ إ. مذهب اخلرقي أن االعتبار بأعلى احلالني ، والذي يظهر أن اخلرقي إمنا نص على هذه املسألة للخالف فيها 
ومن دخل يف الصوم مث أيسر مل : إنه ال مفهوم لقوله : مذهب احلنفية لزوم االنتقال واحلال ما تقدم ، ومن هنا يقال 

  . واهللا سبحانه أعلم . يكن عليه اخلروج منه 

  باب جامع األميان

  
ال احلكم على من مجع  األوىل قراءة باب ، أي هذا باب جامع األميان ، ألن املقصود احلكم على أميان خمتلفة ،: ش 

  . أميانا واهللا أعلم 
  . ويرجع يف األميان إىل النية : قال 
  . وذلك ملا تقدم يف املعاريض من حديث سويد بن حنظلة رضي اهللا عنه : ش 

أقبل النيب وهو مردف أبا بكر ، وأبو بكر شيخ يعرف ، ورسول : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  ٣٧٣١
هذا : يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بني يديك ؟ فيقول : رف ، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول اهللا شاب ال يع

  . رواه أمحد والبخاري . فيحسب احلاسب أنه إمنا يعين الطريق ؛ وإمنا يعين سبيل اخلري . الرجل يهديين السبيل 
فقال : واهللا ما أردت إال واحدة : ال للنيب ويف حديث ركانة الذي يف السنن أنه ملا طلق امرأته ألبتة ، وق ٣٧٣٢

واهللا ما أردت : فقال ) واهللا ما أردت إال واحدة ؟ : ( فقال رسول اهللا ) : واهللا ما أردت إال واحد : ( رسول اهللا 
 وأيضا فإن كالم الشارع ورد على) إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا المرئ ما نوى : ( وأيضا قول النيب . إال واحدة 

  . لغة العرب ، وال ريب أنه حممول على مراده الثابت بالدليل 
إن الناس قد مجعوا { (  ١٩واملراد نعيم بن مسعود ) } الذين قال هلم الناس { (  ١٩: كما يف قوله تعاىل  ٣٧٣٣

إذا تقرر واملراد أبو سفيان وأصحابه ، وهو كثري ال يكاد حيصى ، فكذلك كالم غريه حيمل عغلى مراده ، ) } لكم 
هذا فشرط الرجوع إىل النية احتمال اللفظ هلا كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، أما إذا نوى باللفظ ما ال حيتمله أصلًا 

، كأن حلف ال يكلم زيداً ، وأراد ال يدخل بيتا وحنو ذلك فهذه نية جمردة ، ال ارتباط هلا باللفظ ، فوجودها 
اللفظ ، كما إذا نوى بالعموم العموم ، وباخلصوص اخلصوص ، وباإلطالق كعدمها ، مث النية تارة توافق ظاهر 

اإلطالق ، وحنو ذلك ، فهذه مؤكدة للفظ ومقوية له ، كالشرط املوافق يف العقد ملقتضاه ، وتارة ختالف ظاهره ، 
ا بعينه ، أو ال يأوي كأن يريد بعام خاصاً ، أو مبطلق مقيدا ، أو خباص مثال ال غريه ، أو ليعتقن عبدا ، ويريد عبد

  . مع امرأته يف دارها مثال ، ويريد جفاءها بترك اجتماعه معها يف مجيع الدور وحنو ذلك 
رجوع احلالف إىل نيته هو فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، بشرط احتمال اللفظ له كما تقدم ، وعدم ظلمه كما ) تنبيه ( 

أنه قصده من الظاهر مسع منه ، وإن بعد مل يسمع ، وإن توسط  تقدم أيضاً ، أما عند احلاكم فإن قرب ما ادعاه



  . فروايتان ، والناظر الفهم يف مظان ذلك ال خيفى عليه ما قلناه واهللا أعلم 
  . فإن مل ينو شيئاً رجع إىل سبب اليمني وما هيجها : قال 
ليمني وما هيجها ، أي أثارها ، فإذا إذا مل ينو شيئاً ال ظاهر اللفظ وال غري ظاهره كما تقدم رجع إىل سبب ا: ش 

حلف مثلًا أن ال يأوي مع امرأته يف هذا الدار وكان سبب ميينه غيظاً من جهة الدار ، لضرر حلقه من جرياهنا ، أو 
منة حصلت عليه هبا وحنو ذلك اختصت ميينه هبا كما هو مقتضى اللفظ ، وإن كان لغيظ من املرأة يقتضي جفاءها ، 

فيه ، تعدى ذلك اختصت ميينه هبا ، كما هو مقتضى اللفظ ، وإن كان لغيظ من املرأة يقتضي جفاءها  وال أثر للدار
، وال أثر للدار فيه ، تعدى ذلك إىل كل دار ، احمللوف عليها بالنص ، وما عداها بعلة اجلفاء اليت اقتضاها السبب ، 

زيداً لشربه اخلمر مثلًا ، فزال الظلم ، وترك زيد  إذا حلف ال يدخل بلدا لظلم رآه فيه ، أو ال يكلم) وكذلك ( 
ألنه . شرب اخلمر ، جاز له الدخول والكالم ، لزوال العلة املقتضية لليمني ، وذلك ألن السبب يدل على النية 

 الداعي للحالف على احللف ، والداعي إىل الشيء تتعلق اإلرادة به فيصري مراداً ، وهلذا ملا قال احلطيئة يهجو بين
  : عجالن 

  . وال يظلمون الناس حبة خردل 
  . كان ذلك هجاء قبيحاً ، ولو قاله يف مقام املدح كان مدحاً حسناً ، وما ذاك إال الختالف املقام 

وكالم اخلرقي يشمل ما إذا كان اللفظ خاصاً والسبب يقتضي التعميم كما مثلناه أولًا ، أو عاماً والسبب يقتضي 
انياً ، وال نزاع بني األصحاب فيما علمت يف الرجوع إىل السبب املقتضي للتعميم ملا تقدم ، التخصيص كما مثلناه ث

وهو املعروف عن ) أحدها ( واختلف يف عكسه فقيل فيه وجهان ، وقيل روايتان ، وباجلملة فيه قوالن أو ثالثة 
ب يف خالفيهما يؤخذ بعموم اللفظ ويف غريه ، واختيار عامة أصحابه ، الشريف وأيب اخلطا. القاضي يف التعليق 

وكان سبب ميينه ظلم السلطان فزال السلطان ، مل . وهو مقتضى نص أمحد يف رجل حلف ال صدت من هذا النهر 
النذر يوىف به ، وقال أيضاً : يصطد فيه ، وكذلك قال فيمن حلف ال يدخل بلداً لظلم رآه فيه فزال الظلم ، فقال 

كل امرأة يل طالق ، فإن املخاطبة تطلق مع : قد تزوجت علي ، فقال : ت له زوجته يف رواية املروذي فيمن قال
نسائه مع أن داللة احلال تقتضي إخراجها ، إذا القصد إرضاؤها ، ووجه ذلك االعتماد على ظاهر اللفظ وهو 

عرف عندنا وعند العموم ، والسبب ال ينافيه وال معارضة بينهما ، وصار هذا كألفاظ الشارع العافة ، على امل
األصوليني ، حتمل على مقتضاها من العموم ، وال ختصص بأسباهبا ، وبىن أبو اخلطاب ذلك على ما إذا اجتمع 

  . التعيني واإلضافة 
حيمل اللفظ العام على : والقول الثاين وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أيب حممد ، وحكي عن القاضي يف موضع 

سبب مبنياً على أن العام أريد به خاص ، ملا تقدم ، وأيضاً فإن السبب هو العلة املقتضية السبب ، ويكون ذكر ال
للحكم ، فيزول احلكم بزواهلا ، وخرج عن ذلك ألفاظ الشارع ، فإن العلة يف وجودها ليس السبب ، مث املقصود 

  . ف غريه يف ألفاظ الشارع تقرير احلكم وتعميمه جلميع املكلفني ويف مجيع الصور ، خبال
ال يقتضي التخصيص فيما إذا حلف ال يدخل البلد لظلم رآه فيه ، ويقتضي التخصيص فيما إذا : والقول الثالث 

دعي إىل غداء فحلف ال يتغدى ، أو حلف ال خيرج عبده أو زوجته إال بإذنه واحلال يقتضي ما داما كذلك ، وقد 
إن : ورة الغداء ، وفيما إذا تأهبت امرأته للخروج فقال أشار القاضي إىل هذا يف التعليق ، فقال بعد ذكر ص

ال يعرف الرواية عن أصحابنا يف هذا ، وقياس املذهب أن ميينه ال تقصر على اخلروج الذي : خرجت فأنت طالق 
ه وقيل تقصر ميين: تأهبت له ، وال على الغداء عنده ، لعموم اللفظ ، ولقول أمحد وذكر مسألة الصيد من النهر قال 



إذا خرجت ، يقتضي خروجاً : على الغداء عنده ، وعاى اخلروج الذي تأهبت له ألنه ال عموم هلذا اللفظ إذ قوله 
  . إن تغديت ، يقتضي غداًء واحداً ، فيختص ذلك الواحد املنكر بداللة احلال : واحداً ، وكذلك 

ب هو الذي اعتمده عامة األصحاب ، وعكس هذا الذي قاله اخلرقي من تقدمي النية على السب) أحدمها ( تنبيهان 
  . ذلك الشريازي ، فقدم السبب على النية 

وقصده . ال لبست ثوباً من غزهلا : إذا اختلف السبب والنية ، كأن متن امرأته عليه بغزهلا ، فحلف ) الثاين ( 
ملوافقتها مقتضى اللفظ ،  اجتناب اللبس خاصة ، دون االنتفاع بالثمن ، قدمت النية على السبب وجهاً واحداً ،

وإن قصد ثوباً واحداً فكذلك يف ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أيب حممد ، إذ السبب إمنا اعترب لداللته على القصد ، 
فإذا خالف حقيقة القصد كان وجوده كعدمه ، وقدم القاضي واحلال هذه السبب ملوافقته العموم ، فيجتمع 

  . وهذا متوجه يف احلكم :  ظاهران على خمالفة النية ، قلت
إن أهل العصر ال : حبث شهاب الدين القرايف حبثاً ملخصه الفرق بني النية املخصصة واملؤكدة ، وقال ) الثالث ( 

وهو خطأ باإلمجاع ، : يكادون يفرقون بينهما ، فاحلالف إذا حلف ال يلبس ثوباً ونوى الكتان ال حينثوه بغريه ، قال 
به أفراده حصل التحنيث هبا يف اللفظ والنية املؤكدة ، وإن مل ترد حنث باللفظ ، وإن نوى  إذ العام إذا أريدت

بعض األفراد غافالً عن البعض اآلخر حنث يف املنوى واللفظ والنية املؤكدة ويف البعض اآلخر باللفظ أطلق العام 
من شرط املخصص أن يكون منافياً ونوى إخراج بعض أفراده مل حينث باملخرج ، مث بني ذلك بقاعدة ، وهي أن 

اقتلوا الكفار ، ( للمخصص ومعارضاً له ، وقصد البعض مع الغفلة عن الباقي ال معارضة فيه ، ونظر ذلك ب 
خلصص . ال تقتلوا أهل الذمة : فاقتلوا اليهود ، ال يعارض األول ، بل يؤكد بعض أنواعه ، ولو قال ) اقتلوا اليهود 

ال لبست : ورد على نفسه أن العلماء يستعملون العام يف اخلاص وهو ما تقدم ، وأنه لو قال حلصول املنافاة ، مث أ
اختصت ميينه بالكتان ، وأجاب عن األول بأن معىن قوهلم ، إطالق اللفظ ، وإخراج بعض مسمياته عن . ثوباً كتاناً 

ا حلقه غري مستقل صريه غري مستقل ، احلكم املسند للعموم ، ال قصد بعض العموم ، وعن الثاين بأن املستقل إذ
ال تستقل ، فإذا حلقت مستقلًا وهو املوصوف قبلها صريته غري مستقل فأبطلت عمومه ، ) كتاناً ( والصفة هنا وهي 

وأورد على هذا مل ال جتعل الصفة لفظ له مفهوم خمالفة ، وهو داللته على العدم عن غري املذكور ، واملفهوم من 
، والنية ال داللة هلا ، ال مطابقة وال تضمناً وال التزاماً ، ألهنا من املعاين واملعاين مدلوالت ، فليس فيها داللة االلتزام 

ما يقتضي إخراج غري املنوي ، فبقي احلكم للعموم ، وهذا البحث الذي قاله حسن ، إال أن ظاهر قول الفقهاء من 
إن معىن ذلك إطالق : ب إطالق العام وإرادة اخلاص ، وقوله أصحابنا وغريهم خيالفه ، والظاهر أن مثل هذا من با

اللفظ وإخراج بعض مسمياته ؛ منازع فيه ، بل هو إطالق العام مريداً خلاص ، كإطالق الثوب مريداً به الكتان ، 
لف وقد وقع للقاضي من أصحابنا أن اللفظ يف نفسه ال يتصف بعموم وال خصوص إال بقصد املتكلم ، فإذا قال احلا

يقصد الكتان ، فقصده ال يتناول غري الكتان ، فال حينث إال به ، وقد حكى القاضي عبد الوهاب . ال لبست ثوباً : 
وناهيك به أن العموم هل يقصر على مقصوده ، أو حيمل على عموم لفظه ؟ على قولني ألصحابه وغريهم ، ونصر 

  . قصره ، وهذا هو هذه املسألة بعينها واهللا أعلم 
  . ولو حلف ال يسكن داراً هو ساكنها خرج من وقته ، فإن ختلف عن اخلروج حنث :  قال
) وظاهر ( ألن ميينه اقتضت املنع من السكىن ، فمىت تأخر عن اخلروج حنث ، ألنه يصدق عليه أنه ساكن ، : ش 

حينث ، واملعروف  إطالق اخلري يقتضي أنه لو أقام لنقل متاعه وأهله ، أو خلوف من اخلروج ، وحنو ذلك أنه
) وظاهر ( خالف هذا ، إذ االنتقال عرفا إمنا يكون باألهل واملال وعلى وجه ميكنه ، فهو غري داخل يف اليمن ، 



إطالقه أيضاً أنه لو خرج دون أهله ومتاعه أنه ال حينث ، واملعروف حنثه أيضاً يف اجلملة ، اعتماداً على العرف كما 
وهو غائب عنه ، . فالن ساكن يف كذا : كون باألهل واملال ، أال ترى أنه يقال تقدم ، إذ العرف أن السكىن ت

وفرق أبو حممد يف املغين ، فحنثه باألهل دون املتاع ، واتفق هو واألصحاب فيما علمت أنه لو أودع متاعه أو 
  . اخلروج وحده أعاره ، أو أزال ملكه عنه ، أو أبت امرأته من اخلروج ومل ميكنه إكراهها أنه ال حينث ب

هذا مع عدم النية والسبب ، أما مع وجود أحدمها فاالعتماد عليه كما تقدم ، وكذلك يف كل صورة تأيت ) تنبيه ( 
  . واهللا أعلم 

  . ولو حلف ال يدخل داراً فحمل وأدخلها ومل ميكنه االمتناع مل حينث : قال 
كالمه ما إذا دخلها من غري محل فإنه حينث مطلقاً ، ألن الفعل غري منسوب إليه وال موجود منه ، وخرج من : ش 

حىت لو دخلها يف ماء أو من ظهرها ، لوجود احمللوف عليه ، نعم يستثىن من ذلك ما إذا دخلها ناسياً على املذهب 
يضاً ، إال يف الطالق والعتاق ، أو مكرهاً على أشهر الروايتني ، وخرج التفرقة بني الطالق والعتاق وغريمها وخرج أ

ما إذا أمكنه االمتناع ومل ميتنع فإنه حينث ، وهو أحد الوجهني ، واختيار أيب حممد ، ألن له نوع اختيار ، أشبه ما لو 
وحكي عن القاضي ال حينث ، ألن الفعل منسوب إىل غريه ، وحيث مل حننثه ) الوجه الثاين ( كان الدخول بأمره 

  .  أعلم بالدخول ففي حنثه باالستدامة وجهان ، واهللا
  . ولو حلف ال يدخل داراً فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئاً منه حنث : قال 
إذا حلف ال يفعل شيئاً ففعل بعضه كما إذا حلف ال يأكل هذا الرغيف ، أو ال يشرب ماء هذا اإلناء ، فأكل : ش 

قاضي وغريه وأيب بكر ، والشريف وهي اختيار اخلرقي وال) إحدامها ( أو شرب بعضهما ففيه روايتان مشهورتان 
وأيب اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي وابن البنا ، وابن عقيل يف التذكرة ، وغريهم حينث بفعل البعض ، ألنه منع 

  . نفسه من فعل احمللوف عليه ، فوجب أن ميتنع من كل جزء منه كالنهي واجلامع املنع فيهما 
، وقد رد هذا بأن ) م بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه إذا أمرتك: ( ودليل األصل قول النيب 

النهي عن الشيء ليس هنياً عن أجزائه ، كالنهي عن مخس ركعات يف الظهر ، نعم النهي عن الشيء هني عن أجزائه 
) رواية الثانية وال( ، كالنهي عن احلرير ، هني عن األسود واألبيض منه ، فالقياس على النهي غري صحيح ، 

  . واختارها أبو اخلطاب فيما قاله أبو حممد ال حينث إال بفعل اجلميع 
ألن النيب كان خيرج رأسه إىل عائشة رضي اهللا عنها وهو معتكف فتغسله وهي حائض ، واملعتكف ممنوع  ٣٧٣٤

  . من اخلروج من املسجد 
فلما أخرج رجله )  أعلمك سورة من القرآن ال أخرج من املسجد حىت: ( ويروى أنه قال أليب بن كعب  ٣٧٣٥

فقال ) أمحد (  ١٦من املسجد علمه إياها ، وألن اليمني تناولت اجلميع فلم حينث بالبعض كاإلثبات ، وهبذا استدل 
الكل ال يكون بعضاً ، والبعض ال يكون كال ، وقد جياب عن هذا بأن االعتكاف عبارة عن مالزمة املسجد : 

رج بعضه يصدق عليه أنه مالزم للمسجد ، ال أنه مفارق له ، على أن هذه واقعة عني ، فيحتمل للطاعة ، ومن أخ
أن الرسول استثىن هذا القدر ، وهذا هو اجلواب عن قصة أيب بن كعب إذ هي واقعة عني ، فيحتمل أن الرسول 

  . ترك ذلك ناسياً ، ولعله الظاهر ، فلما ذكر حني خرج استدرك فعلمه يف احلال 
اخلالف إذا حلف ال يلبس ثوباً من غزهلا أو نسجها أو شرائها فلبس ثوباً شوركت يف ) فمن صور ( إذا تقرر هذا 

غزله أو نسجه أو شرائه ، أو ال يبيع أمته أو ال يهبها فباع بعضها ووهب بعضها ، وما أشبه ذلك ، واختلف 
إنه على : منه ، فقال القاضي و أبو اخلطاب يف اهلداية  ال ألبس من غزهلا ، فلبس ثوباً فيه: األصحاب فيما إذا قال 



الروايتني ، ألن املعىن ال ألبس ثوباً من غزهلا ألن الغزل ال يلبس مبفرده ، واختار الشيخان حتنيثه على الروايتني ، 
هو ما إذا املسألة عند األكثرين والقاضي وغريه مسألة اخلرقي ، و) ومن صور ( ألنه يصدق أنه لبس من غزهلا ، 

حلف ال يدخل داراً فأدخلها بعض جسده ، يده أو رجله وحنو ذلك ، ألنه منع نفسه من الدخول ، وإذا تساويا 
معىن حكماً ، كمنع نفسه من أكل الرغيف مثلًا ، وال ريب أن املسألة يها روايتان منصوصتان ، واألكثرون على 

بكر وأبو اخلطاب يف اهلداية اختارا عدم التحنيث ، خبالف املسألة التحنيث كاملسألة السابقة ، تسوية بينهما ، وأبو 
السابقة ، فإن أبا بكر خيتار فيها احلنث كاجلماعة ، وكأن الفرق أن احلالف ال يدخل داراً إذا أدخلها بعض جسده 

  . ال يصدق عليه أنه دخل ، وإمنا أدخل يده أو رجله مثلًا ، فال يكون خمالفاً ليمينه 
حمل اخلالف كما تقدم يف اليمني املطلقة ، أما إن نوى اجلميع أو البعض اعتمدت نيته ، ) أحدمها ) ( ن تنبيها( 

ال أكلت اخلبز ، أو ال كلمت : وكذلك إذا قامت قرينة تقتضي أحد األمرين كما إذا حلف ال يشرب النهر ، أو 
عض ذلك وجهاً واحداً ، وعكس هذا إذا حلف ال وحنو ذلك ، فإن ميينه تتعلق بب. املشركني ، أو ال أهنت الفقراء 

  . يصوم يوماً ، أو ال يصلي صالة ، أو علق طالق امرأته على وجود حيضة وحنو ذلك ، فإن ميينه تتعلق باجلميع 
إذا حلف ال يأكل رغيفاً فأكل بعضه ، : مما مثل به أبو حممد يف الكايف ، وابن عقيل يف التذكرة للمسألة ) الثاين ( 
إذا حلف ال يفعل شيئاً ففعل بعضه ، وظاهر هذا أنه ال فرق بني أن : مجها الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما وتر

  . تكون اليمني على شيء معني أو مبهم ، واهللا أعلم 
  . ولو حلف أن يدخل مل يرب حىت يدخل مجيعه : قال 
، فلم يرب إال به ، كما لو أمر بشيء فإنه ال خيرج ال نزاع يف هذا فيما نعلمه ، إذ اليمني تناولت فعل اجلميع : ش 

عن عهدة األمر إال بفعل اجلميع بال ريب ، ومثل هذا إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف وحنوه ، فإنه ال يرب إال بأكل 
  . مجيعه واهللا أعلم 

  . ولو حلف أن ال يلبس ثوباً هو البسه ، نزعه من وقته ، فإن مل يفعل حنث : قال 
نزعه من وقته فليمتثل ما حلف على تركه ، وأما حتنيثه إذا مل ينزع يف احلال فألن استدامة ذلك يسمى أما : ش 

لبست هذا الثوب شهراً ويرشح هذا منع الشارع من استدامة املخيط يف اإلحرام كابتدائه ، : لبساً ، ولذلك يقال 
يتطيب ، وال يتطهر ، فإنه ال حينث باستدامة  ال يتزوج ، وال: ال يركب دابة هو راكبها كذلك ، خبالف : وحكم 

منذ شهر ، وكذلك يف التطيب والتطهري ، وحنثه : إمنا يقال . تزوج شهراً : ذلك على املذهب ، ألنه ال يقال 
  . القاضي يف كتاب إبطال احليل ، واهللا أعلم 

كر ، حنث إال أن يكون أراد أن ال وإن حلف أن ال يأكل طعاماً اشتراه زيد ، فأكل طعاماً اشتراه زيد وب: قال 
  . ينفرد أحدمها بالشراء 

أما مع النية فواضح ، وأما مع عدمها فا ختلف األصحاب يف ذلك ، فعن بعضهم أنه خرجها على الروايتني : ش 
ا يرجع إىل الطعام ، والطعام مل ينفرد زيد بشرائه ، إمن. اشتراه : يف فعل بعض احمللوف عليه ، ألن الضمري يف 

واختار الشيخان أنه حينث على الروايتني ، ألن زيداً مشتر لنصفه ، ونصفه طعام ، فوجب أن حينث . اشترياه معاً 
به لوجود احمللوف عليه ، كما لو انفرد زيد بشرائه ، وهذا مقتضى قول القاضي يف جامعه ، والشريف وأيب 

 هذه الصورة باحلنث ، مع حكايتهم اخلالف يف الصورة اخلطاب يف خالفيهما ، وابن البنا وغريهم ، فإهنم جزموا يف
ال آكل مما طبخه زيد ، أو ال ألبس ثوباً خاطه زيد ، أو ال : السابقة ، وكذلك قطع هؤالء باحلنث فيما إذا قال 

عدها أدخل داراً لزيد ، مع حكايتهم اخلالف يف األصل السابق ، ووافقهم أبو حممد يف األوىل ، وخالفهم يف اللتني ب



  . ، فأجرى فيهما اخلالف ، واهللا أعلم 
ولو حلف أن ال يكلمهما أو ال يزورمها ، فكلم أو زار أحدمها حنث ، إال أن يكون أراد أن ال جيتمع فعله : قال 
  . هبما 
مها ، أما إذا كانت له نية فال إشكال يف اعتمادها ، كما إذا قصد أن ال جيتمع فعله وهو الزيارة أو الكالم بأحد: ش 

فإنه ال حينث إال بزيارهتما أو كالمهما ، ولو قصد ترك كالم أو زيارة كل منهما منفردٍا حنث بكالم أو زيارة 
أحدمها ، وإن أطلق خرج على الروايتني يف فعل بعض احمللوف عليه ، ألن احلالف على كالم شخصني أو زياراهتم 

ال كلمت هذا ، : إن تقدير ميينه : وميكن أن يقال : أبو حممد  إذا كلم أو زار أحدمها فعل بعض احمللوف عليه ، قال
ألن املعطوف يقدر له بعد حرف العطف فعل وعامل مثل العامل الذي قبل املعطوف عليه ، . وال كلمت هذا 

أي وحرمت عليكم بناتكم ، وإذاً يصري كل ) } حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم { (  ١٩: فيصري كقوله تعاىل 
هذا على القول الضعيف للنحاة من أنه يقدر : قلت . هما حملوفاً عليه منفرداً ، كما لو صرح بذلك واحد من

للمعطوف عامل مثل عامل املعطوف عليه ، أما على القول املشهور من أن العامل فيهما واحد وهو األول فال ميشي 
ال أدخل هاتني الدارين ، وال أعصي اهللا يف :  ال آكل خبزاً وحلماً وحنو ذلك حكم ما تقدم ، أما: ما قاله ، وحكم 

هذين البلدين وحنو ذلك ففيه الروايتان بال ريب ، وال جيري فيه تردد أيب حممد ، إذ ال عاطف ومعطوف ، أما إن 
إن حضتما : إن كلمت زيداً وعمراً فأنت طالق ، أو قال المرأتيه : كان تعليق على شيئني ، كأن قال لزوجته 

وحنو ذلك ، فعن بعض األصحاب خترجيه على اخلالف ، واختار أبو حممد يف املغين وهو احتمال له . قتان فأنتما طال
إن : يف الكايف أنه ال حينث إال بفعل الشيئني ، إذ املشروط ال يوجد إال بتكامل مشروطه ، وجعل يف الكايف مسألة 

  . واهللا أعلم . ما مسألة اتفاق ، يف أنه ال حينث إال بوجود احليض منه. حضتما 
ولو حلف أن ال يلبس ثوباً ، فاشترى به أو بثمنه ثوباً فلبسه حنث إذا كان ممن امنت عليه بذلك الثوب ، : قال 

  . وكذلك إن انتفع به أو بثمنه 
ي هذه املسألة من فروع اعتبار سبب اليمني ، وأن احلكم قد يتعدى لغري امللفوظ به ، نظراً لسبب اليمني اجلار: ش 

جمرى العلة الشرعية ، فإذا امتنت عليه زوجته بثوب ، فحلف أن ال يلبسه ، والباعث له على ذلك املنة ، فإن ميينه 
تتعدى سبب ذلك إىل غري الثوب ، فإذا اشترى به أو بثمنه ثوباً حنث ، وكذلك إن انتفع بثمنه ، لوجود املنة 

نتفع هلا بثوب آخر ، ألن املعلوف عليه ثوب بعينه ، فتعلقت بالثوب ، إذ بدل الشيء يقوم مقامه ، وخرج ما إذا ا
  . اليمني به 

حيترز عما إذا مل مينت عليه به ، وال قصد هو أيضاً قطع منتها ، . إذا كان ممن امنت عليه بذلك الثوب : وقول اخلرقي 
  . فإن ميينه تتعلق بلبسه خاصة ، اعتماداً على اللفظ اجملرد 

يأوي مع زوجته يف دار ، فأوى معها يف غريها ، حنث إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته ،  ولو حلف أن ال: قال 
  . ومل يكن للدار سبب هيج ميينه 

هذا من فروع اعتبار النية ، فإذا حلف ال يأوي مع زوجته يف دار عينها ، يقصد بذلك جفاءها ، ومل يكن : ش 
، ألن وجود الدار واحلال هذه كعدمها ، ملا اقتضته نيته من  للدار سبب هيج ميينه ، فأوى معها يف غريها حنث

جفائها املوجود باإليواء معها يف كل دار ، وإن كان للدار سبب باعث على اليمني ، كأن امنت عليه هبا وحنو ذلك ، 
والسبب ، فإن  مل حينث باإليواء معها يف غريها ، لعدم ما يقتضي التعدية إىل غريها ، فصار ذلك كما لو عدمت النية

  . ميينه ال تتجاوز ما حلف عليه ، وهو اإليواء معها يف تلك الدار 



  . معىن األيواء املبيت واهللا أعلم ) تنبيه ( 
  . ولو حلف أن يضرب عبده يف غد فمات احلالف من يومه فال حنث عليه : قال 
ق به حنث ، وكذلك لو جن يف اليوم واستمر ألن اليمني على الغد ، ويف الغد مل يكن احلالف مكلفاً ، فلم يتعل: ش 

وهذا خبالف ما لو أغمي ) : قلت . ( به ذلك إىل فوات الغد ، ملا تقدم من خروجه عن التكليف يف وقت اليمني 
  . عليه ، فإنه حينث ، لبقاء التكليف ، أما لو ارتد فينبغي بناؤه على تكليف الكفار بالفروع ، واملذهب التكليف 

ه أنه لو مات احلالف يف غد أنه حينث ، وهو يشمل وإن مل يتمكن من ضربه ، وهو املذهب ، ألنه ومقتضى كالم
أدرك وقت الفعل وهو من أهل التكليف ، ويشهد هلذا من قاعدتنا أن الوجوب يف الصالة والزكاة وحنومها يتعلق 

إن متكن من الضرب يف الغد حنث ،  :ال حينث مطلقاً ، وقيل : وإن مل يتمكن من الفعل ، وقيل . بأول الوقت ، 
وإن مل يتمكن فال ، ألن الترك مل يكن باختياره فهو كاملكره ، وهذه األقوال الثالثة مل أرها مصرحاً هبا يف هذه املسألة 

  . بعينها ، لكنها تؤخذ من جمموع كالم أيب الربكات وغريه 
لكنه مرض فيه أو حنو ذلك ، حبيث تعذر عليه الفعل يف ومقتضى كالم اخلرقي أيضاً أنه لو مل ميت احلالف يف اليوم 

  . الغد أنه حينث ، وهو كذلك واهللا أعلم 
  . فإن مات العبد حنث : قال 
ال نزاع يف هذا إذا كان موت العبد باختيار احلالف ، كما إذا قتله ، أما إن كان بغري اختياره فال خيلو إما أن : ش 

قبل الغد ففيه قوالن ، املذهب املنصوص منهما احلنث أيضاً ، كما قاله اخلرقي ، يكون قبل الغد أو فيه ، فإن كان 
ال ) : والثاين . ( لعدم احمللوف عليه يف وقته ، أشبه ما لو ترك الضرب مع بقاء العبد لصعوبته عليه ، وحنو ذلك 

  . حينث ، ألن عدم ضربه بغري فعل منه ، أشبه املكره 
ل وهو املذهب املنصوص ألن ميينه منعقدة وقد حتقق عدم الفعل ، فأشبه ما لو مل وحيث حنث فهل حينث يف احلا

يوقت بوقت ، أو ال حينث إال إذا جاء الغد ، أو ال حينث إال يف آخر الغد ؟ على ثالثة أقوال ، وإن كان يف الغد 
آخر اليوم ؟ فيه  بعد التمكن من ضربه حنث ، وكذلك قبله على املذهب ، مث هل حينث عقب التلف ، أو يف

  . القوالن السابقان واهللا أعلم 
  . وإذا حلف أن ال يكلمه حيناً ، فكلمه قبل ستة أشهر حنث : قال 
احلني عند اإلطالق حيمل على ستة أشهر ، نص عليه أمحد واألصحاب ، فإذا حلف ال يكلمه حيناً ، وكلمه : ش 

مه بعدها مل حينث ، ألنه وىف مبقتضى ميينه ، وهو عدم كالمه قبل ستة أشهر حنث ، ملخالفته ملا حلف عليه ، وإن كل
احلني عند اإلطالق ستة أشهر وإن كان احلني يف أصل الوضع زمناً مبهماً ، يطلق على القليل : حيناً ، وإمنا قلنا 

  ) . } تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا { (  ١٩: والكثري ألن اهللا سبحانه أطلقه وفسر بذلك يف قوله تعاىل 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

  
كذا قال سعيد بن جبري ، وقتادة ، واحلسن ، ويروى ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وناهيك به  ٣٧٣٦

ليسجننه { (  ١٩: ن ذلك ، كما يف قوله سبحانه وتعاىل ملعرفته بالقرآن إن صح عنه ، وما أطلق واملراد به أكثر م
فما ذكرناه هو األقل وهو املتيقن ، وال يرد حنو . ثالث عشرة سنة : فإنه عرب به عن عدة سنني ، قيل ) } حىت حني 

ملساء لقيام القرينة الدالة على أن املراد وقت ا) } فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون { (  ١٩: قوله سبحانه 
أي يوم القيامة ، لقيام القرينة أيضاً على إرادة الزمن ) } ولتعلمن نبأه بعد حني { (  ١٩: ووقت الصباح ، وال حنو 

  . الطويل ، واهللا أعلم 
  . وإذا حلف أن يقضيه حقه يف وقت ، فقضاه قبله مل حينث ، إذا كان أراد بيمنه أن ال جياوز ذلك الوقت : قال 
ليقضينه حقه يف رمضان ، فقضاه يف شعبان وحنو ذلك ، وهذه املسألة من فروع اعتبار النية ، كما إذا حلف : ش 

فإنه إذا قصد أن ال يتجاوز رمضان ، فمعىن ميينه أين ال أؤخر القضاء لبعد رمضان ، فما قبل رمضان كله ظرف 
ك إذا كان السبب يقتضي ذلك ، للقضاء ، فإذا قضاه يف شعبان مثلًا مل حينث ، لوجود القضاء يف وقته ، وكذل

لقيامه مقام النية ، كما تقدم ذلك للخرقي ، أما إن عدما فظاهر كالم اخلرقي وأيب الربكات واختاره أبو حممد أنه ال 
يرب : يرب إال بالقضاء يف الوقت الذي حلف عليه ، وهو رمضان على ما مثلنا ، اعتماداً على اللفظ ، وقال القاضي 

  . للعرف ، فإنه يقضي بالتعجيل يف مثل هذه اليمني ، واهللا أعلم  مطلقاً ، نظراً
  . ولو حلف أن ال يشرب ماء هذا اإلناء فشرب بعضه حنث ، إال أن يكون أراد أن ال يشربه كله : قال 
فال حاجة إىل . إذا حلف ال يدخل داراً فأدخلها بعض جسده : هذه املسألة قد تقدم الكالم عليها عند قوله : ش 

  . إعادهتا واهللا أعلم 
  . فهرب منه مل حينث . واهللا ال فارقتك حىت أستويف حقي منك : ولو قال : قال 
ألن ميني احلالف انصبت على أنه ال يفارقه ، فهي على فعل نفسه ، فمىت هرب منه احمللوف عليه مل يوجد منه : ش 

محد بن شاكر أنه حينث ألن املقصود من حنو هذه فعل ، فلم حينث ، ومنصوص أمحد رمحه اهللا يف رواية جعفر ابن أ
ال افترقنا : اليمني أن ال حيصل بيننا مفارقة ، فاليمني توجهت على فعل احلالف واحمللوف فيحنث ، فهو كما لو قال 

نه ، واختار أبو الربكات متابعة ملا جزم به أبو حممد يف الكايف أنه مىت أمكنه متابعته وإمساكه فلم يفعل حنث ، أل
  . واحلال هذه خمتار للمفارقة ، فينسب إليه ، خبالف ما إذا مل ميكنه ذلك ، فإنه مل توجد منه املفارقة وال نسبت إليه 

لو فلسه احلاكم وحكم عليه بفراقه ، فهل حينث نظراً إىل أن املفارقة وإن كان سببها من غريه قد وجدت ) تنبيه ( 
ه ال ينسب إليه ، لعدم اختياره له ؟ خيرج على رواييت ما إذا فارقه مكرهاً منه ، أو ال حينث ألن الفعل واحلال هذ
  . بضرب ، وما أجري جمراه واهللا أعلم 

  . فهرب منه حنث . ال افترقنا : ولو قال : قال 
وقد وجدت مع اهلرب ، فيحنث ، . قد تقدمت اإلشارة إىل هذا ، وأن احمللوف عليه هنا عدم املفارقة منهما : ش 
  . لو أكرها معاً على الفرقة ففي احلنث خالف كما تقدم  نعم
  . الفرقة ما يعده الناس فراقاً كما يف البيع ، واهللا أعلم ) تنبيه ( 



  . ولو حلف على زوجته أن ال خترج إال بإذنه فذلك يف كل مرة ، إال أن يكون نوى مرة واحدة : قال 
، أو بغري إذنه ، أو حىت يأذن هلا ، فخرجت بغري إذنه حنث ، إذا حلف على زوجته أهنا ال خترج إال بإذنه : ش 

ال يقتضي التكرار ، وإن أذن هلا ) أن ( لوجود املخالفة فيما حلف عليه ، واحنلت ميينه بال نزاع ، إذ حرف 
إلذن فخرجت مل حينث بال ريب ، لعدم املخالفة ، مث هل حيتاج بعد ذلك يف كل خروج إىل إذن أو قد احنلت ميينه با

فذلك يف كل مرة ، أي إذا مل حينث ، وأصل : األول ؟ فيه روايتان ، املذهب منهما األول ، وهذا معىن قول اخلرقي 
معناه خروجاً ، وخروجاً نكرة يف سياق اإلثبات ، لكنها يف سياق . إن خرجت : اخلالف واهللا أعلم من قوله 

تعم كل خروج ، فكل خروج حملوف عليه أهنا ال : قال الشرط ، فمن حلظ كوهنا يف سياق الشرط وهو التحقيق 
خترج إال على صفة ، وهو اإلذن فإذا خرجت بغري إذنه حنث ، وإن كان قد أذن هلا يف خروج سابق ، ومن حلظ 

إمنا تناولت خروجاً واحداً على صفة وهو اإلذن : كوهنا نكرة يف سياق اإلثبات ، مع قطع النظر إىل الشرط ، قال 
أذن هلا فخرجت زالت اليمني ، لوجود احمللوف عليه ، هذا كله مع اإلطالق ، أما مع التقييد باللفظ ، كما ، فإذا 

حىت آذن لك مرة ، أو يف كل مرة ، فال ريب يف اعتماد ذلك ، وتقوم مقام اللفظ النية ، ألنه نوى بلفظه : إذا قال 
  . ما حيتمله 

إذا حلف أن ال خترج امرأته إال بإذنه : واية الثانية من قول عبد اهللا عن أبيه أخذ أبو اخلطاب يف اهلداية الر) تنبيه ( 
كلما خرجت فهو بإذين ، أجزأه مرة : ، إذا أذن هلا مرة فهو إذن لكل مرة ، وتكون ميينه على ما نوى ، وإن قال 

حكاية الرواية ، إال أن قول واحدة ، وهذا ظاهر يف األخذ ، وكذلك تبعه أبو الربكات ، وأبو حممد يف املقنع على 
أنه جيزئه مرة واحدة ، فيه نظر ، ألن هذا صريح يف العموم ، وقد . كلما خرجت فهو بإذين : أمحد رمحه اهللا يف 

إذا نوى باملرة اإلذن يف كل مرة ، أو أنه عرب بالعام وهو كل خروج عن اخلاص ، . أجزأه مرة واحدة : حيمل قوله 
وقطع أبو حممد يف املغين بالرواية األوىل ، وجعل رواية عبد اهللا فيما إذا أذن هلا مرة أنه . وهو خروج واحد جماز اه 

  . والظاهر خالفه واهللا أعلم . وتكون ميينه على ما نوى : يسمع منه ، وكأنه أخذ ذلك من قوله يف الرواية 
  . لد من ذلك الرطب فأكله متراً حنث ، وكذلك كلما تو. ولو حلف أن ال يأكل هذا الرطب : قال 
أصل هذه املسألة إذا اجتمع يف احمللوف عليه التعيني والصفة ، أو التعيني واالسم ، فهل يغلب التعيني كما : ش 

اختاره اخلرقي وعامة األصحاب ، منهم ابن عقيل يف تذكرته ، وهلذا كان التعريف باإلشارة من أعرف املعارف أو 
قيل على ما حكاه عنه أبو الربكات ، وأومأ إليه أمحد يف رواية مهنا ، فيمن حلف الصفة واالسم ، وهو اختيار ابن ع

  . ال يشرب هذا النبيذ ، فثرد فيه وأكله أنه ال حينث ، ألن ذلك مبنزلة العلة ، فيزول احلكم بزواهلا ؟ على قولني 
، فصار متراً أو دبساً أو خلًا مسألة اخلرقي وهي ما إذا حلف ال يأكل هذا الرطب ) منها ( ويدخل حتت ذلك صور 

) ومنها ( فصارت دقيقاً ، أو خبزاً ، أو هريسة أو حنو ذلك . إذا حلف ال آكل هذه احلنطة ) ومنها ( ، وحنو ذلك 
ال آكل هذا اللنب ، فصار جبناً ، أو كشكاً وحنو ذلك ، أو ال آكل هذا احلمل ، فصار كبشاً ، أو ال أدخل هذه : 

فصار شيخاً ، أو ال أكلم زوجة فالن هذه ، . ء أو محاماً ، وحنو ذلك ، أو ال أكلم هذا الصيب الدار ، فصارت فضا
ال لبست هذا القميص فصار سراويل أو رداء وحنو : أو عبده سعيداً وحنو ذلك ، فطلق الزوجة ، وباع العبد ، أو 

، مثل أن حيلف ال آكل هذه البيضة ، ذلك ، واستثىن أبو حممد من ذلك إذا استحالت األجزاء ، أو تغري االسم 
وعلى قياسه اخلمر إذا صارت خلًا ، وعن ابن : فتصري فرخاً ، أو احلنطة ، فتصري زرعاً ، فهذا ال حينث بأكله ، قال 

عقيل أنه طرد القول حىت يف البيضة والزرع ، ولعله أظهر ، إذ ال يظهر بني صريورة البيضة وأبعد من ذلك اخلمر 
إذا ناطفا أو شرابا ، بر على القول : ا ، فإن املاهية باقية ، وإمنا تغريت الصفة ، وقد قال أبو الربكات إذا صارت خلً



  . بتقدمي التعيني ، وال يرب على القول باعتبار الصفة ، وليس يف الشراب إال مائية ماء من التفاح 
  . فاحلكم له كما تقدم واهللا أعلم حمل اخلالف مع عدم النية والسبب ، أما مع وجود أحدمها ) تنبيه ( 

  . وإذا حلف أن ال يأكل متراً فأكل رطباً مل حينث : قال 
  . هذا واضح ، إذ احمللوف عليه التمر ، والرطب غريه فال حينث به واهللا أعلم : ش 
ناب الدسم ، ولو حلف أن ال يأكل اللحم ، فأكل الشحم أو املخ أو الدماغ مل حينث ، إال أن يكون أراد اجت: قال 

  . فيحنث بأكل الشحم 
أما مع عدم اإلرادة فألن الشحم واملخ وهو الذي يف العظام والدماغ وهو الذي يف الرأس يف قحفه ليسوا : ش 

بلحم حقيقة وال عرفاً ، فاحلالف ال يأكل حلماً ال حينث بذلك ، لعدم تناول ميينه له ، وعلى قياس ذلك األلية وكل 
كالكبد والطحال ، والرئة واملصران ، والكرش والقانصة ، والقلب واألكارع والكلية ،  ما ال يسمى حلماً ،

وكذلك ما كان حلماً إال أنه اختص باسم ، إما لغة أو عرفاً ، كلحم خد الرأس ، على ظاهر كالم أمحد ، واختيار 
د ، وهو مناقض الختياره يف حينث بأكل حلم اخل: القاضي ، وكاللسان على أظهر االحتمالني ، وعن أيب اخلطاب 

اهلداية ، فيما إذا حلف ال يأكل رأساً ؛ ال حينث إال بأكل رأس جرت العادة بأكله منفرداً ، فغلب العرف ، مع أنه 
إنه عرف فعلي ومل يغلب هنا العرف مع أنه نقلي ، وقد ناقض القاضي أيضاً قوله هذا فقال تبعاً البن أيب : قد يقال 

كل هنا مرقاً حينث ، ألنه ال خيلو من أجزاء حلم تذوب فيه ، وجرى أبو اخلطاب على الصواب ، موسى فيما إذا أ
ألنه على تقدير تسليم أن فيه أجزاء حلم ذائبة فذلك ال يسمى حلماً ، ال حقيقة . ال حينث : وتبعه الشيخان فقاال 

  . اه . وال عرفاً ، وأمحد قال يف رواية صاحل ال يعجبين 
ادة الدسم ، فظاهر كالم اخلرقي أنه ال حينث بشيء من ذلك إال بالشحم ، ألنه املتبادر من إرادة الدسم وأما مع إر

  . حينث جبميع ذلك ، لوجود االسم فيه : ، وقال الشيخان وغريمها من األصحاب 
كل حلماً فيحنث من حلف ال يأ) هل حكمه حكم اللحم ( اختلف يف بياض اللحم كسمني الظهر وحنوه ) تنبيه ( 

فأكله ، وهو قول ابن حامد والقاضي ، وظاهر كالم أيب الربكات أن املسألة اتفاقية ، لدخوله يف مسمى اللحم ، 
فيحنث من حلف ال يأكل شحماً فأكله ، ) أو حكم الشحم ( وهلذا لو اشتراه من وكل يف شراء حلم لزم موكله ، 

 اخلطاب والشريازي وابن عقيل ، واختيار أيب حممد ، وقال وهو اختيار أكثر األصحاب ، القاضي والشريف ، وأيب
إنه ظاهر كالم اخلرقي ، وقول طلحة العاقويل ، لشبهه للشحم يف صفته وذوبه ، وألن اهللا تعاىل استثناه من : 

اآلية ؟ على ) } ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها { (  ١٩: الشحم حيث قال 
إذ جمرد شبه الشيء بالشيء ال يقتضي أن يسمى بامسه ، ويعطى حكمه ، على أن .  ، ويف كال الدليلني نظر قولني

إال ما محلت { (  ١٩: شبه مسني الظهر باأللية أقرب من شبهه بالشحم ، وأما االستثناء فقال البغوي وغريه 
تثىن شحم حقيقة وعرفا ، إال أن اهللا تعاىل أي ما علق بالظهر واجلنب من داخل بطوهنما اه فاملس) } ظهورمها 

  . أرخص هلم فيه دفعاً للحرج عنهم ، واهللا أعلم 
  . فإن حلف أن ال يأكل الشحم فأكل اللحم حنث ، ألن اللحم ال خيلو من شحم : قال 
الشحم قد ذكر اخلرقي رمحه اهللا احلكم وذكر دليله ، وهو أن اللحم ال خيلو من شحم ، فاحلالف ال يأكل : ش 

ال حينث ، ألن وجود هذا واحلالة : ميينه تشمل كل شحم ، وهذا شحم فيدخل يف ميينه ، وقال عامة األصحاب 
  . هذه كالعدم ، فاليمني ال تتناوله عرفاً 

وهذا ظاهر قول أيب اخلطاب : استنبط أبو حممد من هذا أن الشحم عند اخلرقي كل ما يذوب بالنار ، قال ) تنبيه ( 



ويشهد له ظاهر اآلية والعرف ، وبىن على هذا أنه حينث بأكل األلية ، وقال القاضي وغريه : لحة ، قال ، وقول ط
إن الشحم هو الذي يكون يف اجلوف ، من شحم الكلى أو غريه ، فعلى هذا ال حينث بأكل األلية واللحم األبيض : 

  . ا ادعاه ، وأن العرف عكس هذا واهللا أعلم ، وحنو ذلك ، وهذا هو الصواب ، وقد تقدم أن اآلية ال تدل على م
  . وإن حلف أن ال يأكل حلماً ومل يرد أكل حلم بعينه ، فأكل من حلم األنعام أو الطائر أو السمك حنث : قال 
أما إذا أكل من حلم األنعام أو الطائر فال نزاع فيما نعلمه يف حنثه ، لدخول احمللوف عليه ، وهو اللحم حقيقة : ش 

، وأما إذا أكل من حلم السمك ففي احلنث به وجهان ، املشهور منهما وهو اختيار اخلرقي والقاضي ، وعامة  وعرفاً
وهو اختيار ابن أيب موسى عدمه ، ولعله الظاهر ، ألن حلم السمك وإن كان حلماً حقيقة ) والثاين ( أصحابه احلنث 

إال ) } ومن كل تأكلون حلما طريا { (  ١٩: وقوله تعاىل ) } لتأكلوا منه حلما طريا { (  ١٩: ، بدليل قوله تعاىل 
أن أهل العرف خصصوا ذلك ، كما خصصوا لفظ الدابة بذوات األربع ، وصاروا ال يسمونه حلما ، وإمنا يسمونه 

اسخ مسكاً ، وال ريب أن العرف ن: وإمنا يقولون . أكلنا حلماً : مسكا ، وهلذا ال يكادون يقولون إذا أكلوا مسكاً 
للحقيقة اللغوية ، إذ هي بالنسبة إليه جماز ، ولعل هذا اخلالف مبين على أنه هل وصل إىل حد النقل أم ال ؟ فيكون 

اخلالف يف حتقيق املناط ، والظاهر وصوله ، ألن ضابط املنقول أن يتبادر الذهن عند اإلطالق للمنقول إليه ، وال 
  . ق السمك اه ريب أن إطالق اللحم ال يفهم منه عند اإلطال

وظاهر إطالق اخلرقي أنه حينث بأكل كل حلم ، فيدخل يف ذلك اللحوم احملرمة ، كلحم اخلنزير وحنوه ، وهو أشهر 
ال يدخل ذلك ، ألن قرينة حال ) والثاين ( الوجهني ، وبه قطع أبو حممد ، لدخوله يف مسمى اللحم حقيقة وعرفاً 

ائن ختصص ، وينبغي على هذا التعليل يف كالم اخلرقي أيضاً حلم اخلد ، املسلم تقتضي أنه ال يريد ذلك ، والقر
  . وحلم اللسان ، وقد تقدم الكالم على ذلك ، واهللا أعلم 

  . وإذا حلف أنه ال يأكل سويقاً فشربه ، أو ال يشربه فأكله حنث ، إال أن يكون له نية : قال 
احلنث كما قاله اخلرقي ) أحدها ( ا مع عدمها ففيه ثالثة أقوال أما مع النية فال كالم كما تقدم غري مرة ، وأم: ش 

عدم ) والثاين ( ، ألن مقصود اليمني يف مثل ذلك االجتناب ، فكأنه حلف أن يتجنب ذلك عن إيصاله إىل باطنه 
ألن ال حينث ، : احلنث ، أخذاً من قول أمحد يف رواية مهنا فيمن حلف ال يشرب هذا النبيذ ، فثرد فيه وأكل 

) والثالث ( أنواع األفعال كاألعيان ، وال ريب أنه لو حلف على نوع من األعيان مل حينث بغريه ، فكذلك األفعال 
كال : حنث بشربه تغليباً للتعيني كما تقدم ، خبالف ما إذا مل يعني . كال أكلت هذا السويق : إن عني احمللوف عليه 

لقاضي يف اجملرد ، وعنده يف الروايتني أن حمل اخلالف مع التعيني ، أما مع فإنه ال حينث ، وهذا قول ا. أكلت سويقاً 
عدمه فال حينث قولًا واحداً ، وخرج أبو اخلطاب وأبو حممد اخلالف يف كل ما حلف ال يأكله فشربه ، أو ال يشربه 

خلرقي أنه حينث ، أنه جييء على قول ا: فأكله ، حىت قال أبو حممد فيمن حلف ال يشرب شيئاً فمصه ورمى به 
ليس عليه شيء ، وكذلك : ونص أمحد يف رواية إبراهيم احلريب فيمن حلف ال يشرب شيئاً ، فمص قصب السكر 

: لو حلف ال يأكل شيئاً ، فمص قصب السكر ، مل يكن عليه شيء ، على ما يتعارفه الناس أن الرجل ال يقول 
  . أعلم  واهللا. أكلت قصب السكر ، وتبع النص ابن أيب موسى 

وإذا حلف بالطالق أن ال يأكل مترة ، فوقعت يف متر ، فإن أكل منه واحدة منع من وطء زوجته حىت يعلم : قال 
  . أهنا ليست اليت وقعت اليمني عليها ، وال يتحقق حنثه حىت يأكل التمر كله 

أم ال ، واختياره واحلال هذه مسألة اخلرقي رمحه اهللا إذا شك يف التمرة الىت أكلها هل هي احمللوف عليها : ش 
اجتناب الزوجة ، للشك يف حترميها ، أشبه ما لو اشتبهت أخته بأجنبية ، وتبعه على ذلك ابن البنا ، وقال أبو 



إنه ال جيب عليه اجتناهبا ، بل األوىل له ذلك ، إذ األصل احلل ، فال يزول بالشك ، وفارق املقيس : اخلطاب وغريه 
احلل ، إال بعقد يتحقق صحته ، بوجود شروطه ، وانتفاء موانعه ومل يوجد ، أما إذا علم أكل  عليه ، إذ األصل عدم

التمرة اليت حلف عليها ، بأن أكل التمر كله ، أو اجلانب الذي وقعت فيه ، وحنو ذلك فال ريب يف حنثه ، وإن 
  . ، وحل زوجته علم أن التمرة اليت أكلها غري احمللوف عليها فال ريب أيضاً يف عدم حنثه 

يشمل البائن والرجعي ، وهو مبين على قاعدته يف حترمي الرجعية ، أما على . من حلف بالطالق : وقول اخلرقي 
  . قول غريه يف حلها فال اجتناب ، إذا كان الطالق رجعياً ألن قصاراه وطء رجعية وهو مباح ، واهللا أعلم 

  . فضربه هبا ضربة واحدة ، مل يرب يف ميينه ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط ، فجمعها : قال 
ألضربنه عشر ضربات : هذا هو املذهب املشهور ، ألن األسواط آلة أقيمت مقام املصدر ، فمعىن الكالم : ش 

بسوط ، ولو قال كذلك مل يرب إال بعشر ضربات ، فكذلك هذا ، حيقق ذلك أنه لو ضربه عشر ضربات بسوط بر 
  . السوط مل يرب بالضرب بسوط واحد ، كما لو حلف ليضربنه بعشرة أسواط اتفاقاً ، ولو عاد إىل 

ألن ذلك رخصة يف حقه ، رفقاً بامرأته ، . شرع من قبلنا شرع لنا : وال ترد أيوب عليه السالم وإن قلنا  ٣٧٣٧
وكذك الكالم يف املريض إلحساهنا إليه ، ولذلك امّنت عليه بذلك ، ولو كان احلكم عاماً له ولغريه ملا اختص باملنة ، 

الذي خيشى تلفه ، يقام عليه احلد بعثكال من النخل وحنوه ، ترخيصاً من الشارع ، رفعاً للحرج واملشقة ، وهلذا ال 
أنه يرب بذلك ، أخذاً من قول أمحد ) وعن ابن حامد ( جيوز أن يضرب يف حال الصحة بالسياط اجملموعة بال ريب ، 

  . رب بعثكال النخل ، يسقط عنه احلد ، واستداللًا بقصة أيوب عليه السالم يض: يف املريض عليه احلد 
وقد ) خذوا له عثكالًا ، فيه مائة مشراخ ، فاضربوه هبا ضربة واحدة ( وبقول النيب يف املريض الذي زنا  ٣٧٣٨

إال يف حق من له  تقدم اجلواب عن ذلك ، مث كان من حق ابن حامد أن يسوي بني األصل والفرع ، فال يقول بالرب
لو قيل هبذا كان له وجه ، واهللا : عذر يبيح ضربه يف احلد بالعثكال ، وإذاً كان يقرب قوله ، وهلذا قال أبو حممد 

  . أعلم 
  . ولو حلف أن ال يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولًا حنث ، إال أن يكون أراد أن ال يشافهه : قال 
يكلمه مشافهة ، أو كان السبب يقتضي ذلك ، فال إشكال يف أنه ال حينث مبكاتبته أما إذا قصد بيمينه أن ال : ش 

أو مراسلته ، لعدم التكليم مشافهة ، وإن قصد ترك مواصلته ، أو كان السبب يقتضي ذلك ، فال ريب أيضاً يف 
سبب ففيه روايتان ، حنثه مبكاتبته ومراسلته ، لوجود مواصلته احمللوف على تركها ، وإن عريت اليمني عن قصد و

وهي اليت حكاها يف املغين عن األصحاب احلنث أيضاً ، ألن الظاهر من هذه اليمني ) إحدامها ( حكامها يف الكايف 
هجرانه ، فتحمل ميينه عليه ، اعتماداً على الظاهر من هذه اليمني هجرانه ، فتحمل ميينه عليه ، اعتماداً على 

أيب حممد عدم احلنث واحلال هذه ، ألن ذلك ليس بكالم حقيقة ، وهلذا يصح نفيه  وإليها ميل) والثانية ( الظاهر 
يا موسى إين { (  ١٩: ما كلمته ، وإمنا كاتبته ، وألن اهللا تعاىل امّنت على موسى عليه السالم فقال سبحانه : فيقال 

سى غريه من الرسل ، وأما قوله ولو كانت الرسالة تكليماً لشارك مو) } اصطفتيك على الناس برسااليت وبكالمي 
فاستثىن الرسول ) } وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا ، أم من وراء حجاب ، أو يرسل رسوال { (  ١٩: تعاىل 

من التكليم ، وذلك بالنظر إىل االشتراك يف أصل معىن التكليم وهو التأثري ، إذ هو مأخوذ من الكلم وهو اجلرح ، 
واملكاتبة يؤثران يف املرسل إليه واملكتوب له ، ولذلك جعل سبحانه الكالم قسيماً للوحي يف  وال شك أن املراسلة

اآلية ) } إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده { (  ١٩: موضع آخر ، ال من أقسامه فقال تعاىل 



كال منهما خيتص عند اإلطالق باسم ، وباجلملة نظراً إىل أن ) } وكلم اهللا موسى تكليما { (  ١٩: إىل قوله تعاىل 
  . ميل أيب حممد هنا إىل احلقيقة ، وميل األصحاب إىل املعىن ، وهو أوجه ، واهللا أعلم 

  كتاب النذور

  
  
نذرت أنذر وأنذر بفتح الذال يف املاضي ، وكسرها وضمها يف : النذور مجع نذر ، كفلس وفلوس ، يقال : ش 

م أنذر ، بالكسر يف املاضي ، والفتح يف املضارع ، إذا علمت هبم ، واستعددت هلم ، وال املضارع ، ونذرت بالقو
: وقوله ) } يوفون بالنذر { (  ١٩: نزاع يف صحة النذر ، ولزوم الوفاء به يف اجلملة ، وقد شهد لذلك قوله تعاىل 

  ) . } وليوفوا نذورهم { (  ١٩
وهو عبارة عن قول يلتزم به ) فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فال يعصيه  من نذر أن يطيع اهللا: ( وقول النيب  ٣٧٣٩

  . املكلف املختار هللا تعاىل حقاً ، واهللا أعلم 
ومن نذر أن يطيع اهللا عز وجل لزمه الوفاء به ، ومن نذر أن يعصيه مل يعصه وكفر كفارة ميني ، ونذر الطاعة : قال 

والصدقة ، واالعتكاف واجلهاد ، وما كان يف هذه املعاين ، سواء نذره  الصالة والصيام ، واحلج والعمرة ، والعتق
إن شفاين اهللا عز وجل من عليت ، أو : أو علقه بصفة ، مثل قوله . هللا على أن أفعل كذا وكذا : مطلقاً ، بأن يقول 

لك ، فعليه الوفاء به ، ونذر شفى فالناً ، أو سلم مايل الغائب ، أو ما كان يف هذا املعىن ، فأدرك ما أمل بلوغه من ذ
هللا على أن أشرب اخلمر ، أو أقتل النفس احملرمة ، وما أشبهه ، فال يفعل ذلك ، ويكفر كفارة : املعصية أن يقول 

هللا على أئن أركب دابيت ، أو أسكن داري ، أو ألبس أحسن ثيايب ، وما أشبهه ، : ميني ألن النذر كاليمني وإذا قال 
  . ن يطلق زوجته ، استحب له أن ال يطلق ، ويكفر كفارة ميني مل يكن هذا نذر أ

هللا علي نذر ، وال ينوي شيئاً ، فيجب عليه : أن يقول ) فاملطلق ( النذر أولًا على ضربني ، مطلق ومقيد : ش 
  . كفارة ميني 
رواه أبو ) كفارة ميني  كفارة النذر إذا مل يسم شيئاً: ( ملا روى عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن النيب قال  ٣٧٤٠

  ) . إذا مل يسم شيئاً : ( داود والترمذي وصححه ، ومسلم والنسائي ومل يقوال 
من نذر نذراً مل يسمه فكفارته كفارة ميني ، ومن : ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا قال  ٣٧٤١

ما يقصد به املنع من الشيء ، أو ) أحدمها ( ضربني  على) واملقيد ( رواه أبو داود ، ) نذر نذراً أطاقة فليف به 
ما ليس كذلك ، وهو ) والثاين ( احلمل عليه ، ويسمى نذر اللجاج والغضب ، وقد تقدم الكالم عليه يف األميان 

أن ينذر قربة تستحب وال جتب ، من صوم وصالة وحنومها ، فيجب الوفاء به بال ) أحدها ( على مخسة أقسام 
إن : هللا علي صوم يوم ، أو صالة ركعتني ، أو مقيداً كقوله : عندنا ، سواء نذره مطلقاً ، كقوله  خالف نعلمه

شفاين اهللا أو شفى ولدي فلله علي احلج ، فوجد القيد ، وسواء كانت القربة مما هلا أصل وجوب يف الشرع كما 
وجوب ، وقول اجلمهور يف اآلخرين ، ويشهد تقدم ، أو مل تكن كاالعتكاف ، وهو إمجاع يف املقيد ، وفيما له أصل 

  . اآلية ) } وليوفوا نذورهم { (  ١٩: للجميع عموم حديث ابن عباس ، وقوله تعاىل 
من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ، ومن نذر أن : ( مسعت رسول اهللا يقول : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ٣٧٤٢

رواه البخاري وأبو داود ) ذره ، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يف به فليف بن( ويف رواية ) يعصي اهللا فال يعصه 



  . والترمذي والنسائي 
ويشهد لغري املقيد وملا ال أصل لوجوبه يف الشرع ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، أن عمر رضي  ٣٧٤٣

: ( فقال . وماً يف املسجد احلرام يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة ، ويف رواية ي: اهللا عنه قال 
  . متفق عليه ) أوف بنذرك 

إين نذرت هللا عز وجل إن فتح اهللا : يا رسول اهللا : وعن جابر رضي اهللا عنه أن رجلًا قام يوم الفتح فقال  ٣٧٤٤
مث أعاد  )صل ها هنا : ( مث أعاد عليه ، فقال ) صل ها هنا : ( فقال . عليك مكة أن أصلي صالة يف بيت املقدس 

والذي بعث حممداً باحلق لو صليت : ( فقال النيب : رواه أبو داود ، وله يف رواية ) . فشأنك إذاً : ( عليه ، فقال 
  ) . ها هنا ألجزأ عنك كل صالة يف بيت املقدس 

تصدق أن ينذر معصية ، كشرب اخلمر ، وقتل النفس اليت حرم اهللا بغري حق ، وصوم يوم احليض ، وال) الثاين ( 
  . مبال الغري ، وحنو ذلك ، فال جيوز الوفاء به إمجاعاً ، ويشهد له حديث عائشة رضي اهللا عنها املتقدم 

ال نذر إال فيما يبتغى به وجه : ( مسعت رسول اهللا يقول : وأليب داود عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال  ٣٧٤٥
  ) . اهللا تعاىل ، وال ميني يف قطيعة رحم 

ال نذر يف معصية ، وال فيما ال : ( قال رسول اهللا : سائي عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما ، قال وللن ٣٧٤٦
فيمن نذر ليهِدمنَّ دار غريه ) أمحد (  ١٦أنه الغ وال شيء فيه ، قال ) إحدامها ( مث فيه روايتان ) ميلك ابن آدم 

  . وذلك ملا تقدم . ال كفارة عليه : لبنة لبنة 
مروه : ( النيب قال أليب إسرائيل حني نذر أن يقوم يف الشمس ، وال يقعد وال يستظل وال يتكلم وألن  ٣٧٤٧

  . رواه البخاري وغريه ) فليتكلم ، وليجلس وليستظل ، وليتم صومه 
رواه مسلم ) ال نذر يف معصية اهللا ، وال فيما ال ميلك العبد : ( وقال للمرأة اليت نذرت أن تنحر ناقته  ٣٧٤٨
ه ، وظاهر هذا أنه ال نذر صحيح يف معصية اهللا ، أو ال نذر مشروع ، وغري املشروع وجوده كعدمه ، مع أن وغري

وهي املذهب املعروف عند األصحاب أنه ) والرواية الثانية . ( النيب مل يأمر يف ذلك بكفارة ، ولو وجبت لبينها 
  . منعقد 
رواه ) ال نذر يف معصية اهللا ، وكفارته كفارة ميني : ( هللا قال ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول ا ٣٧٤٩

  . أبو داود والترمذي والنسائي 
النذر نذران فما كان نذر طاعة : ( مسعت رسول اهللا يقول : وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال  ٣٧٥٠

رواه النسائي ) . كفره ما يكفر اليمني فذلك هللا فيه الوفاء ، وما كان نذر معصية فذلك للشيطان وال وفاء فيه ، وي
وكذلك جاء . ال وفاء لنذر يف معصية اهللا : ، رواه النسائي ، وهذا املبني يقضي على ذلك اجململ ويبني أن املراد به 

  .  )ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلكه العبد : ( مصرحاً به يف مسلم يف اليت نذرت حنر ناقة النيب قال هلا 
: وقد استشهد ترمجان القرآن لذلك من الكتاب ، فعن حيىي ابن سعيد ، أنه مسع القاسم بن حممد يقول  ٣٧٥١

فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما . إين نذرت أن أحنر ابين : أتت امرأة إىل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما فقالت 
كيف يكون يف هذا كفارة ؟ : ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال شيخ عند . ال تنحري ابنك ، وكفري عن ميينك : 

مث جعل فيه من الكفارة ما ) } الذين يظاهرون من نسائهم { (  ١٩: قال تعاىل : فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
فعل رواه مالك يف املوطأ ، فعلى هذه الرواية إن مل يفعل ما نذره من املعصية وجبت عليه كفارة ميني ، وإن . رأيت 

ذلك أمث وال شيء عليه على املعروف ، كما لو حلف على فعل معصية ففعلها ، وأليب حممد احتمال بوجوب 



  . الكفارة مطلقاً ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، وظاهر احلدي 
نذر مكروهاً أو مباحاً ، كطالق زوجته من غري حاجة وحنوه ، أو ركوب دابة ، أو لبس ثوب له ) الثالث والرابع ( 

ال نذر إال فيما : ( أنه الغ ال شيء فيه ، ملا تقدم من قول النيب ) إحدامها ( وحنوها ، ويف ذلك أيضاً روايتان ، 
وهذا مل يبتغ به وجه اهللا تعاىل ، وحلديث أيب إسرائيل ، فإنه نذر أفعالًا تكره املداومة عليها وقد ) ابتغي به وجه اهللا 

  . حترم ، ومل يأمره النيب بكفارة 
نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا احلرام حافية ، فأمرتين أن : وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال  ٣٧٥٢

  ) . لتمش ولتركب : ( أستفيت هلا رسول اهللا فاستفتيته فقال 
ر نذ: قالوا ) ما بال هذا ؟ : ( وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا رأى شيخاً يهادى بني ابنيه ، فقال  ٣٧٥٣

وأمره أن يركب ، متفق عليهما ، ومل يأمره يف ذلك بكفارة ) إن اهللا عن تعذيب هذا نفسه لغين : ( قال . أن ميشي 
: وهي املذهب أنه منعقد ، ألن يف حديث عقبة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال له ) والثانية ( ، ولو وجبت لبينها 

رواه أبو داود ، ويف رواية له أيضاً ) . راكبة ، ولتكفر عن ميينها إن اهللا ال يصنع بشقاء أختك شيئاً ، فلتحج ( 
فعلى ) كفارة النذر كفارة ميني : ( وهذه زيادة فيجب قبوهلا ، ولعموم قول النيب ) ولتصم ثالثة أيام ( وللترمذي 

املكروه ال يستحب له هذه الرواية إن مل يفعل ما نذره وجبت عليه الكفارة ، وإن فعل فال شىيء عليه ، إال أنه يف 
  . الفعل ، ويف املباح يتخري بني الفعل وتركه قاله األصحاب 

يا رسول اهللا إين نذرت : وقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة قالت  ٣٧٥٤
  ) . أويف بنذرك : ( قال . أن أضرب على رأسك بالدف 

هللا علي أن أصوم رمضان ، أو أحج حجة اإلسالم ، وحنو ذلك ، فحكى : له نذر الواجب ، كقو) القسم اخلامس ( 
أبو حممد عن األصحاب عدم انعقاد النذر واحلال هذه ، ألن النذر التزام ، والواجب الزم له ، فالتزامه حتصيل 

مل يفعله ، كما لو  احلاصل ، وحكى يف املغين احتمالًا وجعله يف الكايف قياس املذهب أنه ينعقد موجباً للكفارة إن
  . حلف على ذلك 

وال نسلم أن نذر الواجب حتصيل احلاصل ، الختالف ) النذر حلف : ( وقد مسى النيب ذلك مييناً فقال  ٣٧٥٥
جهة اإلجياب ، إذ الواجب بالشرع غري الواجب بإجياب املكلف ، وهلذا لو ترك الناذر صوم رمضان واحلال ما تقدم 

إن قياس قول : تركه من غري نذر مل يلزمه غري القضاء ، وقال يف املغين يف موضع آخر لزمه كفارة ميني ، ولو 
اخلرقي االنعقاد ، وقول القاضي عدمه ، فيما إذا نذر صوم يوم يقدم فالن ، فوافق قدومه يوماً من رمضان ، وأبو 

  . الربكات حكى املسألة على روايتني ، وأورد املذهب باالنعقاد كنذر املباح 
) وعنه حيرم ( قد علم من كالم اخلرقي أن الطالق مكروه ، وهذا مع عدم احلاجة إليه ، وهو املذهب ، ) تنبيه  (

واحلال هذه ، كالطالق يف حال احليض ، وطالق الثالث يف رواية ، أما عند احلاجة إليه فيباح ، وقد يستحب ، 
  . تنع من الفيئة كما إذا كان بقاء النكاح ضرراً ، وقد جيب كاملويل إذا ام

إن من : ومن نذر أن يتصدق بكل ماله أجزأه أن يتصدق بثلثه ملا روي عن النيب أنه قال أليب لبابة حني قال : قال 
  ) . جيزئك الثلث : ( توبيت يا رسول اهللا أن أخنلع من مايل فقال رسول اهللا 

الصدقة طاعة وقربة ، أراد أن ينبه على هذه املسألة ملا تقدم للخرقي رمحه اهللا أن نذر الطاعة يلزم الوفاء به ، و: ش 
  . ، وإال القتضى كالمه وجوب الصدقة باجلميع ، والذي قاله اخلرقي هو املذهب املعروف 

يا رسول اهللا إن من توبيت أن أهجر دار : ملا ذكره من حديث أيب لبابة وهو رفاعة بن عبد املنذر أنه قال  ٣٧٥٦



رواه ) جيزئ عنك الثلث : ( فقال رسول اهللا . ع من مايل صدقة هللا عز وجل ولرسوله قومي وأساكنك ، وأن أخنل
  . أمحد 

صدقة : سقط ( يا رسول اهللا إن من توبيت أن أخنلع من مايل : وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال  ٣٧٥٧
ك سهمي الذي خبيرب ، رواه فإين أمس: أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك قلت : إىل اهللا وإىل رسوله ، قال 

اهللا وإىل : سقط ) ( البخاري ، وأبو داود برواية قلت يا رسول اهللا إن من توبيت إىل اهللا أن أخرج من مايل كله إىل 
  ) فإين : نعم قلت : فثلثه ؟ قال : ال ، قلت : فنصفه ، قال : ال ، قلت : رسوله قدقة ، قال 

نه ليس فيه تصريح بالنذر ، فيحتمل أنه أراد أن يتصدق بذلك ، فأرشده وقد اعترض على هذا بأ. سهمي من خيرب 
إذ لفظة ) جيزئ عنك الثلث : ( النيب إىل ما هو أوىل ، وجياب بأن هذا ظاهر يف جعله هللا تعاىل ، ويرشحه قول النيب 

لثلث قربة ملنع النيب من اإلجزاء ظاهرة يف الوجوب ، مث لو سلم أنه ليس بنذر ، فال نسلم أن الصدقة مبا زاد على ا
  . ذلك ، وهو ال مينع القرب ، ونذر ما ليس بقربة ال يلزم الوفاء به 

  . وحيكى عن أمحد رواية أخرى أن الواجب يف ذلك كفارة ميني 
يكفره ما : مايل يف رتاج الكعبة ، فقالت : ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا سئلت عن رجل قال  ٣٧٥٨

جيب إخراج اجلميع نظراً إىل أن : حكاها ابن أيب موسى ) وعنه ثالثة ( رواه مالك يف املوطأ اه  .يكفر اليمني 
  ) . من نذر أن يطيع اهللا فليطعه : ( الصدقة قربة وطاعة ، فدخل حتت قوله 

ى وهو إحد( ومقتضى كالم اخلرقي أن من نذر الصدقة ببعض ماله لزمه ذلك البعض ، وإن كان أكثر من النظف ، 
وزعم أبو حممد يف املغين أنه الصحيح من املذهب ، عملًا مبا تقدم من الوفاء بنذر الطاعة ، خرج منه إذا ) الروايتني 

أنه جيزئه إخراج ثلث ذلك البعض املعني أو ) والرواية الثانية ( نذر اجلميع فيبقى فيما عداه على مقتضى األصل 
فا للبعض كالكل وأليب حممد احتمال أن البعض إن كان الثلث فما دون املقدر ، وهبا قطع القاضي يف اجلامع ، جعل

لزمه ، وإن كان أثر أجزأه قدر ثلث املال ، ملا تقدم من أن احلديث يتضمن أن الصدقة بزيادة على الثلث ليس 
فيما إذا زاد بقربة ، وهذا االحتمال هو الرواية الثانية اليت حكاها أبو الربكات وصححها ، وعنده أن حمل اخلالف 

املسمى على ثلث الكل ، هل يلزمه الكل أو قدر ثلث املال ؟ على روايتني ، أما إذا كان املسمى قدر الثلث فما 
دون فإنه يلزمه الوفاء به رواية واحدة ، تضمن هذا أن لألصحاب يف نقل اخلالف طريقتني ، واألوىل طريقة أيب 

، ومجع ابن محدان يف رعايتيه الطريقتني ، فحكى املسألة على ثالث اخلطاب ، وأيب حممد ، ومقتضى كالم القاضي 
  . روايات 

هل خيتص ذلك بالصامت ، أو يعم كل مال ، إن مل يكن له نية وهو ظاهر إطالق األكثرين ، ومقتضى ) تنبيه ( 
لة إذا حلف ال حديث كعب بن مالك ، ألنه جعل سهمه الذي خبيرب من املال ، وأقره النيب على ذلك ، وقياس مسأ

  . مال له ومال غري زكوي ، أو دين على الناس أنه حينث ؟ على روايتني 
  . من نذر أن يصوم وهو شيخ كبري ، ال يطيق الصيام ، كفر كفارة ميني ، وأطعم لكل يوم مسكينا : قال 
يف حديث أخت عقبة الذي فألنه مل يأت باملنذور بعينه ، وملا تقدم ) أما الكفارة ( هذا هو املذهب املنصوص : ش 

  ) . ولتكفر ميينها : ( رواه أبو داود قال فيه 
من نذر نذراً ومل يسمه فكفارته كفارة ميني ، ومن نذر : ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب قال  ٣٧٥٩

ال جيب : الشرع وقيل فالكالصوم الواجب بأصل ) وأما اإلطعام ( رواه داود ، ) . نذراً مل يطقه فكفارته كفارة ميني 
إن : ال جيب إال اإلطعام ، كالواجب بأصل الشرع وهو صوم رمضان ، وقيل : إال الكفارة لظاهر احلديثني ، وقيل 



هذا النذر غري منعقد أصلًا ، ألنه تكليف ما ال يطيق ، وهو غري جائز شرعاً ، وحكم ما إذا نذر الصوم وهو قادر مث 
  .  نزاع يف انعقاد نذره عجز حكم ما تقدم ، إال أنه ال

  . وإذا ندر صياماً ومل يذكر عدداً ومل ينوه فأقل ذلك صوم يوم : قال 
ألنه ليس يف الشرع صوم مفرد أقل من يوم ، فيجب ذلك ، ألنه اليقني ، وهذا مع اإلطالق ، أما مع التقييد : ش 

  . بلفظه أو بنيته فيعمل على ذلك بال ريب 
  . ن وأقل الصالة ركعتا: قال 
أي وإذا نذر صالة فأقلها ركعتان ، ما مل ينو أكثر أو يسمه ، وهو إحدى الروايتني ، وهي اليت نصبها : ش 

جيزئه ) والرواية الثانية ( أبواخلطاب والشريف يف خالفيهما ، وقطع هبا القاضي يف اجلامع ، وابن عقيل يف التذكرة 
ل هو ركعة أو ركعتان ؟ على روايتني تقدمتا ومفهوم كالمه مث ركعة ، ومبنامها على أن أقل ما يصح التطوع به ه

  . أن أقله ركعتان ، وعليه جرى ها هنا 
  . وإذا نذر نذر املشي إىل بيت اهللا احلرام مل جيزئه إال أن ميشي يف حج أو عمرة : قال 
، ألنه قربة وطاعة فلزمه كنذر من نذر املشي إىل بيت اهللا احلرام لزمه الوفاء بنذره ، كما تضمنه كالم اخلرقي : ش 

  . الصالة 
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة : ( قال رسول اهللا : ودليل األصل ما روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال  ٣٧٦٠

متفق عليه ، وال جيزئه الذهاب إال يف حج أو عمرة ) مساجد ، املسجد احلرام ، ومسجدي هذا ، واملسجد األقصى 
إذا نذر إتيان : د يف الشرع إىل البيت ، فحمل إطالق الناذر عليه ، ولقد غاىل أبو حممد فقال ألنه املشي املعهو

وفيه نظر ، جلواز التصريح . البيت غري حاج وال معتمر لزمه احلج أو العمرة ، وسقط شرطه ، ملناقضته لنذره 
اإلحرام من حيث حيرم للواجب ، وحكم خبالف الظاهر ، والكالم إمنا يتم بآخره ويلزمه املشي من دويرة أهله ، و

  . من نذر املشي إىل موضع من احلرم كذلك ، خبالف غريه ، كعرفة وغريها ، واهللا أعلم 
  . فإن عجز عن املشي ركب وكفر كفارة ميني : قال 
تيان ، إذا نذر املشي إىل بيت اهللا احلرام لزمه املشي ، لظاهر حديثي أنس وأخت عقبة رضي اهللا عنهما وسيأ: ش 

وألن املشي واحلال هذه قربة ، ألنه مشي إىل عبادة ، واملشي إىل العبادة أفضل فإن عجز عن املشي جاز له الركوب 
 .  

نذر : قالوا ) ما بال هذا ؟ : ( حلديث أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا رأى شيخا يهادي بني ابنيه فقال  ٣٧٦١
  . متفق عليه . وأمره أن يركب ) نفسه لغين إن اهللا عن تعذيب هذا : ( قال . أن ميشي 
يا رسول اهللا إن أخىت نذرت أن : جاء رجل إىل رسول اهللا فقال : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٧٦٢

إن اهللا تعاىل ال يصنع بشقاء أختك شيئاً ، فلتحج : ( أن حتج ماشية ، فقال رسول اهللا : متشي إىل البيت ، أو قال 
  ) . ر عن ميينها راكبة ولتكف

  . رواه أبو داود 
واختيار القاضي ، وأيب حممد ، هلذا احلديث ، وبه احتج أمحد ) على إحدى الروايتني ( وإذا ركب كفر كفارة ميني 

كفارة : ( ولعموم قول النيب ) ولتصم ثالثة أيام : ( ، وأليب داود يف رواية والترمذي يف حديث عقبة بن عامر قال 
جيب عليه هدي من امليقات ألنه أخل بواجب يف اإلحرام ، فلزمه ) : وعن أمحد رواية أخرى ) ( ميني النذر كفارة 

  . اهلدي كتارك اإلحرام من امليقات ، واإلحرام دونه 



إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن حتج ماشية ، وإهنا ال : وملا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ٣٧٦٣
أمرها أن تركب : ، ويف رواية ) إن اهللا لغين عن مشي أختك ، فلتركب ولتهد بدنة : ( يب تطيق ذلك ، فقال الن

أنه ال شيء عليه ، بناء على تارك املنذور لعذر ، وهو ) رواية ثالثة ( رواه أبو داود ، وخيرج لنا . وأن هتدي هديا 
  . ظاهر حديث أنس رضي اهللا عنه املتقدم 

نذرت أخىت أن متشي إىل بيت اهللا احلرام حافية ، فأمرتين أن : هللا عنه قال وعن عقبة بن عامر رضي ا ٣٧٦٤
  . متفق عليه وليس يف الصحيح ذكر كفارة ) لتمش ولتركب : ( أستفيت هلا رسول اهللا ، فاستفتيته فقال 

ألخت  وإن عجز عن مشي البعض وقدر على البعض ، فإنه ميشي ما قدر عليه ، ويركب ما عجز عنه ، لقول النيب
  . أي لتمشي ما قدرت عليه ولتركب ما عجزت عنه ، وحكم الكفارة على ما سبق ) لتمش ولتركب : ( عقبة 

هذا كله إذا ترك املشي لعجزه عنه ، أما إذا تركه مع قدرته عليه فال ريب يف وجوب الكفارة عليه ، مث هل هي 
قياس املذهب أنه : إجزاء حجه ، وقال أبو حممد كفارة ميني أو هدي ؟ على الروايتني السابقتني واملذهب على 

يستأنف احلج ماشياً لتركه صفة النذر ، كما لو نذر صوماً متتابعاً ففرقه ، وعلى هذا لو مشى بعضاً وركب بعضاً 
ال جيزيه إال حج ميشي يف مجيعه ، اعتماداً على ) والثاين ( حيج ثانياً فيمشي ما ركب ) أحدمها ( ففيه احتماالن 

  . هر نذره ظا
عكس مسألة اخلرقي إذا نذر الركوب إىل بيت اهللا احلرام فإنه يلزمه ، ألن فيه إنفاقاً يف احلج ، ) أحدمها ( تنبيهان 

فإن تركه ومشى لزمته الكفارة ، مث هل هي كفارة أو هدي ؟ ، على الروايتني السابقتني ، وهذا كله مع اإلطالق ، 
) الثاين . ( يانه ، فإنه يلزمه إتيانه يف حج أو عمرة ، وال يلزمه مشي وال ركوب أما لو نوى باملشي أو بالركوب إت

) : أمحد (  ١٦يلزم املنذور من املشي أو الركوب يف احلج أو العمرة إىل التحلل ، النقضاء النسك إذاً ، وقال 
وال عمرة ، وظاهر هذا أنه  يركب يف احلج إذا رمى ، ويف العمرة إذا سعى ، ألنه لو وطىء بعد ذلك مل يفسد حجاً

  . إمنا يلزمه ذلك إىل التحلل األول واهللا أعلم 
  . وإذا نذر عتق رقبة فهي اليت جتزئ ، عن الواجب ، إال أن يكون نوى رقبة بعينها : قال 
يب إذا نذر رقبة وأطلق محل ذلك على ما جيزىء يف الواجب ، وهي الرقبة املؤمنة على املذهب ، الساملة من ع: ش 

مضر بالعمل على ما تقدم ، محلًا للمطلق على املعهود الشرعي ، وهو الواجب يف الكفارة وإن نوى رقبة معينة 
أجزأته وإن كانت كافرة أو معينة ، ألنه نوى بلفظه ما حيتمله ، قال أمحد فيمن نذر عتق عبد بعينه فمات العبد قبل 

د ، ألن هذا شيء فاته ، على حديث عقبة بن عامر ، وإليه أذهب يلزمه كفارة ميني ، وال يلزمه عتق عب: أن يعتقه 
  . يف الفائت وما عجز عنه اه 

وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فالن ، فقدم يف أول يوم من شهر رمضان ، أجزأه صيامه لشهر رمضان : قال 
  . ونذره 

ن نذر أن يصوم يوم يقدم فالن انعقد نذره ، م: النذر واحلال هذه منعقد يف اجلملة ، قال القاضي يف روايتيه : ش 
ذكره أبو بكر يف االعتكاف من كتاب اخلالف ، وحكى صحته عن أمحد يف مواضع اه ، وكذلك جزم غري واحد 

من األصحاب بالصحة وذلك ألنه نذر طاعة ميكن الوفاء به غالباً ، فأشبه غريه من النذور ، فإذا قدم فالن يف أول 
أجزأه : ني بذلك عدم انعقاده ، املشهور وه اختيار أيب حممد ة وظاهر كالم اخلرقي نعم لقوله شهر رمضان فهل يتب

يامه لرمضان ونذره وعن القاضي أن ظاهر كالم اخلرقي عدم االنعقاد وأخذ ذلك من كون اخلرقي مل يوجب 
  . القضاء واحلال هذه 



وهي ) إحدامها ( ر صائم صوماً واجباً ، ففيه روايتان أن يقدم والناذ) إحداها ( إذا تقرر هذا فلقدوم زيد حاالت 
جيزئه صومه عن الواجب والنذر ، ألن الذي نذره صوم يوم يقدم فالن : اختيار اخلرقي ، وابن عقيل يف التذكرة 

 وهي أنصهما ، واختيار أيب بكر والقاضي ، والشريف وأيب اخلطاب يف خالفيهما ال جيزئه عن) والثانية ( وقد صامه 
النذر ، ألنه مل يأت مبا وجب عليه ألن الواجب عليه صوم يوم قدوم زيد عن النذر ، ومل يأت به عن النذر ، إمنا أتى 

ببعضه عنه ، وهلذا اخلالف التفات إىل نذر صوم الواجب ، وإىل أنه هل يلزمه الصوم حني القدوم ، أو من أول 
ا هو املذهب ، وأنه إمنا يلزمه من حني القدوم ، وهو أحد اليوم ؟ وعلى هذا فمذهب اخلرقي صحة نذر الواجب كم

أنت طالق يوم يقدم زيد ، هل تطلق من حيث قدومه أو من أول اليوم : الوجهني أو الروايتني ، ونظري ذلك إذا قال 
لكالم عليهما ال جيزئه لزمه القضاء لتركه املنذور ، وهل عليه كفارة ؟ فيه روايتان يأيت ا: ؟ على قولني اه فإن قلنا 

  . إن شاء اهللا تعاىل ، ويتخرج أن ال شيء عليه ، كنذر الواجب يف رواية وقد تقدم يف كالم القاضي ما يدل عليه 
  : وهي اليت ذكرها اخلرقي يف قوله ) : احلال الثانية ( 

  . فارة ميني ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فالن فقدم يوم فطر أو أضحى مل يصمه ، وصام يوماً مكانه ، وكفر ك
ال شيء عليه ، ألن يوم الفطر واألضحى ليس مبحل ) إحدمها ( إذا قدم يوم فطر أو أضحى فقيه روايتان : ش 

للصوم ، ملنع الشارع منه ، فأشبه ما لو قدم ليلًا ، إذ املمنوع منه شرعاً كاملمنوع منه حساً ، وحكى أبو حممد هذه 
والرواية الثانية ( نظر ، ألن العصيان يعتمد املخالفة ، وال خمالفة هنا من الناذر الرواية خترجيا من نذر املعصية ، وفيه 

وهي املذهب عليه القضاء ، ألن النهار حمل للصوم يف اجلملة ، خبالف الليل ، واملانع عارض ، وإذاً جيب القضاء ) 
من حيث إنه هل ينظر إىل عني الصالة ، أو لترك املنذور ، وهلاتني الروايتني التفات إىل الصالة يف الدار املغصوبة ، 

إىل الصالة من حيث هي ؟ لكن املشهور مث النظر إىل عني الصالة ، واملشهور هنا النظر إىل ذات اليوم من حيث هو 
خبالف هنا فإنه ال خمالفة منه ، وإمنا وجد أمر بغري اختياره ، . ، وقد يفرق بأن مث املصلي آمث عاص الرتكابه النهي 

: عن اإلمام وعند األصحاب ) أشهرمها ( اه وعلى هذه إذا قضى هل عليه كفارة ؟ فيه روايتان . ه من الصوم منع
) قولًا رابعاً ( ال ألنه معذور يف الترك ، أشبه املكره ، وخرج أبو حممد ) والثانية ( نعم لتركه املنذور يف وقته 

وم يوم حيضها ، وحكم ما لو وافق يوم حيض أو نفاس بوجوب الكفارة من غري قضاء ، مما إذا نذرت املرأة ص
حكم ما تقدم إال أن عن أمحد رواية فيما إذا وافق يوم عيد أنه إن صام صح صومه ، وهنا ال يصح الصوم بال 

  . خالف 
وقد  قدم وهو مفطر ، ففيه روايتان إحدامها ال شيء عليه ، والثانية وهي املذهب عليه القضاء ،) : احلال الثالثة ( 

  . تقدم توجيههما ، وعلى هذه ففي الكفارة روايتان ، بناء على تارك املنذور لعذر 
وهي ظاهر كالم الشريازي ، واختيار ابن ) إحدامها ( إذا قدم وهو ممسك ، ففيه روايتان ) : احلال الرابعة ( 

ال تضر نيته من النهار ألن عبدوس أنه ينوي صيامه عن النذر وال شيء عليه ، لوجود الصوم منه يف اليوم ، و
عليه القضاء ، ومينع أن الواجب ) والثانية ( الواجب إمنا تعلق به إذاً ، وقد شهد لذلك قضية صوم يوم عاشوراء 

إمنا تعلق به إذ ذاك ، بل تبني تعلقه به من أول اليوم ، ويف الكفارة لكونه معذورا روايتان ، هذا نقل الشيخني ، 
وهذا الذي نصبه الشريف وأبو اخلطاب يف . إنه ينوي صوم ذلك اليوم ويقضي ويكفر : مع وقال القاضي يف اجلا

إنه اختيار أيب بكر وهو مبين على لزوم اإلمساك له وإن مل يصح صومه عن النذر : خالفيهما ، وقال الشريف 
) إحدامها ( يتان كاملمسك قدم وهو صائم تظوعا ، ففيه أيضاً روا) احلال اخلامسة . ( كرمضان ، واملختار خالفه 
إذا قدم يف الليل ) احلال السادسة . ( عليه القضاء ، ويف الكفارة اخلالف ) والثانية . ( أنه يعتقده عن النذر وجيزئه 



، أو والناذر جمنون ، فال شيء عليه وإن أفاق يف اليوم ، على ظاهر إطالق أيب الربكات ، وقد يقال فيما إذا أفاق يف 
قدم يف النهار ، وكان قد بيت له النية ، خلرب مسعه من ) احلال السابعة . ( كاملفيق يف أثناء يوم من رمضان اليوم إنه 

  . الليل ، فيجزئه بال ريب 
وإن وافق قدومه يوماً من أيام التشريق صامه يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اهللا رمحه اهللا ، والرواية األخرى : قال 

  . وما مكانه ، ويكفر كفارة ميني ال يصومه ، ويصوم ي
هذا مبين على أصل تقدم ، وهو أن أيام التشريق هل يصح صومها عن الفرض أم ال ؟ فإن قلنا يصح صام هنا : ش 

، وصار كما لو كان القدوم يف غري يوم تشريق ، وإن قلنا ال يصح فهو كما لو قدم يف يوم عيد وقد تقدم ، وقد 
ال يصح صومه وهو املذهب ، وعن أمحد رواية أخرى أنه إن صام صح صومه ، كالصالة علم من هذا أن يوم العيد 

إنه : إذا قلنا باإلجزاء عن رمضان والنذر ، فهل ينوي النذر ؟ قد يقال ) أحدمها ) ( تنبيهان . ( يف الدار املغصوبة 
م اخلرقي ، وعلى هذا يكون كالمه ينويه كما إذا قلنا فيما إذا كان صائماً تطوعاً أو ممسكاً ، وحيتمل هذا كال

بطل النذر : إذا كان القدوم يف الليل ، أو والناذر جمنون فقد يقال ) الثاين ( مشعراً بصوريت التطوع واملمسلك اه 
بل : إذاً لعدم تصور الفعل ، إذ الليل ليس مبحل للصوم أصلًا ، واجملنون ال يتوجه إليه خطاب تكليفي ، وقد يقال 

وهذان املدركان يلحظان أيضاً فيما إذا كان القدوم يف يوم عيد أو . دم انعقاده ، فيكون النذر موقوفاً قد تبيناً ع
  . وهو مفطر ، واهللا أعلم 

ومن نذر أن يصوم شهراً متتابعاً ومل يسمه فمرض يف بعضه أفطر فإذا عويف بىن ، وكفر كفارة ميني ، وإن : قال 
  . رة عليه أحب أتى بصيام شهر متتابع وال كفا

إذا نذر أن يصوم شهراً واحلال هذه فصام مث يف أثنائه مرض مرضا جموزاً للفطر فأفطر فإنه إذا عويف خيري بني اإلتيان 
بشهر متتابع وال كفارة عليه ، إلتيانه باملنذور على وجهه ، وبني البناء على ما صامه والتكفري بكفارة ميني ، لتركه 

يب أخت عقبة بالكفارة لتركها املشي ، وخيرج رواية أخرى بعدم وجوب الكفارة للعذر ، صفة املنذور ، كما أمر الن
  . إلمكانه اإلتيان باملنذور على وجهه 

وهو شامل للموجب للفطر وهو املخوف ، وغري . أي مرضاً جموزاً للفطر : قد قلنا . مرض : وقول اخلرقي 
قدم ، أما املبيح فهل حكمه كذلك أو حكم من أفطر لغري عذر املوجب وهو املبيح ، وال ريب أن حكم املوجب ما ت

، فيلزمه االستئناف بال كفارة ؟ على وجهني ، وكذلك هذان الوجهان فيما إذا سافر سفراً يبيح الفطر ، ولنا وجه 
ناف ، ثالث يفرق بني املرض والسفر ، ففي املرض خيري ، ألن السبب وجد بغري اختياره ، ويف السفر يتعني االستئ

لوجود السبب منه باختياره ، وقد تقدم حنو ذلك يف الظهار ، وكالم اخلرقي مشعر بأنه لو نذر شهراً وأطلق أنه ال 
يلزمه التتابع فيه ، وهو إحدى الروايتني ، لوقوع الشهر على ما بني اهلاللني وعلى ثالثني يوماً ، وهلذا لو صام 

  .  ثالثني يوماً أجزأه بال ريب واللَّه أعلم
  . وكذلك املرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع وحاضت فيه : قال 
  . يعىن إهنا ختري بني االستئناف فال شيء عليها وبني البناء مع الكفارة : ش 

  . ومن نذر أن يصوم شهراً بعينه فأفطر يوماً بغري عذر ابتدأ شهراً وكفر كفارة ميني : وقال 
فأفطر يوماً فيه أو أكثر ، فال خيلو إما أن يكون لعذر أو لغري عذر ، فإن  إذا نذر صوم شهر بعينه كرجب مثالً: ش 

وهي املشهورة واختيار اخلرقي وأيب اخلطاب يف اهلداية وابن البنا أنه ينقطع ) إحدامها ( كان لغري عذر ففيه روايتان 
قطع صومه ، فيتم على ما صامه ثالثني إهنا األقيس ال ين: وقال أبو حممد ) والثانية ( صومه ويبتدىء شهراً كامالً ، 



يوماً إذا زال عذره وأصل اخلالف أن التتابع يف الشهر املعني هل وجب لضرورة الزمن ، وإليه ميل أيب حممد ، أو 
إلطالق النذر ، وإليه ميل اخلرقي واجلماعة ، وهلذا لو شرط التتابع بلفظه أو نواه لزمه االستئناف قوالً واحداً ، ومما 

 على ذلك أيضاً إذا ترك صوم الشهر كله ، فهل يلزمه شهر متتابع ، أو جيزئه متفرقاً ؟ على الروايتني وهلاتني ينبين
الروايتني أيضاً التفات إىل ما إذا نذر صوم شهر وأطلق ، هل يلزمه متتابعاً أم ال ؟ وقد تقدم أن كالم اخلرقي يشعر 

وعلى كلتا الروايتني . انتهى . بع ، كما هو املشهور عند األصحاب مث بعدم التتابع ، وقضية البناء هنا يقتضي التتا
يلزمه كفارة ، جرباً للفطر الذي أفطره فيه ، وإن كان الفطر لعذر فإنه يبين قوالً واحداً ، لكن هل جيب وصل 

  . ترك املنذور لعذر  القضاء وتتابعه أم ال ؟ على الروايتني السابقتني ، وهل يلزمه كفارة ؟ على الروايتني أيضاً يف
  . ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأيت به صام عنه ورثته من أقاربه : قال 
  . أما جواز صوم النذر عن امليت يف اجلملة فهو املذهب املعروف : ش 

يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ؟ : ملا روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن امرأة قالت  ٣٧٦٥
: ( نعم قال : قالت ) أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها ؟ : ( أفأصوم عنها فقال 
أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن اللَّه جناها أن تصوم شهراً ، فأجناها : متفق عليه ، ويف رواية ) فصومي عن أمك 

رواه أمحد ) صومي عنها : ( ه فذكرت ذلك له ، فقال اللَّه فلم تصم حىت ماتت ، فجاءت قرابة هلا إىل رسول اللَّ
  . وأبو داود ، والنسائي 

من مات وعليه صيام صام : ( وعلى هذا حيمل عموم ما روت عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه قال  ٣٧٦٦
  . متفق عليه ) عنه وليه 
لرجل يف رمضان مث مات ومل يصم ، أطعم إذا مرض ا: بدليل ما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ٣٧٦٧

رواه أبو داود ، فقد فهم من احلديث األول اختصاص احلكم . عنه ومل يكن عليه قضاء ، وإن نذر قضى عنه وليه 
  . بالنذر ، وأنه ال يتعدى إىل غريه ، وقد جاء حنو هذا صرحياً عن النيب 

من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل : ( فعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النيب قال  ٣٧٦٨
  . الصحيح أنه عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما موقوف : إال أن سنده ضعيف ، وقال الترمذي ) يوم مسكيناً 

ال يصوم أحد عن أحد ، كما ال يفعل ذلك عنه يف احلياة ، وهو مردود بالنصوص ، والذي يصوم عنه : وقيل 
ألهنم ملا خلفوه يف أخذ مرياثه كذلك فيما عليه ، وهذا على سبيل االستحباب ، فلو مل يصوموا ورثته من أقاربه ، 

فال شيء عليهم ، إال أنه وقع للقاضي يف تعليقه ما ظاهره أنه لو خلف إذاً تركة فالورثة خمريون ، إن شاؤوا صاموا 
ري الوارث ، أو وارثه غري القريب أو أجنيب ، وإن شاؤوا أنفقوا على من يصوم ، وهو حسن ، ولو صام عنه قريبه غ

ال جيب على الوارث القريب : أجزأ عنه ، كما لو قضى عنه دينه ، وقد شبهه النيب بالدين ، ولتشبيهه بالدين قلنا 
بالقضاء ، بل يستحب له ، إذ قضاء الدين عن امليت ال جيب على الوارث ما مل خيلف تركة يقضي منها ، وقول 

  . وحنو ذلك أمر بالصوم على جهة الفتوى فيما سئل عنه ، والغرض منه بيان اجلواز ) مي عنها صو: ( النيب 
  ) . من مات وعليه صيام صام عنه وليه ملن شاء ( وقد جاء مصرحاً به  ٣٧٦٩

  . وظاهر كالم اخلرقي أنه ال جيب مع القضاء فدية ، وهو كذلك ، لظاهر احلديث 
  . طاعة  وكذلك كل ما كان من نذر: قال 
  . كحج وصدقة ، وعتق واعتكاف ، وحنو ذلك من القرب : ش 

إن أمي نذرت : وقد جاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إىل رسول اللَّه فقالت  ٣٧٧٠



ضوا نعم ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اق: ( أن حتج فلم حتج حىت ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال 
إن : جاء رجل فقال : رواه البخاري والنسائي مبعناه ، ويف رواية ألمحد والبخاري قال ) اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء 
وهو دليل على اإلجزاء من الوارث وغريه ، حيث مل يستفسره النيب أوارث هو أم ال ، فقد . أخيت نذرت أن حتج 

  . رد يف غريمها عموماً ورد النص بالقيام يف الصوم واحلج خصوصاً ، وو
إن أمي ماتت وعليها نذر مل : فعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن سعد بن عبادة استفىت رسول اللَّه فقال  ٣٧٧١

  . رواه أبو داود والنسائي ) اقضي عنها ( تقضه ؟ فقال رسول اللَّه 
نها ، ومها راويا احلديث ، وكذلك ابن وقد عمل على ذلك ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وعن عائشة رضي اللَّه ع

  . عمر رضي اللَّه عنهما 
أمر ابن عمر رضي اللَّه عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها صالة بقباء يعين مث ماتت فقال : قال البخاري  ٣٧٧٢

  . وقال ابن عباس حنوه : صلي عنها ، قال : 
عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أنه سأل ابن عباس وروى سعيد عن سفيان ، عن عبد الكرمي أيب أمية عن  ٣٧٧٣

  . صم عنها ، واعتكف عنها : عن نذر كان على أمه من اعتكاف ، قال 
حدثنا أبو األحوص ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن عامر بن مصعب ، أن عائشة رضي اللَّه عنها : وقال  ٣٧٧٤

  . مات  اعتكفت عن أخيها عبد الرمحن رضي اللَّه عنه بعدما
  . ولنا قول آخر ضعيف أنه ال يفعل شيئاً من ذلك كما تقدم يف الصوم 

وقد مشل كالم اخلرقي الصالة املنذورة ، وهو إحدى الروايتني ، واختيار أيب بكر ، والقاضي يف التعليق وغريمها ، 
ا عبارة ختتص بالبدن ، ال بدل هلا ال يفعل الصالة خبالف الصوم وغريه ، ألهن) والرواية الثانية ( قياساً على ما تقدم 

  . حبال 
ومفهوم كالم اخلرقي أن الويل ال يفعل ما هو واجب بغري النذر ، من قضاء رمضان ، وصوم كفارة ، وصوم السبعة 
أيام للمتمتع ، وحج ، وزكاة مال ، وعتق يف كفارة ، وقد صرح بذلك األصحاب يف قضاء رمضان ، ملا تقدم من 

تدالل ، وكذلك نص عليه أمحد يف السبعة األيام للمتمتع يف رواية املروذي ، قياساً على قضاء اإلشارة يف االس
األصل عدم االستنابة إال ما استثناه الدليل ، : رمضان ، لوجوهبا بأصل الشرع ، وهو فرق صوري ، وقد يقال 

خبالف . د ، فلم ينب فيها الويل وكذلك نص أمحد يف صوم الكفارة يف رواية ابن منصور ، إذ الكفارة زاجرة كاحل
  . نذر الصوم فإنه نذر طاعة ، أشبه نذر صدقة املال 

وأما احلج الواجب فقد قال األصحاب إن لوارثه ولغري وارثه أن يفعله عنه بعد مماته وإن مل يوص بذلك ، سواء كان 
  . له تركة أو مل يكن 

إن أيب مات وعليه حجة : أتى النيب رجل فقال : ا قال وقد شهد لذلك ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهم ٣٧٧٥
فاحجج عن : ( قال . نعم : قال ) أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه أقضيته عنه ؟ : ( اإلسالم ، أفأحج عنه ؟ قال 

ح رواه الدارقطين ، وأما زكاة املال فال حيضرين اآلن فيه نقل ، والقياس أنه كالعتق الواجب ، وقد صر) أبيك 
القاضي وأبو الربكات وغريمها بصحته عن امليت مطلقاً ، وقد علم من جمموع هذا أن مفهومه إمنا عمل به يف الصوم 

  . فقط 
صام عنه ورثته من أقاربه ، ظاهره كما تقدم أن الذين يطلب منهم الصوم هم الورثة من : قول اخلرقي ) تنبيه ( 

وهو شامل للوارث . ينبغي ألهله أن يعتكفوا عنه : وعليه اعتكاف  األقارب ، وأمحد رمحه اللَّه قال يف من مات



يشمل . ورثته : مث قول اخلرقي أيضاً . إذا صام الويل صام األقرب من األولياء : وغري الوارث ، وقال ابن عبدوس 
صوموا عنه كل مجيع الورثة ، وظاهره أنه لو صام عنه الكل صح ، كأن يكونوا مثالً عشرة ، وعليه عشرة أيام ، في

: واحد يوماً ، وقد ذكر ألمحد يف رواية أيب طالب من كان عليه صوم شهر ، هل يصوم عشرة أنفس شهراً ؟ فقال 
كما ال : يصوم واحد وقد قرر القاضي يف تعليقه هذا النص على ظاهره ، ملا أورده على لسان اخلصم ، وقال فيه 

  . يصح أن يطوف واحد ويسعى آخر واللَّه أعلم 

  كتاب أدب القاضي

  
  
القضاء يف األصل إحكام الشيء والفراغ منه ، ويكون القضاء إمضاء احلكم ، ومنه قوله تعاىل : قال األزهري : ش 
ومسي احلاكم قاضياً ألنه ميضي األحكام ]  ١ب ) [ } وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب { (  ١٩]  ٢ب [ 

انتهى . فيجوز أن يكون مسي قاضياً إلجيابه احلكم على من جيب عليه مبعىن أوجب ، ) قضى ( وحيكمها ، ويكون 
  . وجيوز أن يكون مسي من األول ، ألنه ينبغي أن يكون حمكماً يف نفسه ، أي كامالً يف صفاته وأفعاله : قلت 

، مث ال فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيها شجر بينهم { (  ١٩]  ٢ب : [ واألصل يف مشروعيته قوله تعاىل 
وأن احكم { (  ١٩]  ٢ب : [ وقوله تعاىل ]  ١ب ) [ } جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما 

يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني { (  ١٩]  ٢ب [ وقوله تعاىل ]  ١ب ) [ } بينهم مبا أنزل اللَّه 
  ] .  ١ب ) [ } الناس باحلق وال تتبع اهلوى 

إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله ( وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما عن النيب أنه قال  ٣٧٧٦
  . متفق عليه ) أجران 
وكذا من ) وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ( وأليب داود والنسائي من رواية أيب هريرة رضي اللَّه عنه  ٣٧٧٧

قضاء من فروض الكفايات ، ألن أمر الناس ال يستقيم بدونه ، فكان مسلم ، مع أن هذا وللَّه احلمد إمجاع وال
 ١ب ) [ } وأن احكم بينهم مبا أنزل اللَّه { (  ١٩]  ٢ب : [ واجباً كاجلهاد واإلمامة ، وملا تقدم من قوله تعال 

  . وحنوه ] 
  . رواه أبو داود ) وا أحدهم إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمُر: ( وعن أيب سعيد رضي اللَّه عنه أن النيب قال  ٣٧٧٨
  . وله من حديث أيب هريرة رضي اللَّه عنه مثله  ٣٧٧٩
ال حيل لثالثة أن يكونوا بفالة من األرض إال : ( وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما أن النيب قال  ٣٧٨٠

ل يأمث القاضي باالمتناع إذا مل ه: رواه أمحد ، ونقل إمساعيل بن سعيد عن أمحد أنه سئل ) أمروا عليهم أحدهم 
وحيتمل أن : وظاهر هذا أنه غري واجب ، واألول املذهب ، قال أبو حممد . ال يأمث : يوجد غريه ممن يوثق به ؟ قال 

  . حتمل هذه الرواية على من مل ميكنه القيام بالواجب لظلم السلطان وغريه 
  . حراً عدالً ، عاملاً فقيهاً ورعاً  وال يويل قاض حىت يكون بالغاً عاقالً ، مسلماً: قال 

تعوذوا باللَّه : ( قال رسول اللَّه : فلما روي عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال ) أما اشتراط البلوغ : ( ش  ٣٧٨١
رواه أمحد ، وألن الصيب مولَّى عليه فال يكون موىل على غريه ، وألن الصيب ) من رأس السبعني ، وإمارة الصبيان 

فألن ذلك شرط يف ) وأما اشتراط اإلسالم ( ق احلجر عليه ، والقاضي يستحق احلجر على غريه فتنافيا ، يستح



]  ١ب ) [ } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { (  ١٩]  ٢ب [ الشهادة ، ففي القضاء أوىل ، ودليل األصل 
]  ٢ب : [ ة ، وقد قال اللَّه سبحانه وألن الكفر يقتضي إذالل صاحبه ، والقضاء يقتضي احترامه ، وبينهما منافا

وأي سبيل أعظم من أن يلزمه ، وحيكم عليه ]  ١ب ) [ } ولن جيعل اللَّه للكافرين على املؤمنني سبيالً { (  ١٩
وألن العبد يف أعني الناس ممتهن . فقياساً ملنصب القضاء على منصب اإلمامة ) وأما اشتراط احلرية ( بغري اختياره ، 

  . ي موضوع للفصل بني اخلصومات ، وبني احلالتني منافاة ، والقاض
امسعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ، ما أقام فيكم كتاب اللَّه عز وجل : ( وما ورد من قول النيب  ٣٧٨٢

 )وأما اشتراط العدالة ( رواه مسلم وغريه ، فمحمول على من كان عبداً جمازاً ، أو على غري والية احلكم ، ) 
والقاضي ]  ١ب ) [ } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا { (  ١٩]  ٢ب : [ فلقول اللَّه تعاىل 

خيرب بقول ، فال جيوز قبوله مع فسقه لذلك ، وألن العدالة شرط يف الشاهد ، ففي القاضي أوىل ، وألن قوله ألزم ، 
وأما اشتراط كونه ] (  ١ب ) [ } ا ذوي عدل منكم واشهدو{ (  ١٩]  ٢ب [ وضرره أمشل ، ودليل األصل 

أي عاملاً بوجوه الكتاب والسنة ، واختالف علماء املسلمني فقيهاً وهو من صار الفقيه له سجية ، ألن الفقيه ) عاملاً 
  . اسم فاعل من فقه بالضم ككرم فهو كرمي ، وذلك من صار له أهلية استنباط األحكام الشرعية 

إذا حكم ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ، إذ فيه يف صحيح مسلم  فلما تقدم ٣٧٨٣
معناه إذا أراد أن حيكم ، فعند ذلك جيتهد ، وإال لو محل على ظاهره القتضى أن : قال العلماء ) احلاكم فاجتهد 

  . االجتهاد مؤخر عن احلكم ، وليس كذلك اتفاقاً 
القضاة ثالثة ، واحد يف اجلنة ، واثنان يف النار ، فأما : ( للَّه عنه أن رسول اللَّه قال وعن بريدة رضي ا ٣٧٨٤

الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق وقضى به ، ورجل عرف احلق وجار يف احلكم فهو يف النار ، ورجل قضى على 
  . رواه أبو داود وابن ماجه ) جهل فهو يف النار 

من أفيت بفتيا بغري علم كان إمث ذلك على الذي أفتاه : ( عنه أن رسول اللَّه قال  وعن أيب هريرة رضي اللَّه ٣٧٨٥
  . رواه أمحد وابن ماجه ) 

وعن عمرو بن احلارث يرفعه إىل معاذ رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه ملا أراد أن يبعث معاذاً إىل اليمن قال  ٣٧٨٦
: قال ) فإن مل جتد يف كتاب اللَّه ؟ : ( قال . ضي بكتاب اللَّه أق: ؟ قال ) كيف تقضي إذا عرض لك قضاء : ( له 

فضرب رسول : قال . أجتهد رأيي وال آلو : فإن مل جتد يف سنة رسول اللَّه قال : ( أقضي بسنة رسول اللَّه قال 
داود والترمذي ، وقد رواه أبو ) احلمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه ملا يرضي رسول اللَّه : ( اللَّه صدره وقال 

(  ١٩]  ٢ب : [ وقوله ]  ١ب ) [ } وأن احكم بينهم مبا أنزل اللَّه { (  ١٩]  ٢ب : [ شهد هلذا قوله تعاىل 
  . اآلية ]  ١ب ) [ } فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اللَّه والرسول { 
  . الرشا امللعون آخذه عن اللَّه وعن احلق فألن غري الورع ال يؤمن أن يتساهل ، فيأخذ ) وأما اشتراط كونه ورعاً ( 

رواه الترمذي ) لعن اللَّه الراضي واملرتشي يف احلكم : ( فعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه قال  ٣٧٨٧
 .  

  . وعن ابن عمرو رضي اللَّه عنهما حنو رواه أبو داود  ٣٧٨٨
ينبغي للقاضي أن جيتمع فيه سبع خصال ، وإن فاتته : ل وعن عمر بن عبد العزيز رضي اللَّه عنه أنه قا ٣٨٧٩

رواه سعيد . واحدة كانت فيه وصمة ، العقل ، والعفة ، والورع ، والنزاهة ، والصرامة ، والعلم بالسنن ، واحللم 
 .  



بيه وظاهر كالم اخلرقي أن الورع شرط لصحة تولية القضاء ، وهو ظاهر كالم أمحد على ما حكاه أبو بكر يف التن
إذا كان فيه ست خصال فقيهاً ، عاملاً ، ورعاً ، عفيفاً ، بصرياً مبا يأيت بصرياً مبا يذر ، أي صلح للقضاء ، أو : قال 

  . صلح أن يستقضي ، وعامة املتأخرين كالقاضي ومن بعده ال يشترطون ذلك ، بل جيعلونه من املندوبات 
أخر ال بد من التنبيه عليها ، ولعله لوضوحها ، أو إلشعار كالمه هبا  إذا تقرر هذا فقد أمهل اخلريف رمحه اللَّه شروطاً

وحيتمله ) ومنها كونه ذكراً ( وهذا واضح جداً ، ألن اجملنون أسوأ حاالً من الصيب ، ) منها كونه عاقالً ( تركها ، 
إىل آخره ) فرجل : ( قال )  القضاة ثالثة: ( كالم اخلرقي لذكره ما تقدم بصيغة التذكري ، وذلك ملا تقدم من قوله 

  . ، وظاهره حصر القضاة يف الثالثة املوصوفني مبا ذكر 
لن يفلح : ( ملا بلغ رسول اللَّه أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى ، قال : وعن أيب بكرة رضي اللَّه عنه قال 

ضي حيضره الرجال ، وحيتاج فيه رواه البخاري والنسائي والترمذي وصححه ، وألن القا) قوم أولوا أمرهم امرأة 
إىل كمال رأي ، ومتام عقل ، وفطنة ، واملرأة ال حتضر حمافل الرجال ، وهي ناقصة عقل بدليل النص ، قليلة رأي 

فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن { (  ١٩]  ٢ب : [ وفطنة ، وقد نبه اللَّه سبحانه على ذلك بقوله تعاىل 
) ومنها ( فأشار سبحانه إىل كثري نسياهنا وغلطها ، ]  ١ب ) [ } ن تضل إحدامها األخرى ترضون من الشهداء ، أ

أن يكون متكلماً مسيعاً بصرياً ، ألن األخرس يتعذر عليه النطق باحلكم ، وإشارته إن فهمت لن ال يفهمها كل أحد 
( ، والشاهد من املشهود له ، ، واألصم ال يسمع قول اخلصمني ، واألعمى ال يعرف املدعي من املدعى عليه 

هل يشترط كونه كاتباً ، وهو الذي أورده ابن محدان مذهباً ، حذاراً من أن خيفي عليه ما يكتبه كاتبه ، ) واختلف 
فرمبا دخل عليه اخللل ، أو ال يشترط ، وهو ظاهر كالم عامة األصحاب ، اخلرقي وأيب بكر ، وابن عقيل يف 

البنا وغريهم ، ونصبه أبو حممد للخالف ، نظراً إىل النيب كان أمياً ، وهو سيد احلكام ؟ التذكرة ، والشريازي وابن 
أيضاً يف اشتراط كونه زاهداً ، واملذهب عدم االشتراط ، وحكى ابن محدان قوالً ) وكذلك اختلف ( على قولني ، 

، وهو يرجع إىل صحة تولية املفضول  باالشتراط وظاهر كالم أيب بكر يف التنبيه أنه يشترط أن يكون أعلم من غريه
  . مع وجود الفاضل ، واملذهب الصحة فيما أظن 

ما يتصور فقده من هذه الشروط إذا فقد يف الدوام أزال الوالية ، إال فقد السمع أو البصر ) أحدها ) ( تنبيهات ( 
رف الواجب واملمتنع واملمكن ، وما ينفعه العاقل من ع) الثاين ( فيما ثبت عنده ومل حيكم به ، فإن واليته ثابتة فيه ، 

وما يضره غالباً ، والعقل ضرب من العلوم الضرورية ، مثل العلم باستحالة اجتماع الضدين وحنوه ، قاله القاضي 
العقل غريزة ، واحلكمة فطنة ، : هو نور كالعلم ، وعن إبراهيم احلريب ، عن أمحد أنه قال : وغريه ، وقال التميمي 

  . مساع ، والرغبة يف الدنيا هوى ، والزهد فيها عفاف والعلم 
معىن قوله أنه غريزة ، أنه خلق اللَّه ابتداء وليس باكتساب ، وللناس فيه أقوال كثرية ، وهل حمله : قال القاضي 

 القلب الذي نقول به أن العقل يف: القلب أو الدماغ ؟ فيه روايتان ، املختار منهما لألصحاب األول ، قال التميمي 
انتهى ، وجعل املاوردي االختالف يف حمله مفرعاً . ، يعلو نوره إىل الدماغ فيفيض إىل احلواس ، ما جرى يف العقل 

كل من نفى كونه جوهراً أثبت : على قول من زعم أنه جوهر لطيف ، يفصل به بني حقائق املعلومات كلها ، وقال 
  . حمله يف القلب ، ألن القلب حمل العلوم كلها 

العدالة املشترطة هنا هل هي العدالة ظاهراً وباطناً كما يف احلدود ، أو ظاهراً كما يف إمامة الصالة ، ) الثالث ( 
واحلاضن ، وويل اليتيم ، وحنو ذلك ، أو فيها اخلالف كما يف العدالة يف األموال ؟ ظاهر إطالقها األصحاب أهنا 

  .  احلدود كالذي يف األموال ، وقد يقال إهنا كالذي يف



: من شرط القاضي كونه جمتهداً ، وهو الذي أشار إليه اخلرقي بقوله : غري واحد من األصحاب يقول ) الرابع ( 
مع معرفة . عاملاً فقيهاً ، واجملتهد من له أهلية ميكنه أن يعرف هبا غالب األحكام الشرعية الفرعية بالدليل إذا يشاء 

ج أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق باألحكام املذكورة مجلة ، ويعرف حقيقة مجلة كثرية منها بأدلتها ، فيحتا
ذلك وجمازه ، وأمره وهنيه ، ومبينه وجممله ، وحمكمه ومتشاهبه ، وعامه وخاصة ، ومطلقه ومقيده ، وناسخه 

قيمه ، وتواتره ومنسوخه ، واملستثين واملستثىن منه ويزيد يف السنة بأن يعرف مما يتعلق باألحكام صحيحه وس
وآحاده ، ومرسله ومنقطعه وحنو ذلك ، ويعرف موضع الوفاق من موضع اخلالف فيما يتعلق باألحكام ، والقياس 

وما يتعلق به ، والعربية ، املتداولة باحلجاز واليمن والشام والعراق ، ومن حوهلم من العرب ، وزاد ابن عقيل يف 
واللَّه . ، والقدرة على إبطال شبه املخالف ، وإقامة الداللة على مذهبه  واالستدالل ، واستصحاب احلال: التذكرة 

  . أعلم 
  . وال حيكم احلاكم بني اثنني وهو غضبان : قال رمحه اللَّه 

  . هذا واللَّه أعلم اتفاق : ش 
ه عبيد اللَّه كتب أيب وكتبت له إىل ابن: وقد شهد له ما روى عبد الرمحن بن أيب بكرة رضي اهللا عنهما قال  ٣٧٩١

ال : ( بن أيب بكرة ، وهو قاض بسجستان ، أن ال حتكم بني اثنني وأنت غضبان ، فإين مسعت رسول اللَّه يقول 
ويف معىن هذا كل مشغل للفكر ، كشدة جوع أو عطش أو أمل ، . رواه اجلماعة ) حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان 

  . ، أو برد مؤمل ، أو مدافعة بول أو غائط وحنو ذلك  أو هم أو حزن ، أو فرح أو نعاس ، أو حر مزعج
وظاهر كالم اخلرقي وعامة األصحاب أن املنع من ذلك على سبيل التحرمي ، ويف اخلصال البن البنا اإلتيان بلفظ 

ال خالف نعلمه أن القاضي ال ينبغي له أن يقضي وهو غضبان ، وعلى كل حال فإذا خالف : الكراهة ، ويف املغين 
  . ال ينفذ حكمه ، الرتكاب النهي ) فعن القاضي ( كم فوافق احلق وح

يف اجملرد وهو الذي ) وعنه ) ( من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد : ( فيدخل حتت قوله عليه السالم  ٣٧٩٢
 عدم أورده الشيخان ، وأبو اخلطاب مذهباً أنه ينفذ ، إذ املنع من ذلك كان حذاراً من شغل فكره املؤدي إىل

  . استيفاء النظر يف احلكم ، فرمبا وقع اخللل فيه ، والفرض أن ال خلل يف احلكم 
وأما ما روي عن عبد اللَّه بن الزبري ، عن بيه رضي اللَّه عنهما ، أن رجالً من األنصار خاصم الزبري عند  ١٧٩٣

فأىب عليه ، فاختصما عند رسول . مير سرح املاء : النيب يف شراج احلرة اليت يسقون هبا النخل ، فقال األنصاري 
يا رسول اللَّه أن كان : فغضب األنصاري مث قال ) اسق يا زبري مث أرسل إىل جارك ( اللَّه ، فقال رسول اللَّه للزبري 

فقال ) اسق يا زبري ، مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر ( ابن عمتك ، فتلون وجه رسول اللَّه ، مث قال للزبري 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما { (  ١٩]  ٢ب [ واللَّه إين ألحسب أن هذه اآلية نزلت يف ذلك :  الزبري

فهذا الذي وجد من النيب كان غضباً يسرياً ، ومثله ال مينع احلكم ، أو . اآلية متفق عليه ]  ١ب ) [ } شجر بينهم 
ذلك بعد فهم احلكم نفذ الستبانة احلق قبل الشاغل ، إن عرض : وقيل . انتهى . أنه مل حيكم حىت زال عنه ذلك 

إمنا مينع الغضب احلكم قبل : وقيل : وإال فال ، هذا نقل أيب الربكات ، وتبعه ابن محدان ، ولفظ أيب حممد يف الكايف 
واز أن يتضح حكم املسألة ، أما إذا حدث بعد اتضاح احلكم مل مينع حكمه فيها لقضية الزبري ، وهذا ظاهر يف ج

  . احلكم وعدم جوازه ، ال يف نفوذه وعدم نفوذه 
  . وإذا نزل به األمر املشكل عليه شاور فيه أهل العلم واألمانة : وقال 

إذا نزلت بالقاضي قضية واتضح له حكمها حكم ، ملا تقدم من حديث معاذ رضي اللَّه عنه ، وإن مل يتضح له : ش 



وكذلك ]  ١ب ) [ } وشاورهم يف األمر { (  ١٩]  ٢ب : [ ه تعاىل احلكم وأشكل عليه شاور فيه ، لقول اللَّ
  . فعل يف أسارى بدر ، ويف لقاء الكفار يوم بدر ، ويف غري ذلك 

  . ما كان أحد أكثر مشاورة ألصحابه من رسول اللَّه : وروي  ٣٧٩٤
  . وكذلك شاور أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه الصحابة يف مرياث اجلدة  ٣٧٩٥
ملا ويل سعد بن إبراهيم قضاء املدينة ، كان جيلس : قال أمحد . وكذلك عمر رضي اللَّه عنه يف حد اخلمر  ٣٧٩٦

  . بني القاسم وسامل يشاورمها ويشاور أهل العلم واألمانة ، إذ اجلاهل ال قول له فيعترب ، وغري األمني قوله هدر 
فإذاً إذا اتضح له احلكم حكم ، وإال أخره حىت يتضح له ، ال  إذا تقرر هدا فهذه املشاورة ملعرفة احلق باالجتهاد ،

  . لتقليد غريه فإنه ال جيوز ، وإن كان أعلم أو ضاق الوقت 
هذه املشاورة على سبيل االستحباب ، قاله يف املغين ، وهو ظاهر كالم اجملد ، ألنه أتى بلفظ االبتغاء ، وال ) تنبيه ( 

  . ريب أنه ال يقضي على جهل وتردد 
  . وال حيكم احلاكم بعلمه : قال 
  . هذا هو املذهب املنصوص ، واملختار لعامة األصحاب من الروايات : ش 

إمنا أنا بشر ، وإنكم ختتصمون إيل ، ولعل : ( ملا روت أم سلمة رضي اللَّه عنها ، أن رسول اللَّه قال  ٣٧٩٧
، فمن قضيت له حبق أخيه فإمنا أقطع له قطعة من  بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض ، فأقضي له حنو ما أمسع

وهذا صريح أو ) وإمنا أحكم : ( متفق عليه وظاهره أنه ال حيكم إال مبا يسمع يف حال حكمه ، وقد روي ) النار 
  . كالصريح يف أنه ال حيكم إال مبا يسمع 

أبصروه فإن جاءت به يعين الوالد (  :وأيضاً قوله يف حديث هالل بن أمية رضي اللَّه عنه ملا العن زوجته  ٣٧٩٨
فجاءت به على النعت املكروه ، فقال ) على نعت كذا فهو هلالل ، وإن جاءت به على نعت كذا فهو لشريك 

  . فلم حيكم بعلمه ، لعدم قيام البينة ) لو كنت رامجاً بغري بينة لرمجت هذه : ( النيب 
ها أن النيب بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً ، فالجه رجل وأصرح من هذين ما روت عائشة رضي اللَّه عن ٣٧٩٩

إين خاطب على الناس : ( فقال . القود يا رسول اللَّه : يف صدقته ، فضربه أبو جهم فشجه ، فأتوا النيب فقالوا 
إن هؤالء الليثيني أتوين يريدون القود ، فعرضت عليهم كذا : ( نعم ، فخطب فقال : قالوا ) وخمربهم برضاكم 

ال ، فهمّ املهاجرون هبم ، فأمرهم رسول اللَّه أن يكفوا عنهم فكفوا ، مث دعاهم : ؟ قالوا ) وكذا فرضوا ، أفرضيتم 
. نعم : قالوا ) إين خاطب على الناس وخمربهم برضاكم : ( نعم ، قال : فقالوا ) أفرضيتم ؟ : ( فزادهم فقال 
مسة إال الترمذي ، فلم حيكم عليهم النيب بعلمه ملا جحدوا ، رواه اخل. نعم : قالوا ) أرضيتم ؟ : ( فخطب فقال 

  . تعليماً ألمته ، وسداً لباب التهم والظنون 
لو رأيت رجالً على حد من حدود اللَّه عز وجل ما أخذته وال : وعن أيب بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال  ٣٨٠٠

  . دعوت له أحداً حىت يكون معي غريي ، حكاه اإلمام أمحد 
جيوز أن حيكم بعلمه ، أخذاً من قول أمحد فيما نقله أبو طالب يف األمة إذا زنت يقيم موالها ) والرواية الثانية ( 

فإذا جاز للسيد ذلك برؤيته يف احلدود فاحلاكم أوىل ، : احلد إذا تبني له الزنا ، محلت لو رآها ، قال أبو اخلطاب 
ويف كال املأخذين نظر ، إذ السيد ال . ه حبد أو حق لزمه ذلك وأخذ به إذا أقر يف جملس: ومن قوله يف رواية حرب 

  . يتهم يف ماله اهتام احلاكم ، وال يعم ضرره كضرر احلاكم ، واإلقرار يف اجمللس خيالف اإلقرار يف غريه كما سيأيت 
يا رسول اللَّه إن أبا  :وباجلملة استدل هلذه الرواية مبا روي عن عائشة رضي اللَّه عنها أن هنداً قالت  ٣٨٠١



خذي ما : ( سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ؟ فقال 
باب حكم احلاكم بعلمه إذا مل خيف : متفق عليه ، كذا ترجم عليه البخاري فقال ) يكفيك وولدك باملعروف 

وألنه إذا جاز احلكم بشاهدين مع أهنما إمنا حيصالن غلبة الظن ، فما جيزم  .الظنون والتهم ، وكان أمراً مشهوراً 
به أوىل ، وقد أجيب عن قضية أيب سفيان بأهنا فتيا ال حكم ، وإال فكيف حيكم على الغائب مع إمكان حضوره ؟ ال 

  . هي واقعة عني وجيوز خالف ذلك ، فإذاً : جيوز أن يكون النيب عاملاً بتعذر حضوره ، ألنا نقول : يقال 
  . جيوز ذلك يف غري احلدود ملا تقدم ، ال يف احلدود لدرئها بالشبهة ، وذلك شبهة ) والرواية الثالثة ( 

إذا تقرر هذا فال فرق يف ذلك بني ما مسعه قبل واليته أو بعدها ، وال بني ما علمه يف جملس حكمه أو قبله ، إال أنه 
لسه بال نزاع أعلمه ، وكذلك اإلقرار على منصوصه يف رواية حرب املتقدمة ، استثين من ذلك احلكم بالبينة يف جم

وهو الذي أورده الشيخان وأبو اخلطاب مذهباً ، ألن جملس احلكم التهمة منتفية عنه غالباً ، وطرد القاضي القاعدة 
تثىن عامة األصحاب اجلرح ال حيكم به حىت يسمعه معه شاهدان ، حذاراً من احلكم بالعلم ، واس: يف اإلقرار فقال 

والتعديل ، فإنه حيكم بعلمه فيه ، وإال يتسلسل ، فإن الشاهدين حيتاج إىل معرفة عدالتهما ، فإذا مل حيكم بعلمه 
احتاج كل واحد منهما إىل مزكيني ، مث كل واحد منهما إىل مزكيني وتسلسل ، وحكى ابن محدان يف رعايتيه قوالً 

  . ا حكاه القرطيب ، فإنه حكى اتفاق الكل على اجلواز باملنع وهو مردود إن صح م
أي أفصح وأفطن ، وقد جاء ) أحلن ( اخلالف يف جواز حكمه بعلمه وال نزاع أنه ال حيكم خبالف علمه و ) تنبيه ( 

علم أي أكثر بالغة وإيضاحاً حلجته ، واللَّه أ) فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض : ( مفسراً يف رواية أخرى قال 
 .  

  . وال ينقض من حكم غريه إذا رفع إليه إال ما خالف كتاباً أو سنة ، أو إمجاعاً : قال 
  . ألن الواجب أن ال يعدل عن هذه الثالثة مع وجودها ، بدليل حديث معاذ رضي اللَّه عنه املتقدم : ش 

مبا يف كتاب اللَّه ، فإن مل يكن أن اقض : وعن شريح أنه كتب إىل عمر رضي اللَّه عنه يسأله ، فكتب إليه  ٣٨٠٢
يف كتاب اللَّه فبسنة رسول اللَّه ، فإن مل يكن يف كتاب اللَّه وال يف سنة رسول اللَّه فاقض مبا قضى به الصاحلون ، 

فإن مل يكن فيما قضى به الصاحلون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ، وال أرى التأخر إال خرياً لك ، رواه 
من عمل عمالً ( من خالف حكمه واحداً من الثالثة فقد عدل عنها ، فريد قوله ، بدليل قول النيب النسائي ، وإذاً 

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اللَّه { (  ١٩]  ٢ب : [ ويرجح هذا أيضاً قوله تعاىل ) ليس عليه أمرنا فهو رد 
  . اآلية ]  ١ب ) [ } ورسوله 
. خالف كتاباً أو سنة ) : اخلرقي (  ١٦دوا اجلهاالت إىل السنة ، وقول ر: وعن عمر رضي اللَّه عنه قال  ٣٨٠٣

مقيد بنصيهما ، خبالف ما إذا كانت املخالفة لظاهريهما ، فإنه ال ينقض إذ الظواهر ختتلف آراء اجملتهدين فيها ، 
  . واالجتهاد ال ينقض باالجتهاد 

عطاء ، وأعطى العبيد ، وخالفه عمر رضي اللَّه عنه وألن أبا بكر رضي اللَّه عنه سوى بني الناس يف ال ٣٨٠٤
ومل ينقض واحد ما فعله من قبله ، وهذا . ففاضل بني الناس ، وخالفهما علي فسوى بني الناس ، وحرم العبيد 

  . إمجاع أو كاإلمجاع من الصحابة على أن االجتهاد ال ينقض باالجتهاد 
نفسه فإن كان ملخالفة نص كتاب أو سنة إمجاع نقض حكمه ، واحلكم يف حكم نفسه كذلك ، فإذا تبني له خطأ 

  . وإال مل ينقضه 
وعموم كالم اخلرقي وغريه يقتضي النقض ملخالفة نص السنة وإن كانت آحاداً ، ونص عليه اإلمام ، وظاهر كالمه 



تار ابن محدان وكالم غريه أن حكم احلاكم وحكم غريه ال ينقض ملخالفة ما عدا هذه الثالثة ، هو كذلك ، واخ
  . النقض ملخالفة قياس جلي قطع فيه بنفي الفارق 

ال ينقض من حكم غريه إىل آخره ، يشمل ما إذا كان الغري متولياً أو معزوالً ، يصلح للقضاء أو ال : وقول اخلرقي 
قال أبو اخلطاب يصلح ، وكذلك أطلق أبو بكر وابن عقيل ، والشريازي وابن البنا ، ومنهم من صرح بالقَْبليَّة ، و

وخالفه أبو حممد يف املغين . إذا كان من قبله ال يصلح للقضاء نقض أحكامه كلها وإن وافقت الصواب : يف اهلداية 
والكايف ، واختار أنه ال ينقض الصواب منها لعدم الفائدة يف ذلك ، وإمنا ينقض ما خالف احلق منها ، وإن مل خيالف 

إن خالف الصواب ، ) النقض ( مطلقاً ، ) النقض ( من هذه حالة ثالثة أقوال ، ويتلخص في. واحداً من الثالثة 
  . وإن مل خيالف واحداً من الثالثة نقض وإال فال ، وهو ظاهر كالم اجملد ، ويشهد له إطالق األكثرين 
بيه ، وظاهر وقوة كالم اخلرقي يقتضي أنه ال جيب عليه تتبع قضايا من كان قبله ، وصرح بذلك أبو حممد يف كتا

  . كالمه يف املقنع تبعاً أليب اخلطاب يف اهلداية الوجوب ، وهو الذي أورده ابن محدان يف الكربى مذهباً ، واللَّه أعلم 
  . وإذا شهد عنده من ال يعرفه سأل عنه ، فإن عدله اثنان قبل شهادته : قال 
اله هل تقبل شهادته ؟ فيه روايتان وضع هذه املسألة أن مستور احلال وهو من عرف إسالمه وجهل ح: ش 

: وهي اختيار أيب بكر واخلرقي فيما قاله القاضي يف روايتيه ، اعتماداً على قوله فيما بعد ) إحدامها ( مشهورتان 
وهي املذهب عند األكثرين ، القاضي ) والرواية الثانية ( والعدل من مل تظهر منه ريبة تقبل شهادته يف اجلملة 

 حممد واخلرقي ، فيما قاله أبو الربكات ، اعتماداً على لفظه هنا ، وهو ظاهر ال تقبل ، ومنشأ وأصحابه ، وأيب
اخلالف أن العدالة هل هي شرط لقبول الشهادة ، والشرط ال بد من حتقق وجوده ، وإذاً ال يقبل مستور احلال 

 ١٩]  ٢ب : [ شهد لألول قوله تعاىل لعدم حتقق الشرط فيه ، أو الفسق مانع فيقبل ، إذ األصل عدم الفسق ، وي
]  ١ب ) [ } واستشهد شهيدين من رجالكم ، فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ، ممن ترضون من الشهداء { ( 

فوصف الشاهدين بعد كوهنما من رجالنا وهم املسلمون بأن يكونا من الذين نرضاهم ، فدل على اشتراط زيادة 
) } واشهدوا ذوي عدل منكم { (  ١٩]  ٢ب : [ ويؤيد ذلك ويوضحه قوله تعاىل على اإلسالم وهي العدالة ، 

فأمر باستشهاد العدل ، ومستور احلال ال تعلم عدالته ، فال خيرج من عهدة األمر باستشهاده ، ويشهد ]  ١ب [ 
فأمر ) فتثبتوا ( أو  ] ١ب ) [ } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا { (  ١٩: للثاين قوله تعاىل 

سبحانه بالتثبت عند جمىيء الفاسق ، إذ الفسق هو السبب للتثبت ، فإذا انتفى الفسق انتفى التثبت ، إذ ال بقاء 
  . للمسبب عند انتفاء السبب 

يعين . إين رأيت اهلالل : جاء أعرايب إىل النيب فقال : وأيضاً ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ٣٨٠٥
. نعم : قال ) أتشهد أن حممداً رسول اللَّه ؟ : ( قال . نعم : قال ) أتشهد أن ال إله إال اللَّه ؟ : ( ضان ، فقال رم

رواه اخلمسة إال أمحد فاكتفى مبجرد إسالمه ، وأجيب عن احلديث ) يا بالل أذن يف الناس فليصوموا غداً : ( قال 
دالتهم ، وعن اآلية الكرمية بأنا نقول مبوجبها ، وأنه إذا انتفى بأن الصحابة عدول ، فال حاجة إىل البحث عن ع

ينتفي بأن األصل يف املسلمني العدالة : الفسق انتفى التثبت ، لكن إمنا ينتفي الفسق باخلربة به أو بالتزكية ، فإن قيل 
غالب ال سيما يف زماننا هذا ال نسلم هذا ، إذ العدالة أمر زائد على اإلسالم ، ولو سلم هذا فمعارض بأن ال: قيل . 

  . املانع ال بد من حتقق ظن عدمه كالصيب والكفر : اخلروج عنها ، وقد يلتزم أن الفسق مانع ، ويقال 
من ال يعرفه : إذا تقرر هذا فإذا عرف احلاكم عدالة الشاهد أو فسقه عمل على ذلك ، كما أشار إليه اخلرقي بقوله 

علمه يف ذلك ، وإن جهلهما فعلى األوىل إن كان مسلماً قبل شهادته ما مل يظهر له ملا تقدم من أن احلاكم حيكم ب. 



منه ريبة ، من غفلة أو غري ذلك ، ومل يقدح فيه خصمه ، فإن جهل إسالمه فال بد من املعرفة به ، وذلك إما خبربه 
املشهود عليه ، وال يكتفي بظاهر  عن نفسه بأنه مسلم ، أو بإتيانه مبا يصري به مسلماً ، وإما ببينة أو اعتراف من

وإن جهل حريته حيث تعترب فال بد من معرفتها ، إما ببينة ، وإما باعتراف املشهود عليه ، وهل يرجع إىل . الدار 
قول الشاهد يف ذلك ؟ فيه وجهان ، الذي جزم به أبو حممد ال ، إذ ال ميلك أن يصري حراً ، فال ميلك اإلقرار بذلك 

م ، وإن ارتاب ، أو قدح فيه خصمه سأل عنه ، كما يسأل عن عدالته على الرواية الثانية بال ريب ، خبالف اإلسال
، وذلك بأن يكتب احلاكم ما يعرف به الشاهد يف اجلملة فيكتب امسه وكنيته وحليته ، ونسبه وصنعته ، وسوقه 

 املشهود له ما مينع قبول شهادته له حذاراً من أن يكون بينه وبني[ ومسجده ومسكنه ، ويكتب اسم املشهود له ، 
حذاراً من أن يكون بينه وبني الشاهد ما مينع من قبول شهادته عليه ، ويكتب قدر الدين ] ، ويكتب املشهود عليه 

، ألهنم قْد يرون قبوله يف اليسري دون الكثري ، يف رقاع ، ويرفعها إىل أصحاب مسائله الذين يعرفونه حبال من جهل 
إذا أخربه منهم اثنان جبرح أو تعديل اعتمد عليه ، وهل يراعى يف أصحاب مسائله شروط الشهادة أو يف  حاله ، مث

  . املسؤولني ؟ على وجهني ، واللَّه أعلم 
  . وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فاجلرح أوىل : قال 
ذلك ، واألخذ بالزائد أوىل  لتضمن قول اجلارح زيادة خفيت على املعدل ، من حمل حمرم ، أو شرب مخر وحنو: ش 

، ألن املعدل قوله متضمن لنفي ما يقدح يف العدالة ، واجلارح مثبت لذلك ، وال ريب أن املثبت مقدم على النايف ، 
واخلرقي إمنا نص على ما إذا استوى عدد اجلارحني واملعدلني ، أما إن زاد عدد أحدمها على اآلخر ، كما إذا عدله 

قبلناه ، فالتعديل أوىل ، ألهنا ببينة تامة والعكس بالعكس بطريق األوىل ، ولو عدله ثالثة اثنان وجرحه واحد و
  . وجرحه اثنان وبينا السبب فاجلرح أوىل ملا تقدم ، ولو مل يبينا السبب وقبلنا ذلك فالتعديل أوىل 

على أنه خرب ، أو قول اثنني  هل يقبل يف اجلرح والتعديل قول عدل وهو اختيار أيب بكر بناء) أحدمها ( تنبيهات 
وهو ظاهر قول اخلرقي ، واختيار القاضي وعامة األصحاب بناء على أنه شهادة ؟ على روايتني وعليهما تنبين تزكية 

املرأة وتزكية األعمى ملن مل خيربه قبل عماه بل بعده ، وتزكية الوالد للولد وحنوه ، والتزكية بدون لفظ الشهادة ، 
ال يقبل التعديل إال ممن له خربة باطنة ) الثاين ( حممد اشتراط الذكورية ولفظ الشهادة عليها ، وظاهر كالم أيب 

  . ومعرفة باجلرح والتعديل ، غري متهم مبعصية وال غريها 
ال أعرفكما ، وال يضركما : ومعىن اخلربة الباطنة كما جاء عن عمر رضي اللَّه عنه أنه أتى بشاهدين فقال  ٣٨٠٦
فقال عمر . نعم : أتعرفهما ؟ فقال : رفكما ، جيئا مبن يعرفكما ؛ فأتيا برجل فقال له عمر رضي اللَّه عنه أن مل أع

عاملتهما يف الدراهم والدنانري : قال . ال : صحبتهما يف السفر الذي يتبني فيه جواهر الناس ؟ قال : رضي اللَّه عنه 
قال يا ابن أخي . ال : راً هلما تعرف صباحهما ومساءمها ؟ قال كنت جا: قال . ال : الذي يقطع فيها الرحم ؟ قال 

ظاهر قول األصحاب أن احلاكم ال يقبل تعديل املعدل حىت يعلم أو يظن أن له . لست تعرفهما ، جيئا مبن يعرفكما 
عىن كالم أن م) والثاين ( خربة باملعدلة ، ملا تقدم عن عمر رضي اللَّه عنه ، وهذا هو أحد احتمايل أيب حممد 

األصحاب أن املعدل ال جيوز له التعديل إال إذا كان ذا خربة ، أما احلاكم فله أن يقبل التعديل وإن مل يعرف حقيقة 
  . احلال ، وله أن يستكشف كما فعل عمر رضي اللَّه عنه 

 يشترط أن هو عدل رضي ، أو عدل مقبول الشهادة ؛ وال: يقبل التعديل املطلق ، وصفته أن يقول ) الثالث ( 
من غري بيان السبب ؟ على وجهني . هل عدل : وهل يكفي . ال أعلم منه إال اخلري : وال يكفي . علي ويل : يقول 

، ظاهر كالم أيب حممد اجلواز ، وظاهر كالم أيب الربكات املنع ، وهل يقبل اجلرح املطلق ؟ فيه روايتان ، املذهب 



وهو حسن ، . ب اجلارح واحلاكم ، أو عرف أسباب اجلرح قبل املطلق إن احتد مذه: منهما عدم القبول ، وقيل 
واملبني أن يذكر قادحاً يف عدالته برؤية أو مساع منه ، أو استفاضة . ليس بعدل : هو فاسق ، أو : واملطلق أن يقول 

اللَّه أعلم : أن يقول هو فاسق وحنوه ، واملطلق : عنه ، هذا هو املشهور ، وعن القاضي يف خالفه ، فاملبني أن يقول 
  . بلغين عنه كذا : انتهى وال يكفي قوله . وحنوه . به 
التزكية حق للشرع ، يطلبها احلاكم وإن سكت عنها اخلصم ، وقيل بل حق للخصم ، فلو أقرهبا حكم ) الرابع ( 

  . واللَّه أعلم . عليه بدوهنا ، وعلى األول ال بد منها 
  . ويكون كاتبه عدالً : قال 
ال ريب يف كون كاتب القاضي يكون عدالً ، ألهنا موضع أمانة ، وقد لزم من اشتراط عدالته كونه مسلماً ، : ش 

  . وهو كذلك 
ملا يروى أن أبا موسى قدم على عمر رضي اللَّه عنه ومعه كاتب نصراين ، فأحضر أبو موسى شيئاً من  ٣٨٠٧

. إنه ال يدخل املسجد : قال . قل لكاتبك جييء فيقرأ كتابه  :مكتوباته عند عمر رضي اللَّه عنه ، فاستحسنه وقال 
ال تأمنوهم وقد خوهنم اللَّه ، وال تقربوهم وقد : فانتهره عمر رضي اللَّه عنه ، وقال . إنه نصراين : ومل ؟ قال : قال 

إن يل كاتباً نصرانياً : ه عنه أن أبا موسى قال لعمر رضي اللَّ: ويف رواية . أبعدهم اللَّه ، وال تعزوهم وقد أذهلم اللَّه 
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود { (  ١٩]  ٢ب : [ مالك قاتلك اللَّه ، أما مسعت اللَّه يقول : ، قال 

  ] .  ١ب ) [ } والنصارى أولياء 
م اخلرقي رمحه ويستحب أن يكون مع عدالته فقيهاً ، ليعرف مواقع األلفاظ اليت تتعلق هبا األحكام ، وقد تضمن كال

اللَّه جواز اختاذ الكاتب وهو كذلك ، بل يستحب ، ألن احلاكم يكثر اشتغاله ، فتتعذر عليه الكتابة بنفسه ، وإن 
  . اشتغل هبا ترك ما هو أهم منها 

  . وكذلك قامسه : قال 
نه عمله الذي هو مرصد ألنه أمينه ، فاشترطت فيه العدالة كبقية أمنائه ، ويشترط مع عدالته كونه حاسبا ، أل: ش 

  . له ، فهو كالفقه للحاكم 
  . وال يقبل هدية من مل يكن يهدي له قبل واليته : قال 
ألن حدوث اهلدية إذاً دليل على أهنا ألجل الوالية ، توسالً إىل استمالة قلب احلاكم معه على خصمه ، : ش 

  . فأشبهت الرشوة 
  . دية أكل السحت ، وإذا قبل الرشوة بلغت به إىل الكفر إذا قبل القاضي اهل: وهلذا قال مسروق  ٣٨٠٨
  . والسحت قد فسره احلرب وسعيد بن جبري أنه الرشوة  ٣٨٠٩
قال ابن . اهلدية تفقؤ عني احلاكم : قرأت يف بعض كتب اللَّه : وعن كعب األحبار رضي اللَّه عنه قال  ٣٨١٠
  . انتتهى . من حتديق النظر إىل معرفة باطل املهدي  معناه أن احملبة احلاصلة للمهدي إليه منعته: عقيل 
  . رواه أمحد يف مسنده ) حبك الشيء يعمي ويصم ( وشاهد هذا احلديث املرفوع  ٣٨١١
  . رواه أمحد ) هدايا العمال غلول ( وقد روي عن أيب محيد الساعدي رضي اللَّه عنه  ٣٨١٢

ح به غريه ، عن ابن عقيل الكراهة إذا مل يكن له حكومة ، وظاهر كالم اخلرقي أن هذا على سبيل التحرمي ، وصر
  . أما مع احلكومة فال نزاع يف التحرمي 

ومفهوم كالم اخلرقي أنه يقبل هدية من كان يهدي إليه قبل واليته ، وهو كذلك ، صرح به غري واحد ، ألن 



  . واليته ليس سبباً هلا 
فدل على أن )  بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدي إليه أم ال هل جلس يف( وقد قال النيب يف عامل الزكاة  ٣٨١٣

ويستحب له التنزه عنها ، وصرح ابن محدان بالكراهة ، : اهلدية مىت مل يكن سببها الوالية جاز قبوهلا ، قال القاضي 
ر يف التنبيه وهذا إن مل يكن له حكومة ، أما مع احلكومة ، أو مع توقعها فال جيوز القبول بال ريب ، مع أن أبا بك

  . منع من اهلدية وأطلق 
ينبغي أال يقبل : وظاهر كالم اخلرقي واألصحاب واالقتصار يف االستثناء على هذه الصورة ، ويف اجلامع الصغري 

هدية إال من صديق كان يالطفه قبل واليته ، أو ذي رحم حمرم منه ، بعد أن ال يكون له خصم ، وكأنه أناط املنع 
  . عند ظن عدمها  بالتهمة ، ونفاه

  . ويعدل بني اخلصمني يف الدخول عليه : قال 
أي يدخلهما عليه معاً ، وال يقدم أحدمها يف الدخول ، لئال ينكسر قلب صاحبه ، ورمبا كان ذلك سبباً لعدم : ش 

  . قيامه حبجته 
من : ( أن النيب قال  وقد روى عمر بن شيبة يف كتاب قضاة البصرة بإسناده عن أم سلمة رضي اللَّه عنها ٣٨١٤

يلي القضاء بني املسلمني فليعدل بينهم يف لفظه ، وإشارته ومقعده وال يرفع صوته على أحد اخلصمني ما ال يرفعه 
  . ، واللَّه أعلم ) على اآلخر 

  . واجمللس : قال 
  . أي جيلسهما جملساً واحداً ملا تقدم ، واألوىل أن يكونا بني يديه : ش 

رواه أمحد وأبو . قضى رسول اللَّه أن اخلصمني يقعدان بني يدي احلاكم : د اللَّه بن الزبري قال ملا روى عب ٣٨١٥
  . داود 

حذاراً من انكسار قلبه املؤدي . وظاهر كالم اخلرقي أنه ال فرق يف ذلك بني املسلم والكافر ، وهو أحد الوجهني 
يقدم املسلم على الكافر يف الدخول ، ويرفعه يف ) جه الثاين والو( غالباً أو كثريا لعدم قيامه حبجته ، وإنه ظلم له 

اآلية والذي ]  ١ب ) [ } ال يستوى أصحاب النار وأصحاب اجلنة { (  ١٩]  ٢ب [ اجللوس ، لقوله سبحانه 
  . يف املغين أنه جيوز تقدمي املسلم على الكافر يف اجللوس 

درعي سقطت وقت : لَّه وجهه درعه مع يهودي ، فقال وجد علي كرم ال: ملا روى إبراهيم التيمي قال  ٣٨١٦
فارتفعا إىل شريح ، فلما رآه شريح قام من . درعي ويف يدي ، بيين وبينك قاضي املسلمني : فقال اليهودي . كذا 

إن خصمي لو كان مسلماً جللست معه : جملسه ، فأجلسه يف موضعه ، وجلس مع اليهودي بني يديه ، فقال علي 
ذكره أبو نعيم يف احللية وظاهر كالمه أنه ) . ال تساووهم يف اجملالس : ( ولكن مسعت رسول اللَّه يقول  بني يديك ،

  . يسوي بينهما يف الدخول ، ويف الرعاية قول بالعكس يقدمه وال يرفعه ، وإذاً األقوال أربعة 
  . واخلطاب : قال 
  . ا أو ينصت له دون اآلخر ملا تقدم أي يسوي بينهما يف اخلطاب ، فال يرفع صوته على أحدمه: ش 

يا علي إذا جلس إليك اخلصمان فال تقض بينهما حىت : ( وعن علي رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه قال  ٣٨١٧
. رواه أمحد وأبو داود والترمذي ) تسمع من اآلخر كما مسعت من األول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبني لك القضاء 

  . واللَّه أعلم 
وإذا حكم على رجل يف عمل غريه وكتب بإنفاذ القضاء عليه إىل قاضي ذلك البلد قبل كتابه ، وأخذ : قال 



  . احملكوم عليه بذلك احلق 
كتاب القاضي إىل القاضي مقبول يف اجلملة باإلمجاع ، ويرجحه مكاتبة النيب إىل ملوك األطراف كقيصر : ش 

  . وكسرى وغريمها 
بسم اللَّه الرمحن الرحيم من حممد رسول اللَّه إىل قيصر عظم الروم أما ( قيصر  ويف الصحيح أنه كتب إىل ٣٨١٨

يا أهل { (  ١٩]  ٢ب [ بعد فأسلم تسلم أسلم يؤتك اللَّه أجراً عظيماً ، فإن توليت فعليك إمث األريسيني و 
السالم بلقيس ، قال سبحانه اآلية ومكاتبة سليمان عليه ]  ١ب ) [ } الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم 

بسم اللَّه الرمحن الرحيم ، أال تعلوا علي : إين ألقي إيل كتاب كرمي ، إنه من سليمان ، وإنه { (  ١٩حكاية عنها 
  . اآلية ]  ١ب ) [ } وأتوين مسلمني 

ويقبل يف كل حق  إذا تقرر هذا فاعلم أن كتاب القاضي إىل القاضي ال يقبل يف حق اللَّه تعاىل كاحلدود وحنوها ،
القبول ( آلدمي يثبت بشاهدين أو بشاهد ميني ، أو شاهد وامرأتني ، وهل يثبت فيما عدا ذلك ؟ فيه ثالث روايات 

) والقبول إال يف الدماء ( وهو خمتار كثري من أصحاب القاضي ) وعدمه مطلقاً ( وحيتمله إطالق اخلرقي ) مطلقاً 
  . يل املغلب فيه حق اللَّه تعاىل وإال حكم الدماء وحكم حد القذف ، حكم احلدود ، إن ق

أن يكتب مبا حكم به ، وهو الذي ذكره اخلرقي ، وذلك بأن حيكم على رجل ) أحدمها ( مث الكتاب على ضربني 
حبق فيغيب قبل إيفائه أو تقوم البينة على حاضر حبق فيهرب قبل احلكم عليه ويثبته ، ويسأل احلاكم احلكم بذلك 

ه ، ففي مجيع ذلك مىت سأل احملكوم له احلاكم أن حيكم بذلك وأن يكتب له كتاباً حبكمه ، فإنه يلزمه فيحكم ب
إجابته ، ويلزم املكتوب له قبل ذلك والعمل به ، وإن قربت املسافة ، فيؤخذ احملكوم عليه بذلك احلق ، إن اعترف 

  . م املدعي عليه بينة بذلك فاقول قول مع ميينه أنه احملكوم عليه ، وإن أنكر أنه املسمى يف الكتاب ، ومل يق
أن يكتب مبا ثبت عنده ليحكم به حاكم آخر ، مثل أن تقوم عنده بينة حبق لشخص على شخص ) الضرب الثاين ( 

شهد : يكتب له : ، فيسأله صاحب احلق أن يكتب له كتاباً مبا حصل عنده ، فإنه يكتب له بذلك ، قال القاضي 
حكم . ثبت عندي : ألن قوله . ثبت عندي : ليحكم به املكتوب إليه ، وال يقول . ن بكذا عندي فالن وفال

بشهادهتما ، وال يقبل هذا الكتاب إال أن يكون بني احلاكمني مسافة القصر على املذهب ، وبه قطع أبو حممد ، 
اللَّه إمنا ذكر إذا كتب إىل قاض معني يقبل إذا مل ميكن الذاهب إليه بكرة أن يعود إليه عشية ، واخلرقي رمحه : وقيل 

  . ، واحلكم فيما إذا كتب إىل قاض مبهم كمن يصل إليه كتايب هذا من قضاة املسلمني كذلك ، واللَّه أعلم 
شاهدا على أنه : قرأه علينا ، أو قرىء عليه حبضرتنا ، فقال : وال يقبل الكتاب إال بشهادة عدليم يقوالن : قال 

   .كتايب إىل فالن 
أما اشتراط شاهدين لقبول كتاب القاضي إىل القاضي فال ريب فيه ، ملا سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل من أن ما : ش 

ليس مبال ، وال يقصد ، منه املال ، ال يقبل فيه شاهدان ، وأما صفة الشهادة فإنه يقرؤه عليهما ، أو يقرؤه 
. هذا كتايب إىل فالن : يكفي أن يقول : وقال القاضي . الن اشهدا علي أن هذا كتايب إال ف: حبضرهتما ، مث يقول 

نشهد أن هذا كتاب فالن إليك ، . مث إذا وصال إىل املكتوب إليه قاال . انتهى . اشهدا علي : من غري أن يقول 
. ي مبا فيه هذا كتايب إىل فالن اشهدا عل: كتبه بقلمه وأشهدنا عليه مبا فيه ؛ ولو كتب كتاباً وأدرجه وختمه ، وقال 

مل يصح على املذهب املشهور ، وهو مقتضى قول اخلرقي ، ألن شهادته وقعت علي ما فيه وأنه جمهول ، وبىن أبو 
أنه ال يصح وخرج رواية أخرى . اشهدا علي مبا فيها : حممد ذلك على قول أمحد فيمن كتب وصيته وختمها وقال 

ه ، وعرف خطه وكان مشهوراً ، أنه ينفذ ما فيها ، وقد بالصحة من قوله فيمن وجدت وصيته مكتوبة عند رأس



: تقدم يف الوصايا أن األوىل تقرير هذين النصني على باهبما ، كما هو طريقة ابن محدان ، و أبو الربكات قال هنا 
  . وعنه ما يدل على الصحة ، ومل يبني املأخذ ، انتهى 

. ف املكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله إذا عر: فعلى هذه الرواية قال أبو حممد يف املقنع 
وظاهر هذا أن على هذه الرواية يشترط لقبول الكتاب أن يعرف املكتوب إليه . وكذا قال ابن محدان وزاد قيل ال 

ة أنه خط القاضي الكاتب وختمه ، وفيه نظر ، وأشكل منه حكاية ابن محدان قوالً باملنع ، فإنه إذاً تذهب فائد
الرواية ، والذي ينبغي على هذه الرواية أن ال يشترط شيء من ذلك ، وهو ظاهر كالم أيب الربكات ، وأيب حممد 
يف املغين ، نعم إذا قيل هبذه الرواية فهل يكتفي باخلط اجملرد من غري شهادة ؟ فيه وجهان حكامها أبو الربكات ، 

  . وعلى هذا حيمل كالم ابن محدان وغريه ، انتهى 
  . ظاهر كالم اخلرقي أنه ال يشترط ختم كتاب القاضي إىل القاضي ، وهو كذلك و

إنه ال يقرأ كتاباً غري خمتوم ، فاختذ اخلامت ، وهذا : ألن النيب ملا كتب الكتاب إىل قيصر مل خيتمه ، فقيل له  ٣٨١٩
  . يدل على أن اخلتم ليس بشرط ، وأنه إمنا فعله ملصلحة ، وهي قراءة الكتاب 

هل يشترط يف الشاهدين أن يكونا عدلني عند املكتوب إليه ، أو يكتفي بذلك عند الكاتب ) أحدمها ) ( تنبيهان ( 
جعل ابن محدان من صور الروايتني إذا شهدا أن هذا كتاب فالن إليك من ) الثاين ( ؟ فيه قوالن حكامها ابن محدان 

هادة ، النتفاء اجلهالة عنها ، وقصاراه أهنا مل تفد فائدة ، إذ عمله ، وجهال ما فيه ، والذي ينبغي قبول مثل هذه الش
  . ما يف الكتاب ال يثبت بذلك ، واللَّه أعلم 

  . وال يقبل الترمجة عن أعجمي حاكم إليه إذا مل يعرف لسانه إال من عدلني يعرفان لسانه : قال 
يقبل يف ) والثانية ( ذلك جمرى الشهادة  هذا إحدى الروايتني ، واختيار عامة األصحاب ، بناء على إجراء: ش 

  . ذلك عدل واحد ، بناء على إجرائه جمرى اخلرب ، وهو اختيار أيب بكر 
: وقد استشهد لذلك مبا يف حديث زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه أن النيب أمره فتعلم كتاب اليهود ، قال  ٣٨٢٠

  . ، رواه البخاري وأمحد حىت كتبت للنيب كتبه ، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه 
وقال أبو مجرة كنت أترجم بني ابن عباس وبني الناس فعلى هذا يشترط للمترجم ما : وقال البخاري  ٣٨٢١

يشترط للراوي من اإلسالم والتكليف ، والعدالة والضبط ، كما هو معروف يف موضعه ، وال تشترط الذكورية 
لى األوىل الترمجة شهادة ، يشترط فيها ما يشترط يف الشهادة على وال احلرية ، وال اإلتيان بلفظ الشهادة ، وع

اإلقرار بذلك احلق الذي وقعت الترمجة فيه ، ففي احلدود والقصاص تشترط احلرية على املشهور ، وعدالن ذكران 
اإلقرار بذلك ، ، ويف الزنا هل يكفي مع احلرية والذكورية اثنان ، أو ال بد من أربعة ؟ فيه وجهان من الروايتني يف 

ويف غري ذلك وغري املال ال تشترط احلرية ، ويكتفي بذكرين حرين ، ويف املال يكفي رجل وامرأتان ، وال بد من 
  . لفظ الشهادة يف مجيع ذلك 

  . حكم التعريف والرسالة كذلك ، واللَّه أعلم ) تنبيه ( 
  . قبل قوله ، وأمضي ذلك احلق . حبق  كنت قد حكمت يف والييت لفالن على فالن: وإذا عزل فقال : قال 
هذا منصوص أمحد ، وبه جزم القاضي يف جامعه ، وأبو اخلطاب يف خالفه ، وابن عقيل يف تذكرته وغريهم ، : ش 

ألنه أخرب مبا حكم به ، وهو غري متهم ، فأشبه ما لو أخرب بذلك حال واليته ، وألنه لو مل يقبل ذلك منه ألفضى إىل 
 من الناس ، وذلك ضرر وإنه منفي شرعاً ، وأليب اخلطاب يف اهلداية احتمال بأنه ال يقبل قوله ، ضياع حقوق كثري

وعلله بأنه يف حال واليته ال جيوز حكمه بعلمه ، فبعد عزله أوىل ، واستثىن أبو الربكات من هذا االحتمال ما كان 



بينة مل يشهد ، ألنه شهادة على شهادة ، ومل  على وجه الشهادة عن إقرار ، فعلى هذا لو كان حكمه مستنداً إىل
يتحقق وجود شرطها ، واستثىن ابن محدان منه ما إذا شهد مع غريه أن حاكماً حكم به ، ومل يذكر نفسه ، وحكى 

  . وشرط القبول على املذهب أنه ال يتهم ، ذكره أبو اخلطاب وغريه . قول أيب الربكات قوالً انتهى 
ي أنه لو قال ذلك يف واليته قبل منه بطريق األوىل وهو كذلك ، حىت مع التصريح أنه وقد فهم من كالم اخلرق

أيضاً أنه لو أخرب يف حال واليته ) ومقتضى كالمه ( حكم بالنكول أو بعلمه ، وحنو ذلك مما يسوغ فيه االجتهاد 
قوله مع بقائها يف غري موضع واليته حبكم يف غري حمل واليته أنه يقبل منه ، ألنه إذاقبل قوله بعد العزل فألن يقبل 

ال يقبل إذا كانا مجيعاً يف غري حمل واليتهما ، أما إن اجتمعا يف عمل أحدمها كأن اجتمع : أوىل ، وقال القاضي 
قاضي دمشق وقاضي مصر يف مصر فإن قاضي مصر ال يعمل خبرب قاضي دمشق مبا أخربه به قاضي مصر إذا رجع 

ء على حكم احلاكم بعلمه ، وكأن الفرق ما حيصل إىل األول ، ومن هنا قال إن قول إىل دمشق ؟ فيه وجهان بنا
  . القاضي يف فروع املسألة يقتضي أن ال يقبل قوله فيها ، واللَّه أعلم 

  . وحيكم على الغائب إذا صح احلق عليه : قال 
دخول الضرر على صاحب احلق القضاء على الغائب يف اجلملة هو املذهب املعروف املشهور ، حذاراً من : ش 

خذي ما يكفيك وولدك باملعروف : ( بضياع حقه ، أو تأخر ال إىل أمد ، واستدالالً حبديث هند ، فإن النيب قال هلا 
فقضى عليه مع غيبته ، وفيه نظر ، فإن أبا سفيان جيوز أن يكون حاضراً يف البلد ، مث إهنا مل تقم بينة على ذلك ، ) 

ث أنه ورد على سبيل الفتيا هلا ال احلكم ، واملعتمد عليه هو األول ، وأيضاً فإن تعذر الوصول والصواب يف احلدي
إىل إقرار اخلصم جيعل للمدعي عليه سبيالً إىل إقامة البينة لفصل القضاء ، كما لو حضر إىل جملس احلكم وامتنع من 

القضاء على الغائب مطلقاً ، ملا تقدم من قول  واختارها ابن أيب موسى ال جيوز) وعن أمحد رواية أخرى ( الكالم 
إذا جلس إليك خصمان ، فال تقض بينهما حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من : ( النيب لعلي كرم اللَّه وجهه 

وأجيب بأنا نقول مبوجبه ، فإذا هذا فيما . رواه أبو داود وغريه ) األول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبني لك القضاء 
االستدالل مبا أشار إليه يف التعليل وهو أن احلاكم إذا مسع من : صمان حاضرين ، ولقائل أن يقول إذا كان اخل

الصخم تبني له القضاء ومقتضاه أنه إذا مل يسمع منهما ال يتبني له القضاء ، وإذا كان أحدمها غائباً مل يسمع منه ، 
  . وال ممن تقوم مقامه وهو وكيله فلم يسمع منهما 

على األول ، وعليه فال حيكم على الغائب إال إذا صح احلق عنده وعليه ، وصحته بأن تقوم به بينة ، فلو والتفريع 
مل يكن به بينة مل حيكم ، بل وال يسمع الدعوى ، لعدم فائدهتا ، ومع قيام البينة هل حيلفه احلاكم على بقاء حقه على 

ال حيلفه وهو اختيار أيب اخلطاب ، والشريف والشريازي الغائب ، جلواز االستيفاء أو اإلبراء وحنو ذلك ، أو 
البينة على املدعي ، واليمني على من : ( إنه املشهور ، إلطالق قول النيب : وغريهم ، ومن مث قال أبو حممد يف املغين 

  . يتني وظاهره أنه ال شيء على املدعي غري البينة ، كما أنه ال شيء على املنكر غري اليمني ؟ عى روا) أنكر 
مث إذا قدم الغائب فهو على حجته ، ويعترب يف الغيبة أن تكون إىل مسافة القصر فأزيد ، قاله أبو حممد يف الكايف ، 

وابن محدان يف رعايتيه ، وحكى يف الكربى قوالً أن يكون فوق نصف يوم ، واخلرقي مل حيد ذلك حبد ، وكذلك أبو 
يعترب أيضاً أن يكون يف غري حمل واليته ، أما لو كان غائباً مبكان يف اخلطاب والشريف وأبو الربكات وغريهم ، و

واليته وال حاكم فيه ، فإن احلاكم يكتب إىل من يصلح للقضاء باحلكم بينهما ، فإن تعذر فإىل ثقة بالصلح بينهما ، 
حيضر : ، وقيل فإن فعل أحضر خصمه ، وإن بعدت املسافة على املذهب . حقق دعواك : فإن تعذر قال للمدعي 

إن جاء وعاد يف يوم أحضر ولو قبل حترير الدعوى ، وحيث مل يلزم باحلضور فإنه : من مسافة القصر فأقل ، وقيل 



يقضي عليه كمن يف غري عمله ، وإذا قضى على الغائب فإن كان يف عني سلمت إىل املدعي ، ويف دين يويف من ماله 
  . إن وجد له مال 

ال ، مث قال ابن البنا وأبو حممد ) أمحد (  ١٦وهو ظاهر كالم ) أشهرمها ( املدعي وجهان ويف أخذ كفيل بذلك من 
إمنا يقضي على الغائب يف حقوق اآلدميني ، ال يف حقوق اللَّه كالزنا والسرقة ، نعم يف السرقة يقضي : وابن محدان 

يه هل هو حق للَّه تعاىل ، أو حق آلدمي ، ومل باملال فقط ، ويف حد القذف وجهان ، بناء اللَّه أعلم على أن املغلب ف
  . يقيد اخلرقي وأبو اخلطاب وأبو الربكات وغريهم القضاء بذلك انتهى 

وحكم املستتر يف البلد وامليت ، والصيب واجملنون حكم الغائب فيما تقدم من احلكم على كل واحد منهم إذا ثبت 
ن املستتر إذا ظهر ، والصيب واجملنون إذا حكم برشدمها على احلق اليه ، ومن حلق املدعي إن قيل به ، ومن كو

حججهم ، ومن أخذ كفيل باملدعي ، إنه قيل بذلك حكم الغائب ، إال أن مقتضى كالم أيب اخلطاب والشيخني 
  . وغريهم عدم جريان اخلالف فيهم ، وأجراه ابن محدان يف رعايتيه يف املستتر 

مفهومه أنه ال حيكم على احلاضر ، وهو يشمل احلاضر يف البلد واحلار . غائب حيكم على ال) : اخلرقي (  ١٦وقول 
يف جملس احلكم ، وال نزاع يف الثاين ، أما األول فقيل وهو مقتضى كالم أيب حممد يف كتبه ، وأحد احتمايل أيب 

ن ، وهو االحتمال ال يسمع البينة وال الدعوى عليه حىت حيضر ، كاحلاضر جملس احلكم ، وقيل يسمعا: اخلطاب 
إن أبا طالب : اآلخر أليب اخلطاب ، وقيل يسمعان وال حيكم عليه حىت حيضر ؛ وهو اختيار أبو الربكات ، وقال 

نقله عن أمحد ، وكأنه أشار إىل رواية أيب طالب يف رجل وجد غالمه عند رجل ، فأقام البينة أنه غالمه ، فقال الذي 
إنه هلذا الذي : أهل املدنية يقضون على الغائب ، يقولون ) : أمحد (  ١٦فقال  .أو دعين هذا رجل : عنده الغالم 

أقام البينة ، وهو مذهب حسن ، وأهل البصرة يقضون على غائب يسمونه اإلعذار ، وهو إذا ادعى على رجل ألفا 
 قد أعذر إليه ، فهذا يقوي وأقام البية ، فاختفى املدعي عليه يرسل إىل بابه ، فينادي الرسول ثالثاً ، فإن جاء وإال

قول أهل املدينة ، وهو معىن حسن ، فلم ينكر أمحد مساع البينة وال الدعوى ، مث إنه حكى قول أهل املدينة يف 
القضاء على الغائب وأطلق وحسنه ، وهو يشمل الغائب يف البلد ، وحكى قول أهل العراق يف القضاء على غائب 

  . املدينة ، فكأنه عنده حمل وفاق  خمتف ، وجعله كالشاهد لقول أهل
إن احلاضر يف البلد إذا امتنع من احلضور أجلىء إليه بالشرطة والتنفيذ إىل : ومن هنا واللَّه أعلم قال أبو الربكات 

منزله مراراً ، وإقعاد من يضيق عليه ببابه يف دخوله وخروجه ، أو ما يراه احلاكم من ذلك ، فإن أصر على التغيب 
ويف املقنع أنه إذا امتنع من [ بينة وحكم هبا عليه قوالً واحداً ، وتبعه ابن محدان على ذلك فيما أظن مسعت ال

، مع أنه قطع جبواز احلكم على الغائب وفيه نظر ، وكالم ] احلضور هل متسع البينة وحيكم هبا ؟ على روايتني 
جيوز القضاء على الغائب إذا أقام : اضي يف اجلامع القاضي وكثري من أصحابه حمتمل لذلك ، فإهنم قالوا واللفظ للق

املدعي البينة باحلق ، وكذلك إن كان حاضراً ممتنعاً من حضور جملس احلاكم يف إحدى الروايتني ، واألخرى ال 
جيوز ، وهذا حيتمل أن يعود إليهما ، وحيتمل عوده إىل االمتناع فقط ، وعلى كل حال فهو خمالف لقول أيب 

  . واللَّه أعلم الربكات ، 
وإذا أتاه شريكان يف ربع أو حنوه فسأاله أن يقسمه بينهما قسمه وأثبت يف القضية بذلك أن قسمته إياه : قال 

  . بينهما كان عن إقرارمها ، ال عن بينة شهدت هلما مبلكهما 
شر سهماً ، وقسمه اوصل يف جواز القسمة يف اجلملة اإلمجاع ، وقد شهد له قسم النيب خيرب على مثانية ع: ش 

مث احلكمة تقتضي ذلك ، إذ بالشركاء حاجة إىل ذلك ، ليتمكن كل منهم ) الشفعة فيما مل يقسم ( الغنائم ، وقوله 



  . من التصرف ، يف حقه مبا شاء ، ويتلخص من سوء املشاركة 
من الدور وحنوها أو حنوه ، إذا ثبت ذلك فإذا أتى احلاكم اثنان أو أكثر فادعيا أهنما شريكان يف ربع وهو العقار 

وهو ما عداه من األموال وسأاله أن يقسمه بينهما ، فإنه يقسمه بينهما وإن مل يثبت عنده ملكهما ، اعتماداً على 
ظاهر أيديهما ، وهلذا جاز شراؤه واهتابه منهما وحنو ذلك ، وإذا قسمه أثبت يف كتاب القسمة أن قسمته بينهما 

هلما ، حذاراً من أن يكون لغريمها ، وذكر اخلرقي العقار لينبه على مذهب النعمان ، فإن  بسؤاهلما ، ال بينة شهدت
عنده أن الشريكني إذا نسبوا العقار إىل إرث ال بد وأن يثبت املوت والورثة ، خبالف غريه ، والشافعي إرث يعمم 

  . الثبوت يف اجلميع ، واللَّه أعلم 
ه فامتنع اآلخر أجربه احلاكم على ذلك ، إذا ثبت عنده ملكهما ، وكان مثله ولو سأل أحدمها شريكه مقامست: قال 

  . ينقسم ، وينتفعان به مقسوماً 
ما ال ضرر يف قسمته وال رد عوض ، كأرض واسعة ، ودكان كبرية ، وقرية ) أحدمها ( األموال على ضربني : ش 

وحنوه ، ومذروع متساوي األجزاء والقيمة ،  وبستان ، ومكيل أو موزون من جنس واحد ، وإن مسته النار كدبس
فال تنقص قيمته بقطعه وحنو ذلك ، فهذا جتب قسمته إذا طلب أحد الشريكني ذلك ، لتضمنه جلب مصلحة من 
تصرف كل واحد منهما يف ماله حبسب اختياره ، من غراس وبناء وإجارة وغري ذلك وزوال مفسدة ، وهي ضرر 

  . لى ذلك الشركة ، وإن مبين الشريعة ع
واشترط اخلرقي مع ذلك أن يثبت عند احلاكم ملكهما ، وأقره أبو حممد على ذلك مريداً ببينة ، ومعلالً بأن 

اإلجبار على القسمة حكم على املمتنع منهما ، فال يثبت إال مبا يثبت به امللك خلصمه ، ويف هذا نظر ، فإهنما إذا 
مها ، فيجرب املمتنع منهما على القسمة ، كما لو قامت البينة بذلك ، وقد أقرا بامللك فينبغي أن يلزما مبقتضى إقرار

أمهل هذا الشرط أبو اخلطاب وأبو الربكات ، وابن محدان يف الصغرى ، وأحلقه خبطه يف الكربى ، وحيتمل أن يكون 
الشركة وأنكر اآلخر ، مراد اخلرقي بثبوت امللك ما هو أعم من البينة أو اإلقرار ، وحيترز عما إذا ادعى أحدمها 

  . وسكت غريه عن ذلك لوضوحه 
ما يف قسمته ضرر أو رد عوض ، كذار صغرية ومحام ، أو طاحون كذلك ، وأرض ال تتعدل ) الضرب الثاين ( 

بأجزاء وال قيمة ، كبئر ، أو بناء أو شجر يف بعضها وحنو ذلك ، وكعبد وسيف ، فهذا وحنو إذا رضي الشريكان 
  . ن احلق هلما ال يعدومها ، وإن امتنع أحدمها مل جيرب بقسمته قسم ، أل

أن رسول اللَّه قضى أن ال : رواه ابن ماجه ، ويف لفظ ) ال ضرر ال ضرار ( أما مع الضرر فلقول النيب  ٣٨٢٢
 ١٩]  ٢ب [ وأما مع رد العوض فألنه إذاً بيع ، والبيع ال إجبار فيه واحلال هذه ، قال سبحانه . ضرر وال إضرار 

يندفع ذلك : ألنا نقول . يف عدم القسمة ضرر : ال يقال ]  ١ب ) [ } إال أن تكون جتارة عن تراض منكم { ( 
بالبيع عليهما إذا طلب أحدمها ذلك ، كما نص عليه أمحد رمحه اللَّه يف دابة مشتركة بينهما ، وعممه غري واحد من 

بأن حق الشريك يف نصف القيمة ، ال قيمة النصف ، األصحاب يف كل ما قي قسمته ضرر ، ويرشح ذلك أيضاً 
  . انتهى 

وهو ظاهر كالمه يف رواية امليموين هو أن تنقص القيمة بالقسمة ، إذ ) فعنه ( واختلف يف الضرر املانع من القسمة 
هو ما يتعذر وهو ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أيب حممد يف العمدة ) وعنه ( مثل ذلك يعد ضرراً ، وإنه منفي شرعاً 

معه انتفاع أحدمها بقسمه مفرداً فيما كان ينتفع به مع الشركة ، كدار صغرية إذا قسمت حصل لكل واحد منهما 
أو ينتفع به ال على وجه الدارية ، بل على وجه املخزنية وحنو ذلك ألن كل : موضع ال ينتفع به ، قال أبو حممد 



فعلى ( ففي العدول إىل دون ذلك ضرر ، وإنه منفي شرعاً . لدراية واحد منهما دخل على االنتفاع هبا على وجه ا
االعتبار بالنفع ) وعلى الثاين ( إذا نقصت القيمة بالقسمة فال إجبار ، وإن انتفع هبا فيما كان ينتفع به قبل ) األول 

  . رر ال أرى قسمتها كل قسمة فيها ض: وإن مل تنقص القيمة ، وظاهر كالم أمحد يف رواية حنبل اعتبارمها ، قال 
فإن كان الضرر على أحدمها دون اآلخر ، كرجلني ألحدمها الثلث ، ولآلخر الثلثان ، يستضر صاحب الثلث ( 

وهو ظاهر رواية حنبل املتقدمة ، وبه جزم القاضي يف اجلامع ، والشريف ) فعنه ( بالقسمة ، دون صاحب الثلثني 
وإليه ميل ) وعنه ( جيرب واحد منهما ، إذ هذه القسمة ال ختلو من ضرر وأبو اخلطاب يف خال فيهما والشريازي ال 

الشيخني إن طلبها صاحب الثلث واحلال هذه أجرب اآلخر عليه ، ألنه رضي بإدخال الضرر على نفسه ، وال ضرر 
س ذلك يف على شريكه ، وإن طلبها صاحب الثلثني مل جيرب اآلخر ، ملا فيه من الضرر عليه ، وحكي عن القاضي عك

  . الصورتني وفيه بعد ، انتهى 
حيث توقفت القسمة على التراضي فهي بيع بال ريب ، وحيث مل تتوقف عليه بل جيرب املمتنع عليها فهي ) تنبيه ( 

إفراز ، على املذهب املشهور املختار لعامة األصحاب ألهنا تنفرد عن البيع باسم وحكم ، فلم تكن بيعاً كسائر 
ذلك دخول اإلجبار فيها مطلقاً ، وليس لنا نوع من البيع كذلك ، ووقع يف تعاليق أيب حفص العقود ، حيقق 

العكربي عن شيخه ابن بطة ، أنه منع قسمة الثمار اليت جيري فيها الربا خرصا وأخذ من هذا أهنا عنده بيع ، كما 
ذل نصيبه من أحد السهمني ، أخذ من نص أمحد على جواز اخلرص يف هذه الصورة أهنا إفراز ، وذلك ألنه يب

  . بنصيب صاحبه من السهم اآلخر ، وهذا حقيقة املنع 
جواز قسمة املكيل ) ومنها ( جواز قسمة الثمار اليت جيري فيها الربا باخلرص ) منها ( وينبين على اخلالف فوائد 

إذا حلف ال يبيع فقسم ) ومنها ( يع التفرق قبل القبض فيما يعترب فيه القبض يف املب) ومنها ( وزناً واملوزون كيالً 
جواز قسمة العقار املوقوف أو بعضه ، وعلى قول ابن بطة ينعكس مجيع ذلك ، ولو كان ) ومنها ( أنه ال حينث 

بعض العقار وقفاً ، وبعضه طلقاً ، واحتيج إىل رد عوض ، فإنه يتوقف كما تقدم على التراضي ، مث إن كان العوض 
، ألنه يشتري بعض الوقف ، وإنه ممتنع ، وإن كان من رب الوقف جاز على األصح ،  من صاحب الطلق مل جيز

  . املقطوع به عند أيب حممد ، وعلى كال القولني ال يوجب شفعة ، وينفسخ بالعيب ، واللَّه أعلم 
د منهم وإذا قسم طرحت السهام ، فيصري لكل واحد ما وقع سهمه عليه ، إال أن يتراضيا فيكون لكل واح: قال 

  . ما رضي به 
أي وإذا أريد القسم طرحت السهام ، ويصري لكل واحد من الشركاء ما وقع سهمه عليه ، إذ القرعة دخلت : ش 

لقطع التنازع ، وبيان املستحق ، وقد حصلت فوجب أن يترتب حكمها عليها ، فإن تراضيا على أن يأخذ كل 
  . تجاوزمها ، ويكون اللزوم هنا بالتراضي والتفرق كالبيع واحد سهماً بغري قرعة جاز ، ألن احلق هلما ال ي

وظاهر كالم اخلرقي يشمل كل قاسم ، ونوعي القسمة ، وكذلك تبعه على هذا اإلطالق أبو اخلطاب يف اهلداية ، 
فيما فيه رد وأبو الربكات والشريازي وابن البنا ، وأبو حممد يف املقنع ، وزاد أبو اخلطاب ومن تبعه قوالً أهنا ال تلزم 

؛ خبروج القرعة إال بالرضا ألهنا إذاً بيع بعد القرعة ، وعلى مقتضى هذا التعليل مجيع قسمة التراضي ال تلزم إال 
تلزم القسمة خبروج القرعة ، : بالرضا ، وفصل أبو حممد يف املغين والكايف فقال يف قاسم احلاكم يف قسمة اإلجبار 

ال تلزم إال ) والثاين ( كاألول وملا تقدم ) أحدمها ( قسمة التراضي وجهان  إذ قرعة قاسم احلاكم كحكمه ، ويف
بالتراضي ، ألهنا إذاً بيع ، وجعل حكم قامسها حكم قاسم احلاكم إن كان بصفته ، وإن كان كافراً ، أو غري عارف 

ذلك ابن محدان ، وعلى  بالقسمة وحنو ذلك مل تلزم القسمة إال بتراضيهما ، كما لو قسما بأنفسهما ، وتبعه على



  . هذا التفصيل كالم اخلرقي ومن تبعه حممول على قاسم احلاكم 
كيفما أقرع جاز إال أن األوىل عند األصحاب أن يكتب اسم كل شريك يف رقعة مث تدرج يف بنادق مشع ) تنبيه ( 

. رج بندقة على هذا السهم أخ: أو طني متساوية ، قدراً ووزناً ، وتطرح يف حجر رجل مل حيضر ذلك ، ويقال له 
فمن خرج امسه كان له ، مث الثاين كذلك ، والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثالثة ، واستوت سهامهم ، ولو كتب 

أخرج بندقة لفالن ، وبندقة لفالن ، وبندقة لفالن جاز ، ولو كانت سهام الثالثة : اسم كل سهم يف رقعة مث قال 
ىء املقسوم ستة أجزاء ، وأخرج األمساء على السهام ال غري ، فيكتب باسم رب خمتلفة كنصف وثلث وسدس ، جز

النصف ثالث رقاع ، ولرب الثلث رقعتني ، ولرب السدس رقعة ، مث خيرج بندقة على أول سهم ، فإن خرج عليه 
اآلخرين اسم رب النصف أخذه مع الثاين والثالث ، وإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع الثاين ، مث يقرع بني 

  . واللَّه سبحانه أعلم . كذلك ، والباقي للثالث 

  كتاب الشهادات

  
  
الشهادات مجع شهادة وهي اإلخبار عما شوهد أو علم ، ويلزم من ذلك اعتقاد ذلك ، ومن مث كذب اللَّه : ش 

هبم مل تواطىء ألن قلو]  ١ب ) [ } نشهد إنك لرسول اللَّه { (  ١٩]  ٢ب [ املنافقني يف قوهلم لرسول اللَّه 
انتهى ومن . ألسنتهم ، والشهادة يلزم منها ذلك ، فإذا انتفى الالزم انتفى امللزوم ، وإذاً مل يصدق إطالق نشهد 

أي من حضر منكم الشهر ، ]  ١ب ) [ } فمن شهد منكم الشهر فليصمه { (  ١٩]  ٢ب [ ذلك قوله تعاىل 
أي حميط ، فاألول من احلضور ، ]  ١ب ) [ } يء شهيد واللَّه على كل ش{ (  ١٩]  ٢ب : [ وقوله تعاىل 

من املشاهدة ، ألن الشاهد خيرب عما يشاهده : والثاين من اإلحاطة بالشيء ، وهو أعم من األول ، واشتقاقها قيل 
  . وقيل ألن الشاهد خبربه جيعل احلاكم كالشاهد للمشهود عليه ، وجتيء الشهادة مبعىن اخلرب 

شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم عندي عمر ، أن رسول : عباس رضي اللَّه عنهما  ومنه قول ابن ٣٨٢٣
اللَّه هنى عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ، وبعد العصر حىت تغرب ، وال نزاع يف مشروعية الشهادة 

] [  ١ب [ ) } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { (  ١٩]  ٢ب : [ واإلشهاد ، وقد شهد لذلك قوله تعاىل 
 ١ب ) [ } وال تكتموا الشهادة { (  ١٩]  ٢ب ] [  ١ب ) [ } وأشهدوا ذوي عدل منكم { (  ١٩]  ٢ب 
 . [  

رواه مسلم وغريه ، يف عدة ) أال أخربكم خبري الشهداء ، الذي يأيت بالشهادة قبل أن يسأهلا ( وقال النيب  ٣٨٢٤
  . أعلم واللَّه . أحاديث كما سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل 

  . قال وال يقبل يف الزنا إال أربعة 
والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم ، { (  ١٩]  ٢ب : [ هذا إمجاع وللَّه احلمد ، وقد شهد له قوله تعاىل : ش 

) } ولوال جاؤا عليه بأربعة شهداء { (  ١٩]  ٢ب : [ وقوله تعاىل ]  ١ب ) [ } فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
ية ، وحكم اللواط حكم الزنا ، على أنه قد يدخل يف اسم الزنا ، وكذلك حكم من أتى البهيمة إن اآل]  ١ب [ 

  . قلنا حيد وإن قلنا يعزر فهل يكتفي بشاهدين كبقية التعزيرات ، أو ال بد من األربعة ؟ فيه وجهان 
نا ، ال يثبت إال بأربعة يف رواية ، ويف حكم الشهادة على اإلقرار بالزنا حكم الشهادة على املقر به وهو الز) تنبيه ( 



  . أخرى حكم بقية اإلقرارات ، يثبت بشاهدين واللَّه سبحانه أعلم 
  . رجال : قال 
فال مدخل للنساء يف ذلك ، وهو قول العامة ، اعتماداً على ظهر اآلية ، فإن اللَّه سبحانه خاطب احلكام بقوله : ش 
أي واللَّه ]  ١ب ) [ } احشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم والاليت يأتني الف{ (  ١٩]  ٢ب : [ 

أربعة مث اآلية الكرمية تقتضي االجتزاء : أعلم من جنسكم وصفتكم ، وهم الرجال املسلمون ، وإال الكتفى بقوله 
وإنه خالف ظاهر بأربعة ، ومن أجاز شهادة النساء فأقل ما جيزىء عنده مخسة ، ثالثة رجال وامرأتان مقام رجل ، 

  . اآلية الكرمية واللَّه أعلم 
  . أحرار : قال 
فال تقبل شهادة العبيد يف ذلك ، على املشهور من املذهب ، وسيأيت إن شاء اللَّه تعاىل بيان ذلك ، واللَّه أعلم : ش 
 .  

  . مسلمني : قال 
أمجعوا على أنه يشترط كوهنم مسلمني : قال ملا تقدم من اآلية الكرمية ، مع أن أبا حممد قد حكى ذلك إمجاعاً ف: ش 

، عدوالً ظاهراً وباطناً ، وسواء كان املشهود عليه ذمياً أو مسلماً ، ومقتضى هذا اشتراط عدالة الباطن يف ذلك بال 
  . خالف ، واللَّه أعلم 

  . وال يقبل فيما سوى األموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلني : قال 
احلدود والقصاص ، وال نزاع عندنا فيما نعلمه أنه ) أحدها ( قدم وهو الزنا ، وقد مشل هذا أموراً أي عدا ما ت: ش 

ال يقبل يف ذلك إال شهادة رجلني ، فال مدخل للنساء يف ذلك وهو قول العامة ، ألن شهادة النساء فيها شبهة ، 
أن تضل إحدامها فتذكر { (  ١٩]  ٢ب  : [لتطرق اخلطأ والنسيان إليها ، كما شهد له النص يف قوله تعاىل 

وذلك مما يندرىء بالشبهة ، فوجب أال يقبل فيه ذلك ، وقد تقدم الكالم يف ]  ١ب ) [ } إحدامها األخرى 
من ادعى الفقر ليأخذ من ) الثاين ( القصاص يف كتاب اجلراح ، وتقدم فيه رواية أخرى أنه ال يقبل فيه إال أربعة 

  . ال بثالثة ، نص عليه أمحد يف رواية علي بن سعيد الزكاة مل يقبل منه إ
: ورجل أصابته فاقة ، حىت يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه : ( حلديث قبيصة الذي رواه مسلم وغريه قال فيه 

احلديث ، واملذهب عند القاضي االجتزاء يف ذلك بشاهدين كغريه ، وهو ظاهر إطالق ) لقد أصابت فالناً فاقة 
وحديث : وحنوه قال القاضي ]  ١ب ) [ } واشهدوا ذوي عدل منكم { (  ١٩]  ٢ب [ ، اعتماداً على  اخلرقي

معرفة املوضحة وداء الدابة وحنومها ، يقبل فيه طبيب واحد ، ) األمر الثالث ( قبيصة يف حل املسألة ال يف اإلعسار 
ة ، وحنو هذا ما نقل عنه يف رجل يوصي وال حيضره وبيطار واحد ، إذا مل يوجد غريه ، نص عليه أمحد ، نظراً للحاج

أجيز شهادة النساء ، وكذلك نقل عنه أنه أجاز شهادة النساء على اجلراح ، ويف احلكام ، وهو : إال النساء ، قال 
  . حسن 
ال يقبل أنه وصي حىت يشهد ) : أمحد (  ١٦ولعل شهادة خزمية من هذا الباب ، وعليه حيمل قول اإلمام  ٣٨٢٥

  . أي واللَّه أعلم إذا مل يوجد غريه . له رجالن أو رجل عدل 
: وظاهر كالم اخلرقي وغريه أنه ال يقبل يف مجيع ذلك إال رجالن ، وقد صرح بذلك القاضي يف الوصية ، فقال 

عليه الرجال ما عدا ما تقدم وما عدا املال وما يتعلق باملال ، ويطلع ) الرابع ( املذهب أن هذا ال يثبت إال بشاهدين 
يف غالب األحوال ، كالنكاح ، والرجعة والوالء ، والوالية والنسب ، والتوكيل واإليصاء إليه يف غري مال ، فال 



وأشهدوا ذوي عدل منكم { (  ١٩]  ٢ب : [ يقبل فيه على املذهب إال رجالن ، كما قال اخلرقي ، لقوله تعاىل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن مل { (  ١٩]  ٢ب : [ ىل خرج منه املال وحنوه لقوله تعا]  ١ب ) [ } 

لوروده يف سياق املال ، ففيما عداه يبقى على مقتضى األمر ، وال ]  ١ب ) [ } يكونا رجلني فرجل وامرأتان 
،  حيسن إحلاق ما تقدم باملال ، إذ املال يسامح فيه ، ما ال يسامح يف النكاح وحنوه ، ويكثر وقوعه خبالف غريه

فأخذ من ذلك أبو . إذا تزوج بشهادة نسوة مل جيز ، فإن كان معهن رجل فهو أهون : ونقل حرب عن أمحد 
الربكات رواية أن النكاح يثبت بشاهد وامرأتني ، وكذلك الرجعة ألهنا يف معناه ، دون ما تقدم ، وأخذ القاضي 

بشاهدين ، أو شاهد وميني الطالب ؟ على روايتني روايتيه من هذا النص حنوه أن كل ما ال يسقط بالشبهة هل يثبت 
، وحكى عنه أبو حممد أن النكاح وحقوقه من الرجعة ، والطالق واخللع ال يثبت إال بشاهدين رواية واحدة ، وما 

عدا ذلك خيرج على روايتني ، وعلى هذا يتلخص يف املذهب ثالث طرائق ، واتفقوا على أن املذهب أنه ال يقبل يف 
  . إال رجالن اجلميع 

  . وال يقبل يف األموال أقل من رجل وامرأتني أو رجل عدل مع ميني الطالب : قال 
وذلك كالقرض والغصب ، والديون كلها ، وتسمية املهر ، ودعوى رق جمهول النسب وحنو ذلك وذلك أما : ش 

واستشهدوا شهيدين { (  ١٩]  ٢ب : [ يف الرجل واملرأتني فهو وللَّه احلمد إمجاع ، وقد شهد له قوله سبحانه 
  . اآلية ]  ١ب ) [ } من رجالكم ، فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان 

وأما يف الشاهد واليمني فلما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه قضى بيمني وشاهد ،  ٣٨٢٦
  . إمنا كان ذلك يف األموال :  وألمحد يف رواية. يف احلقوق : رواه أمحد ومسلم ، وأبو داود ، وزاد 

  . وعن جابر رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه قضى باليمني مع الشاهد ، رواه أمحد وابن ماجه والترمذي  ٣٨٢٧
  . وألمحد من حديث عمارة بن حزم ، ومن حديث سعد بن عبادة مثله  ٣٨٢٨
ن أبيه ، عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، أيب داود والترمذي وغريمها عن ربيعة عن سهيل بن أيب صاحل ع ٣٨٢٩

  . حنوه 
وهذه األحاديث . والبن ماجه عن سرق رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه أجاز شهادة الرجل وميني الطالب  ٣٨٣٠

تنتهض لرتبة االستفاضة ، وزيادة أيب داود وأمحد يف حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما خترج ذلك عن أن تكون 
ال سيما وقد دخله ) ولكن اليمني على املدعى عليه ( ، وهو ظاهر بقية األحاديث ، وإذاً خيصص عموم واقعة عني 

إنه ال : التخصيص بدعاوى األمناء املقبولة ، وبالقسامة بالنص ، وإذاً يضعف على رأيهم ، على أن األصيلي قال 
جود ثبوت رفعه ، لرفع اإلمامني البخاري يصح رفعه ، وإمنا هو من قول ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، لكن األ

ومسلم له ، وال يعارض ما تقدم اآلية الكرمية ، إذ ليس فيها تصريح باحلصر ، ولذلك يثبت املال بنكول املطلوب 
منه وبيمني الطالب إمجاعاً مث لو سلم ذلك فذلك زيادة والزيادة على النص ليست بنسخ ، على أنا نقول مبوجب 

، إذ موجبها األمر مبن يستشهد به يف املعامالت ، ال ما يقضى به عند الدعاوي واخلصومات ، وهذا اآلية الكرمية 
  . واضح ال خفاء به 

  . ويؤيد ذلك ويرشحه أن هذا يروي عن اخللفاء الراشدين  ٣٨٣١
  . وعن أيب بن كعب ، ومعاوية ، وشريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وأنه كتب به إىل عماله 

الفقهاء السبعة ، وغريهم ، وكذلك قال مالك ، وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة ، وقال أمحد وهو مذهب 
  . مضت السنة أن يقضي باليمني مع الشاهد الواحد : 



وحكم ما يقصد به املال من البيع واألجل واخليار فيه ، والوصية ملعني أو الوقف عليه وحنو ذلك حكم املال ، ألنه 
د تقدم اخلالف يف اجلراح يف اجلناية املوجبة للمال فقط ، كجناية اخلطأ ، هل تثبت بذلك أم ال تثبت يف معناه ، وق

  . إال برجلني ، وأن على القول بالثبوت ففيما إذا كان القود يف بعضها كاهلامشة واملنقلة روايتان 
دعوى قتل الكافر الستحقاق سلبه ، اختلف عن أمحد يف العتق ، والوكالة يف املال ، واإليصاء فيه و) تنبيه ( 

ودعوى األسري إسالماً سابقاً ملنع رقه ، هل يثبت بالشاهد واليمني ، والرجل واملرأتني ، ألن ذلك يؤول إىل طلب 
  . انتهى . دعوى مال أو التصرف فيه ، أو ال يثبت إال برجلني ، نظراً للحال الراهنة ؟ على روايتني 

ب ، يدخل فيه وإن كان كافراً أو امرأة ، وهو كذلك نص عليه أمحد ، ويشهد له وميني الطال: وقول اخلرقي 
وأن شاهدي صادق يف شهادته ، وهو املذهب من : حديث سرق ، وظاهر كالمه أنه ال يشترط أن يقول فيها 

تقدم ، أو ال نظراً القولني ، وظاهر األحاديث ، وهل تقوم املرأتان واليمني مقام الرجل واليمني لقيامهما مقامه فيما 
لظاهر األحاديث ، وألن شهادة املرأتني ضعيفة تقوت بالرجل ، وقد عدم ذلك هنا ؟ على قولني ، املذهب منهما 

  . وبه قطع أبو حممد يف املغين الثاين ؛ واللَّه أعلم 
ها شهادة امرأة عدلٍ ويقبل فيما ال يطلع عليه الرجال مثل الرضاع ، والوالدة ، واحليض والعدة ، وما أشبه: قال 

 .  
  . ما أشبهها كاحلمل ، وعيوب النساء حتت الثياب وحنو ذلك : ش 

وذلك ملا روي عن عقبة بن احلارث رضي اللَّه عنه أنه تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب ، فجاءت أمة سوداء  ٣٨٣٢
: فذكرت ذلك للنيب فقال  فتنحيت: فذكرت ذلك لرسول اللَّه فأعرض عين ، قال : قال . قد أرضعتكما : فقالت 

  ) . دعها عنك ( فنهاه عنها رواه البخاري وغريه ، ويف رواية أخرى ) وكيف وقد زعمت أهنا قد أرضعتكما ( 
ونص . وروي عن علي رضي الَّه عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها يف االستهالل ، رواه أمحد وسعيد  ٣٨٣٣

( و إحدى الروايتني ، واختيار القاضي وأيب بكر وغريمها ، ملا تقدم ، اخلرقي على االكتفاء بامرأة واحدة ، وه
ال يكفي إال امرأتان ، ألن الرجال يف غري ذلك أكمل منهن وال يقبل منهم إال رجالن ، فكذلك ) والرواية الثانية 

ضبط ذلك مبا ال  انتهى ، وحكم الرجل يف ذلك حكم املرأة ، ألنه أكمل منها ، وظاهر كالم اخلرقي أن. النسوة 
الوالدة ، واالستهالل ، والرضاع ، . يطلع عليه الرجال ، وكذا أبو الربكات ، وخص القاضي ذلك خبمسة أشياء 

  . والعيوب حتت الثياب ، والعدة ، واللَّه أعلم 
ادر على ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم هبا على القريب والبعيد ، ال يسعه التخلف عن إقامتها وهو ق: قال 

  . ذلك 
يف اجلملة ، وهو منصوص أمحد ، قاله أبو الربكات ، وقال السامري ) فرض عني ( ظاهر هذا أن أداء الشهادة : ش 
ب : [ وقوله سبحانه ) } وال يأب الشهداء إذا ما دعوا { (  ١٩: إنه ظاهر كالمه ، وذلك لقوله سبحانه وتعاىل : 
وألهنا أمانة ، فلزمه أداؤها كبقية ]  ١ب ) [ } يكتمها فإنه آمث قلبه  وال تكتموا الشهادة ، ومن{ (  ١٩]  ٢

ب ) [ } إن اللَّه يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها { (  ١٩]  ٢ب : [ األمانات ، ودليل القاعدة قوله تعاىل 
ية ، وأبو حممد يف الكايف ، وهذا ظاهر ما جزم به أبو اخلطاب يف اهلدا) فرض كفاية ( بل أداؤها : اآلية وقيل ]  ١

واملغين ، وحكاه ابن املنجا رواية ، مستنداً للفظ املقنع ، فعلى هذا إذا كان املتحمل مجاعة فاألداء متعلق باجلميع ، 
فإذا قام به من يكفي منهم سقط عن الباقني ، وإذا امتنع الكل أمثوا ، كسائر فروض الكفايات ، وإن مل يوجد إال 

يه ، كما لو مل يوجد يف القرية إال مؤذن واحد وحنو ذلك ، ولو كان عبداً مل يكن لسيده منعه ، من يكفي تعني عل



من ذلك ، كما ال مينعه من صالة الفرض فإن دعي بعضهم للفعل مع وجود غريه فهل يتعني عليه ذلك ، حبيث يأمث 
حكامها يف املغين ، ويف ذلك حبث ، فإن أدى  إذا امتنع ، نظراً للدعاء ، أو ال يأمث ، كما لو مل يدع ؟ فيه وجهان ،

فهل يأمث ؟ فيه وجهان ، وإمنا يأمث املمتنع إذا مل يكن عليه ضرر كما . احلف أنت بديل : شاهد وأىب اآلخر ، وقال 
سيأيت بيانه ، أما على األول فيتعني على كل من املتحملني القيام بالشهادة ، كما جيب على مجيع املكلفني بالصالة 
القيام هبا ، وسواء كان املشهود عليه نسيباً أو غريه ، وهو الذي عرب عنه اخلرقي بالقريب والبعيد ، ولكن تشترط 

القدرة على أدائها ، كما صرح به اخلرقي ، فلو كان عاجزاً عن أدائها حلبس أو مرض وحنو ذلك مل يلزمه ، إذ مجيع 
ال يلحقه ضرر ، فإن كان يلحقه بأدائها ضرر يف نفسه أو ماله  التكاليف ملحوظ فيها القدرة ، وال بد مع ذلك أن

على أن يكون مبنياً ] .  ١ب ) [ } وال يضار كاتب وال شهيد { (  ١٩]  ٢ب [ مل يلزمه ، لقول اللَّه سبحانه 
  . للمفعول 
لكن حيتمل أن بالفتح ، و) وال يضارر ( كما صرح بذلك ابن عباس رضي اللَّه عنهما يف قراءته حيث قرأ  ٣٨٣٤

  . يكون مبنياً للفاعل 
بالكسر ، فيخرج من هذا أن النهي إذاً للشاهد ) وال يضارر ( وقد صرح بذلك عمر رضي اللَّه عنه فقرأ  ٣٨٣٥

وألن القاعدة أن ) ال ضرر وال ضرار : ( عما يطلب منه أو عن التحريف والزيادة والنقصان ، انتهى ، وقول النيب 
إذا عجز الشاهد عن املشي فأجرة املركوب والنفقة على : ن يضر نفسه لنفع غريه ، ومن مث قلنا اإلنسان ال يلزمه أ

إمنا يلزمه األداء إذا كان فيما دون : رب الشهادة ، كما قلنا يف نفقة احملرم يف احلج وحنوه ، أنه على املرأة ، وقلنا 
أو ما يرجع فيه إىل منزله : ليه قال ابن محدان وقيل مسافة القصر ، إذ مسافة القصر فما زاد يلحق الضرر بالسعي إ

  . وإبدال أو هنا ببل أظهر : ليومه ، قلت 
اخلرقي رمحه اللَّه مل يتعرض حلكم التحمل ، وهو فرض ) الثاين ( األداء خيتص مبجلس احلكم ) أحدمها ( تنبيهان 

وه ، مث هل ذلك مطلقاً ، وهو ظاهر إطالق أيب كفاية يف اجلملة ، ألن احلاجة العامة تدعو إليه ، فهو كالقضاء وحن
حممد وغريه ، ولذلك أورده ابن محدان مذهباً مطلقاً ، أو خيتص باملال ، وكل حق آلدمي ، وبه قطع أبو الربكات ؟ 

  . فيه قوالن ، وقد تقدم التفريع على القول بفرض الكفاية ، واللَّه أعلم 
  . ه تيقناً ، وإن مل ير املشهود عليه شهد به وما أدركه من الفعل نظراً أو مسع: قال 
وال ميلك الذين { (  ١٩]  ٢ب : [ ملخص هذا أن ما عمله الشاهد شهد به ، وما ال فال ، لقوله تعاىل : ش 

من شهد باحلق : قال علماء التفسري ] .  ١ب ) [ } يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يعلمون 
لكن من : وهو يعلم ما يشهد به عن بصرية وإيقان ، وجّوزوا يف االستثناء االنقطاع ، على معىن  وهو توحيد اللَّه ،

وال { (  ١٩]  ٢ب : [ واالتصال ، ألن من مجلة ما يدعون من دون اللَّه املالئكة ، وقوله سبحانه . شهد باحلق 
  . أي ال تتبع ما ال علم لك به ]  ١ب ) [ } تقف ما ليس لك به علم 

  . وقد فسره ابن احلنفية بشهادة الزور  ٣٨٣٦
) ترى الشمس ؟ : ( سئل رسول اللَّه عن الشهادة قال : وقد روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ٣٨٣٧

  . رواه اخلالل ) على مثلها فاشهد أو دع : ( قال . نعم : قال 
، والسماع بالسمع دون ما عدامها من مدارك  إذا تقرر هذا فمدرك العلم الذي حتصل به الشهادة الرؤية بالبصر

وال تقف { (  ١٩]  ٢ب : [ العلم ، وهو اللمس ، والذوق ، والشم ، وقد أشار اللَّه سبحانه إىل ذلك حيث قال 
فخص سبحانه ]  ١ب ) [ } ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال 



فالرؤية ختتص باألفعال ، . علم بالفؤاد وهو القلب ، ومستنده السمع والبصر ، انتهى الثالثة بالسؤال ، ألن ال
كالقتل والغصب ، والسرقة والزنا ، وشرب اخلمر ، والصفات املرئية كالعيوب يف املبيع وحنو ذلك ، والسماع 

والطالق وحنو ذلك ، وال ضربان مساع من جهة االستفاضة وسيأيت ومساع من املشهود عليه ، كاإلقرار والعقود ، 
يعترب يف ذلك عندنا رؤية املشهود عليه ، بل املعترب تيقن صوت املشهود عليه ، وقد شهد لذلك جواز رواية األعمى 

ظاهره اللزوم وهو يرشح أن . شهد به : ، ورواية من روى عن أزواج رسول اللَّه من غري حمارمهن ، وقول اخلرقي 
مث كالمه يشمل وإن كان املشهود عليه غائباً ، وهو كذلك إذا عرف املشهود عليه مذهبه أن األداء فرض عني ، 

بامسه وعينه ونسبه ، فإن مل يعرفه إال بعينه مل يشهد عليه إال حبضرته ، نص عليه يف رواية مهنا ، وسأله عن رجل 
أشهد أن : إذا قال : فقال يشهد لرجل حبق له على رجل ، وهو ال يعرف اسم هذا وال اسم هذا ، إال أن يشهد له 
  . انتهى . هلذا على هذا ، ومها شاهذان مجيعاً فال بأس ، وإذا كان غائباً فال يشهد حىت يعرف امسه 

  . وظاهر كالم أمحد االكتفاء مبعرفة االسم ، وقد يقال إذا حصل به التمييز فال حاجة إىل معرفة النسب واللَّه أعلم 
  . ، واستقرت معرفته يف قلبه شهد به ، كالشهادة على النسب والوالدة وما تظاهرت به األخبار : قال 
هذا أحد ضريب السماع ، وهو ما حيصل من جهة االستفاضة ، والشهادة هبا إمجاع يف اجلملة ، إذ يتعذر العلم : ش 

ة على كثري من غالباً بدوهنا ، فلو وقفت الشهادة على الرؤية ، أو السماع من املشهود علهي ، المتنعت الشهاد
األشياء ، ويف ذلك ضياع لكثري من احلقوق ، وإنه ملناف ألصل وضع الشهادة ، وفيه ضرر عظيم ، وإنه منفي 

ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول اللَّه إال بالسماع إذا ثبت ذلك يف : شرعاً ، قال مالك رمحه اللَّه 
ن حصل إمجاعهم على ما قال أبو حممد وللَّه احلمد على الصورتني اجلملة فمحل ذلك اختلف العلماء فيه ، بعد أ

اللتني ذكرمها اخلرقي ، فخص ذلك القاضي يف اجلامع وأظن ويف اخلالف الكبري ، وأتباعه كالشريف ، وأيب 
،  اخلطاب يف خالفيهما ، وابن عقيل يف التذكرة ، والشريازي وابن البنا يف سبعة أشياء امللك املطلق ، والوقف

والنكاح ، والعتق ، والوالء ، والنسب واملوت ، وكأهنم أدخلوا الوالدة يف النسب ملا تقدم من اإلمجاع ، قال ابن 
وما عدا ذلك فال بد من مساعه من املشهود عليه ، وحكى أبو حممد عن : عقيل يف التذكرة ، والشريازي وابن البنا 

والية والعزل ، وحنوه يف الكايف ، ومقتضى كالمه يف املقنع األصحاب أهنم زادوا على ذلك مصرف الوقف ، وال
عدم حصر ذلك ، بل ضبطه مبا يتعذر علمه يف الغالب إال بذلك ، ومثَّل له مبا يف املغين ، وزاد اخللع تبعاً للهداية ، 

مه حمتمل وكال. نص عليه : وزاد عليه أبو الربكات الطالق ، وقال فيه ويف اخللع . وما أشبه ذلك : مث قال 
  . للحصر وعدمه 

إذا تقرر هذا فمن شرط الشهادة باالستفاضة على ظاهر كالم اخلرقي واإلمام أن يستفيض ذلك ، حبيث يسمعه من 
 ١ب ) [ } وال تقف ما ليس لك به علم { (  ١٩]  ٢ب : [ عدد يقع له العلم خبربهم ، ملا تقدم من قوله تعاىل 

يكفي أن يسمع من عدلني : وحنو ذلك ، وقال القاضي يف اجملرد ) فاشهد أودع  على مثلها( وقوله عليه السالم ] 
واألصح أنه مىت وثق مبن أخربه ، : فصاعداً ، ويسكن قلبه إىل خربمها ، ألن احلقوق تثبت باثنني ، قال أبو الربكات 
  . وسكنت نفسه له فليشهد ، وإال فال ، ومقتضى هذا ولو أنه واحد ، واللَّه أعلم 

  . ومن مل يكن من الرجال والنساء عاقالً مسلماً بالغاً عدالً ، مل جتز شهادته : ال ق
العقل فال تقبل شهادة منه ليس بعاقل إمجاعاً قاله ) أحدمها ( يشترط للشاهد سواء كان رجالً أو امرأة شروط : ش 

ذ هؤالء ال حتصل الثقة هبم ، وال ابن املنذر ، وسواء كان عدم عقله جبنون أو سكر ، أو طفولية أو غري ذلك ، إ
اإلسالم ، وهو واللَّه أعلم إمجاع يف اجلملة ، ) الثاين ( حيصل هلم علم مبا يشهدون به ، فمعىن الشهادة منتف فيهم 



واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن { (  ١٩]  ٢ب [ لقول اللَّه سبحانه 
]  ١ب ) [ } واشهدوا ذوي عدل منكم { (  ١٩]  ٢ب : [ وقوله تعاىل ]  ١ب ) [ } ء ترضون من الشهدا

والكافر ليس بذي عدل ، وال هو من رجالنا ، وال هو ممن نرضاه ، مث من العلماء من عمم ذلك يف كل شيء ، 
ر كما سيأيت ، ومنهم من استثىن صورة أو صورتني ، ومذهبنا استثناء صورة بال نزاع ، وهي الوصية يف السف

واختلف عن إمامنا يف صورة ثانية وهي شهادة بعضهم على بعض ، واملشهور عنه رواية اجلماعة قيل رواه عنه حنو 
  . عشرين نفساً عدم القبول فال استثناء ملا تقدم 

نه حنبل رواه أهل السنن وهم أخون اخلونة ، ونقل ع) ال جتوز شهادة خائن وال خائنة : ( وألن النيب قال  ٣٨٣٨
  . تقبل شهادة بعضهم على بعض ، كما يلي بعضهم على بعض : 

وملا يروى عن جابر رضي اللَّه عنه أن النيب أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، رواه ابن ماجه ،  ٣٨٣٩
ك على وجه وقد رد هذا لضعفه ، واألول بأن مناط الوالية القرابة والشفقة ، وذلك موجود فيهم ، على أنا مننع ذل

عندنا ، وأجاز ذلك الربمكي يف صورة خاصة للحاجة ، وهي شهادة السيب بعضهم لبعض يف النسب ، إذا ادعى 
أحدهم أن اآلخر أخوه ، وال نزاع عند األصحاب أن املذهب األول ، وإمنا اختلفوا يف إثبات اخلالف ، فابن حامد 

يف ذلك ومل يثبته رواية ، بناء على قاعدته يف أن ما انفرد به والقاضي وأصحابه على إثباته ، واخلالل خطأ حنبالً 
إنه غلط ال شك فيه ، ومال أبو حممد : حنبل عن الرواة ال حيكي رواية ، وكذلك خطأه صاحبه عبد العزيز ، وقال 

  الظاهر الغلط ، : إىل قوهلما ، وقال 
  . الشهادة ، وهل يعترب احتاد امللة ؟ فيه وجهان وباجلملة على هذا القول تعترب عدالته يف دينه ، مع بقية شروط 

ومقتضاه أن شهادة . تقبل شهادة بعضهم على بعض ) وعنه : ( احلاكون هلذه الرواية يقولون فيما رأيت ) تنبيه ( 
البلوغ على املشهور من الروايات ، واملختار لألصحاب ، ) الشرط الثالث ( بعضهم لبعض ال تقبل بال نزاع 

]  ١ب ) [ } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { (  ١٩]  ٢ب [ ومتأخريهم ، لظاهر قوله سبحانه متقدميهم 
والصيب ال ]  ١ب ) [ } ممن ترضون من الشهداء { (  ١٩]  ٢ب : [ والصيب ليس من الرجال ، وقوله سبحانه 

وال تكتموا { (  ١٩]  ٢ب : [ يرضى لعدم الثقة بقوله ، إذ ال وازع له عن الكذب ، وأيضاً قوله سبحانه 
والصيب ال يتعلق به مأمث ، وال ينهى هني تأثيم ، فدل على أنه ال ]  ١ب ) [ } الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آمث قلبه 

يقبل ) والرواية الثانية ( مدخل له يف الشهادة ، وألن من ال يقبل قوله على نفسه ال يقبل قوله على غريه كاجملنون 
لعدالة ، إلمكان الضبط منه ، وهلذا صح حتمله فأشبه البالغ ، مث إن ابن حامد على هذه ممن هو يف حال أهل ا

الرواية استثىن احلدود والقصاص ، فلم يقبل شهادته فيها احتياطاً لذلك ، وهل يكتفي بالعقل على هذه الرواية ، 
أو ال بد من بلوغ عشر سنني ،  وهو مقتضى نص أمحد يف رواية حنبل ، وقول القاضي يف روايتيه ، وأيب الربكات
ال ) والرواية الثالثة ( قولني  وهو ظاهر منصوه ، يف رواية ابن إبراهيم ، وقول أيب حممد يف املغين والكايف ؟ على

  . يقبل إال يف اجلراح 
ألن ذلك يروى عن علي رضي اللَّه عنه وألن احلاجة داعية إىل ذلك ، فأشبه شهادة النساء على الوالدة ،  ٣٨٤٠

أي عن احلالة اليت جتارحوا عليها ، فإن . إذا جاءوا قبل أن يتفرقوا : قال شيخنا : قال الشريف وأبو اخلطاب 
جاءوا بعد أن تفرقوا مل تقبل شهادهتم ، الحتمال أن يلقنوا ، وظاهر كالم الشيخني أن هذا القيد من متام الرواية ، 

أو يشهد على شهادهتم قبل أن يتفرقوا ، وزاد ابن عقيل يف التذكرة فيما إذا وجد اجلراح : وقال القاضي يف اجلامع 
]  ١ب ) [ } واشهدوا ذوي عدل منكم { (  ١٩]  ٢ب : [ تعاىل العدالة لقوله ) الشرط الرابع ( يف الصحراء 



) [ } فتثبتوا { (  ١٩]  ٢ب [ أو ]  ١ب ) [ } إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا { (  ١٩]  ٢ب : [ وقال سبحانه 
  . فأمر سبحانه بالتبني أو التثبت عند جميء الفاسق ]  ١ب 

ال جتوز شهادة خائن : ( قال رسول اللَّه : ه عنهم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اللَّ ٣٨٤١
  . رواه أمحد وأبو داود ) وال خائنة وال ذي غمر على أخيه ، وال جتوز شهادة القانع ألهل البيت 

وكان أبو عبيد ال يراه خص باخلائن واخلائنة أمانات الناس ، بل مجيع ما فرض اللَّه تعاىل على العباد القيام به ، وهو 
إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال ، فأبني أن { (  ١٩]  ٢ب : [ سن ، ويؤيده قوله تعاىل ح

  . اآلية وألن الثقة ال حتصل بقوله ، الرتكابه حمظور الدين ، والكذب من مجلته ]  ١ب ) [ } حيملنها وأشفقن منها 
ويتفرع على هذا عدم . ال يؤسر رجل بغري العدول  :وما أحسن ما يروى عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال  ٣٨٤٢

وهو من ارتكب كبرية كالزنا ، أو شرب ) فاسق من جهة األفعال ( قبول شهادة الفاسق ، مث هو على قسمني 
اخلمر ، أو قتل النفس اليت حرم اللَّه تعاىل بغري احلق ، أو الغيبة ، أو النميمة ، أو ترك الصالة وحنو ذلك ، أو أدمن 

وهو الذي يعتقد البدعة ، ) وفاسق من جهة االعتقاد . ( ى صغرية ، كنظرة حمرمة ، وسب بغري الزنا وحنو ذلك عل
كمن يذهب مذهب الرافضة الذين يسبون الصحابة ، ويزعمون يف علي رضي اللَّه عنه أنه األحق باخلالفة من أيب 

لقائلني بنفي غالب الصفات ، ومن مجلة ذلك بكر الصديق رضي اللَّه عنه ، وحنو ذلك ، أو مذهب اجلهمية ا
االستواء الالئق بذاته سبحانه وتعاىل ، أو مذهب املشبهة املشبهني اللَّه تعاىل خبلقه ، تعاىل اللَّه عما يقولون علوا 
الفة ، كبرياً ، وخرج أبو اخلطاب رواية بقبول شهادة الفاسذ من جهة االعتقاد ، إذ مل يتدين بالشهادة ملوافقة على خم

كاخلطابية الذين يشهد بعضهم لبعض بتصديقه ، من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، إذ هلم وازع 
: وروي عن أمحد جواز الرواية عن القدري إذا مل يكن داعية ، فكذلك الشهادة قلت : عن الكذب ، قال أبو حممد 

شيئاً من الفروع املختلف فيها معتقداً للتحرمي ، كحنبلي أو وهذا لعله لتخريج أيب اخلطاب ، ومن الفساق من فعل 
شافعي نكح امرأة بغري ويل ، أو شرب من النبيذ ما مل يسكره ، وحنو ذلك على املذهب املنصوص ، وأليب اخلطاب 
بيذ احتمال بقبول شهادته ، لوقوع اخلالف يف ذلك ، أما من فل من الفروع ما يعتقد إباحته ، كحنفي شرب من الن

ما ال يسكره ، أو تزوج بال ويل ، وشافعي أخر احلج الواجب مع إمكانه ، أو نكح نكاح حتليل وحنو ذلك ، فهل 
يفسق وترد شهادته ، وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية عبد اللَّه يف احلج ، واختيار أيب بكر والشريازي ، أو ال يفسق 

 شارب النبيذ ، واختيار القاضي والشيخني ؟ على قولني ، ، وال ترد شهادته ، وهو منصوصه يف رواية صاحل يف
  . ولعل مبنامها على أن كل جمتهد مصيب أو املصيب واحد 

الكبرية على نص أمحد ما فيها حد يف الدنيا ، كشرب اخلمر ، والزنا والسرقة ، أو وعيد يف ) أحدها ( تنبيهات 
بقي على اخلرقي من شروط من ) الثاين ( على األشهر وحنو ذلك األخرى كاليمني الفاجرة ، وأكل الربا ، والغيبة ، 

( احلفظ ، فال تقبل شهادة مغفل ، وال معروف بكثرة الغلط والنسيان وسيأيت ) أحدمها ( تقبل شهادته شرطان 
 النطق ، فال تقبل شهادة األخرس ، على املنصوص اجملزوم به عند األكثرين ، وإن فهمت إشارته ، ألن) الثاين 

إهنا تقبل من املفهوم : وأومأ إليه أمحد : الشهادة يعترب فيها التحقيق والتيقن ، واإلشارة فيها نوع احتمال ، وقيل 
إشارته ، كما يصح لعانه إذا قلنا إنه شهادة وحنو ذلك ، وحيتمل هذا كالم اخلرقي ، وتوقف اإلمام فيما إذا أداها 

القاضي ، مفرقا بينهما وبني الطالق وحنوه ، بأن الطالق له ) حد احتمايل أ( ال تقبل ، وهو : خبطه ، وقال أبو بكر 
واالحتمال ( كناية فضعف ، فلهذا وقع فيه بالكناية ، والشهادة ليس هلا إال صريح ، فقويت فلم تدخلها الكناية ، 

ايتني وأشهرمها ، ولذلك وهو اختيار أيب الربكات تقبل ، إذ الكناية عندنا مبنزلة الصريح على أصح الرو) الثاين 



إن ظاهر كالم اخلرقي قبول شهادة البدوي : قد يقال ) الثالث ( صح نكاح القادر على النطق هبا على املذهب 
على من هو أهل القرية كالعكس ، وهذا اختيار أيب اخلطاب يف اهلداية ، وإليه ميل أيب حممد ، لدخوله يف العمومات 

امع ، وأظن ويف التعليق ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، والذي قطع به القاضي يف اجل
  . وغريهم عدم القبول 

) ال جتوز شهادة بدوي على صاحب قرية : ( يقول : ملا روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أنه مسع رسول اللَّه  ٣٨٤٣
  . يف حقوق اللَّه تعاىل ، واللَّه أعلم رواه أبو داود وابن ماجه ، وعلل ذلك أبو عبيد مبا فيه من اجلفاء 

  . والعدل من مل تظهر منه ريبة : قال 
من هنا أخذ القاضي وغريه أن مذهب اخلرقي قبول مستور احلال ، لعدم ظهور الريبة منه ، وليس بالبني ، ملا : ش 

  . ن عرف حاله تقدم له من أنه إذا شهد عنده من مل يعرف حاله سأل عنه ، فدل على أن كالمه هنا فيم
إذا تقرر هذا فالعدل هو الذي تعتدل أحواله وأقواله ، وأصله يف اللغة االستقامة ، واالعتدال ضد االعوجاج ، 

إن ظاهر هذا أن جمرد التهمة ولو بصغرية خترجه : والريبة التهمة ، فمىت ظهرت منه هتمة مل يعتدل ، لكن قد يقال 
الصالح يف الدين ، وهو أداء الفرائض ) أحدمها ( ن العدالة يعترب هلا شيئان عن العدالة ، واملشهور خالف هذا ، وأ

كالصالة ، والزكاة وحنو ذلك ، وقد نص أمحد على رد شهادة من مل يؤد الزكاة واحتناب احملارم ، وقد ضبط ذلك 
فيقاس على ذلك كل من  بأنه ال يرتكب كبرية وقد تقدم تفسريها ، ألن اللَّه سبحانه هنى أن تقبل شهادة القاذف ،

ارتكب كبرية ، وقد نص أمحد على رد شهادة آكل الربا ، والعاق وقاطع الرحم ، ومن أخرج أسطوانة أو كنيفاً يف 
طريق املسلمني ، وكذلك من ورث ذلك حىت يرد ما أخذ من الطريق وال يد من على صغرية ، كإدمان نظرة حمرمة 

الشهادة بالكذبة الواحدة ، ولعل ذلك للتردد يف أهنا هل هي صغرية أو وحنو ذلك ، وقد اختلف عن أمحد يف رد 
  . كبرية 
واستدل أمحد للمنع بأن النيب رد شهادة رجل يف كذبة وجعل ابن محدان الروايتني يف الكذب ، وأورد  ٣٨٤٤

والذين جيتنبون  {(  ١٩]  ٢ب [ ذلك مذهباً ، وفيه نظر ، وال مينع جمرد وجود الصغرية ، لقول اللَّه سبحانه 
املروءة ، وهي اجتناب األمور ) الشيء الثاين ( املراد الصغائر : قيل ]  ١ب ) [ } كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم 

الدنيئة ، اليت تزري به كاألكل يف السوق ، كأن ينصب مائدة ويأكل عليها ، وال يضر أكل الشيء اليسري 
العادة بتغطيته من يديه ، أو ميد رجليه يف جممع الناس ، أو يتمسخر مبا كالكسرة ، وحنوها أو كأن يكشف ما جرت 

يضحك الناس به ، أو خياطب امرأته أو سريته حبضرة الناس باخلطاب الفاحش ، أو حيدث الناس مبباضعته هلما ، 
 يكن حراماً ، ألن وحنو ذلك من األفعال الدنيئة اليت جيتنبها ذوو املروءات ، وإمنا اعترب ذلك يف الشهادة وإن مل

من داوم على ترك : مرتكبه ال حتصل الثقة بقوله ، ألن من فعل ذلك ال ميتنع غالباً من الكذب وحنوه ، ومن مث قلنا 
  . السنن الراتبة ردت شهادته ال الرتكابه حمرماً ، بل ألن من هذه حاله ال يؤمن أن يترك شيئاً من الفرائض 

) إذا مل تستح فاصنع ما شئت : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل : (  وقد روي عن النيب أنه قال ٣٨٤٥
أي من مل يستح صنع ما شاء ، واختلف يف الصنائع الدنيئة هل مرتكبها خمل باملروءة كالزبال ، واحلجام ، واحلائك 

وإن قبل من غريهم ، وإن ، واحلارس وحنوهم ، على وجهني املشهور منهما ال ، لكن ال يقبل مستور احلال منهم 
  . قبل من غريهم ، وهذا مكان حيتاج إىل بسط ال يليق هبذا املختصر ، واللَّه أعلم 

  . وجتوز شهادة الكفار من أهل الكتاب يف الوصية يف السفر ، إذا مل يكن غريهم : قال 
م إذا حضر أحدكم املوت حني يا أيها الذين آمنوا شهادة بينك{ (  ١٩]  ٢ب : [ األصل يف ذلك قوله تعاىل : ش 



) [ } الوصية ، اثنان دوا عدل منكم ، أو آخران من غريكم ، إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت 
  اآلية وهذا ظاهر يف ذلك ]  ١ب 

خرج رجل من بين : مث قد زاده إيضاحاً حبيث صريه نصاً ما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ٣٨٤٦
مع متيم الداري ، وعدي بن بدَّاء ، فمات السهمي بأرض ليس هبا مسلم ، فلما قدموا بتركته فقدوا جاماً من سهم 

ابتعناه من متيم الداري ، وعدي بن : فضة ، خمّوصاً بذهب ، فأحلفهما رسول اللَّه ، مث وجدوا اجلام مبكة فقالوا 
وفيهم نزلت هذه : وأن اجلام لصاحلبهم ، قال . من شهادهتما لشهادتنا أحق : بّداء ، فقام رجالن من أوليائه فحلفا 

رواه البخاري وأبو داود فقد وافق ]  ١ب ) [ } يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم { (  ١٩]  ٢ب : [ اآلية 
  . قضاء الرسول اآلية الكرمية ، مث إن الصحابة رضي اللَّه عنهم قضو بذلك ، فدل على بقاء احلكم بعد وفاته 

فعن الشعيب أن رجالً من املسلمني حضرته الوفاة بدقوقا هذه ، ومل جيد أحداً من املسلمني ، يشهده على  ٣٨٤٧
وصيته ، فأشهد رجلني من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة فأتيا األشعري يعين أبا موسى ، فأخرباه وقدما بتركته 

د رسول اللَّه ، فأحلفهما بعد العصر ما خانا وال هذا أمر مل يكن بعد أن كان يف عه: ووصيته ، فقال األشعري 
  . رواه أبو داود . كذبا ، وال بّد ال وال كتما ، وال غريا ، وأهنا لوصية الرجل وتركته ، وأمضى شهادهتما 

وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أذ قضى بذلك يف زمان عثمان رضي اللَّه عنه رواه أبو عبيد يف الناسخ  ٣٨٤٨
{ (  ١٩أن املراد بالشهادة احلضور ، كما يف قوله ) رد قول من زعم ( ، وقد تبني مبجموع هذا واملنسوخ 

ويكون املعىن فليحضر اثنان ، أي يوصي إليهما يف هذه احلالة ، تأكيداً أو ) } وليشهدوا عذاهبما طائفة من املؤمنني 
من ( آية اللعان أيضاً ، وأبعد من هذه األقوال  أن املراد بالشهادة اليمني ، كما يف) وقول من زعم ( حنو ذلك ، 

الكرمية ، إذ ال دليل على ذلك ، مع أن السلف عملت عليه ، ومن مث أخذ أكثر السلف بظاهر [ نسخ اآلية ) زعم 
والظاهر أن األئمة لو بلغتهم األحاديث ألكدت عندهم ظاهرا اآلية . به قال أكابر املاضني : قال ابن املنذر ] اآلية 

  أهل املدينة ليس عندهم حديث أيب موسى ، من أن يعرفونه ؟ : ، ومل يعدلوا عنها ، قال أمحد 
لشهادة الكفار واحلال ما تقدم أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهو املشهور من ) فشرط اخلرقي ( إذا تقرر هذا 

والرواية ( حيسن إحلاق غريهم هبم  الروايتني ، ألن األحاديث اليت وردت يف ذلك إمنا وردت من أهل الكتاب ، وال
مع كوهنم من أهل ) يشترط ( ال يشترط ذلك ، متسكاً بإطالق اآلية الكرمية ، ونظراً حلال العذر ، وقيل ) الثانية 

أيضاً أن ال يوجد غريهم ، وهو كذلك كما يف األحاديث ، ) ويشترط ( الكتاب أن يكون هلم ذمة وليس بشيء ، 
ويشترط أيضاً أن حيضر املوصي املوت ، كما يف اآلية واألحاديث ، وعموم كالمه ( ية الكرمية وكما أومأت إليه اآل

  . يشمل الوصية من املسلم والكافر وهو كذلك 
ما خانا وال : إذا تقرر هذا فيحلف احلاكم الشاهدين من الكفار ، إذا شهدا يف الوصية كما تقدم ، بعد العصر 

وهل ذلك على سبيل الوجوب وهو األشهر أو االستحباب ؟ على وجهني ، . صية الرجل كذبا وال َحرَّفا ، وإهنا لو
مث إن اطلع على أهنما استوجبا إمثاً خليانتهما وأمياهنما الكاذبة ، قام رجالن من أولياء املوصي ، فحلفا باللَّه لشهادتنا 

  . أحق من شهادهتما ، ويقضي هلم اقتداء باآلية الكرمية واللَّه أعلم 
  . وال جتوز شهادهتم يف غري ذلك : قال 
  . قد تقدم ذلك عن قرب ، واخلالف يف شهادة بعضهم على بعض ، فال حاجة إىل إعادته : ش 
  . وال تقبل شهادة خصم : قال 
أن يريد به العدو ) : حيتمل . ( خصم : ملا فرغ اخلرقي من شروط الشهادات ، شرع يتكلم يف موانعها وقوله : ش 



لظاهر ، فال تقبل شهادة القاذف على من قذفه ، أو من قطع عليه الطريق على القاطع ، وحنو ذلك ، ملا ، وهو ا
) ال جتوز شهادة القانع ألهل البيت ( تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال قال رسول اللَّه 

اود والغمر احلقد ، وألن العداوة تورث هتمة والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت ، رواه أمحد وهذا لفظه ، وأبو د
شديدة ، فمنعت الشهادة كالقرابة القريبة ، وال ترد قبول شهادة الكفار يف الوصية ، ألن الشارع استثىن ذلك 
للحاجة الداعية إليه ، وأبو حممد أجاب بأن العداوة ثَم دينية ، والدين مينع شهادة الزور ، ومقتضى تعليله قبول 

لكفار مطلقاً ، ويرد عليه أن البدعي ال تقبل شهادته على السين ، خبالف العكس ، وإن كانت العداوة شهادة ا
  . دينية متنع شهادة الزور 

وحيتمل أن يريد كل خصم فيدخل فيه من خاصم يف حق ، كالوكيل أو الوصي ، ال تقبل شهادته فيما هو وكيل أو 
شهادته فيما هو شريك أو مضارب فيه ، وذلك ألنه يشهد لنفسه  وصي فيه ، وكالشريك أو املضارب ، ال تقبل

  . فأشبه املالك 
واعلم أن إطالق اخلرقي غري مراد ، إذ شهادة العدو تقبل لعدوه ، النتفاء التهمة ، إمنا املمتنع شهادته عليه ، 

املضارب تقبل وكذلك شهادة الوكيل أو الوصي تقبل يف غري ما هو وصي أو وكيل فيه ، وكذلك الشريك و
  . شهادهتم يف غري مال الشركة واملضاربة 

لو كان ) الثاين ( شرط العداوة أن تكون ظاهرة ، وأن تكون لغري اللَّه ، كذا قيده ابن محدان ) أحدمها ( تنبيهان 
ذلك القذف يف حال الشهادة ، كمن شهد على رجل حبق ، وقذفه املشهود عليه ، مل ترد شهادته بذلك ، لئال يتخذ 

  . وسيلة يف إبطال الشهادات واحلقوق ، واللَّه أعلم 
  . وال جار إىل نفسه نفعاً : قال 
أي نفعا بشهادته ، كشهادة الغرماء للمفلس احملجور عليه ، أو للميت مبال ، ألن حقوقهم تتعلق بذلك لو : ش 

املطالبة لليسار ، مع أن : إذأُ ألنا نقول تتوجه املطالبة : ثبت ، وخرج قبل احلجر ألن احلق متعلق بالذمة ، ال يقال 
ومن ذلك . انتهى . ابن محدان اختار يف الكربى الرد واحلال هذه ، ألن توجه املطالبة هتمة تصلح لرد الشهادة 

شهادة أحد الشريكني بعفو اآلخر عن شفعته ، وشهادة السيد لعبده املأذون له يف التجارة ، أو ملكاتبة ، واألجري 
فيما استأجر فيه نص عليه ، والوارث ملورثه جبرح قبل االندمال ، وحنو ذلك ، ملا يف ذلك كله من التهمة  ملستأجره

  . املانعة من قبول الشهادة 
  . مضت السنة يف اإلسالم أن ال جتوز شهادة خصم وال ظنني ، والظنني املتهم : وقد روي عن الزهري قال  ٣٨٤٩
واالعتبار . قضى رسول اللَّه أن ال شهادة خلصم وال طنني : عوف قال وعن طلحة بن عبد اللَّه بن  ٣٨٥٠

بالوارث حال املوت ، كما يف الوصية ، ويف شهادة الوارث ملورثه يف مرضه بدين وجهان ، والقبول قطع به أبو 
ا احلق إمنا حممد ، الحتمال إفضائه إىل املوت ، فتجب الدية للوارث الشاهد ابتداء ، فيكون شاهداً لنفسه ، وهن

وعلى هذا الفرق ينبغي أن خيرج يف الشهادة : جيب للمشهود له مث جيوز أن ينتقل ، وجيوز أن ال ينتقل ، قلت 
باجلرح خالف ، بناء على أن الشهادة هل جتب يف الشهادة باجلرح خالف ، بناء على أن الشهادة هل جتب 

  . قبول مىت حكم هبا مل يتغري احلكم باملوت بعده ، واللَّه أعلم مث على القول بال. للمجروح ابتداء أو للورثة ، انتهى 
  . وال دافع عنها : قال 
أي دافع عن نفسه ضرراً ، كأن يشهد املشهود عليه جبرح الشهود ، أو العاقلة جبرح شهود قتل غري العمد ، : ش 

و بعيداً قبلت شهادته ، النتفاء التهمة إن كان الشاهد منهم فقرياً أ: ألهنم يدفعون بذلك الدية عن أنفسهم ، وقيل 



يف احلال الراهنة ، وكذلك شهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء احلق ، أو اإلبراء منه وحنو ذلك ، ملا يف ذلك من 
  . التهمة املخلة بالثقة من الشاهد ، واللَّه أعلم 

  . وال جتوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة : قال 
هذا أحد شروط الشهادة ، ألن من كان كذلك ال حتصل الثقة بقوله ، وهلذا مل تقبل روايته ، قال  قد تقدم أن: ش 

وتقييده بكثرة الغلط حيترز عن قليله ، إذ أحد ال يسلم . انتهى . إال يف أمر جلي مع حبث احلاكم عنه : ابن محدان 
ختل بغلبة ظن صدقه ومقتضى قول اخلرقي من ذلك ، وإمنا تتفاوت مراتب الناس فيه ، وال شك أن كثرة غلطه 

وال مينع : وغريه أنه لو تساوى حاله أو تقارب قبل قوله ، وكالم أيب حممد يف املغين حيتمل خالف هذا ، ألنه قال 
  . من الشهادة وجود غلط نادر ، أو غفلة نادرة ، واللَّه أعلم 

  . وجتوز شهادة األعمى إذا تيقن الصوت : قال 
وحنو ذلك ، وكما يف روايته ]  ١ب ) [ } واستشهدوا شهيدين من رجالكم { (  ١٩]  ٢ب [ : لعموم : ش 

ويف شهادته باالستفاضة ، مع أنه ال بد أن يسمعها من عدلني ، وال بد من معرفتهما ، ليعرف عدالتتهما ، ودعوى 
  . بته له ، فيعرف صوته يقيناً عدم تيقن الصوت ممنوع ، إذ قد يكون املشهود عليه ممن ألفه األعمى ، وكثرت صح

وقد أشعر كالم اخلرقي أنه ال جتوز شهادة األعمى على . للسمع قيافة كقيافة البصر : وهلذا قال قتادة  ٣٨٥١
األفعال ، وهو كذلك ، لعدم آلة ذلك منه ، نعم لو حتمل الشهادة على ذلك قبل العمى جاز أن يشهد به بعده ، 

ونسبه ، وكذلك إن مل يعرفه بذلك ، بل تيقن صوته ، قاله يف املغين فإن مل يعرفه إال  إذا عرف املشهود عليه بامسه
بعينه فوصفه فهل تقبل لقيام الصفة مقام املشاهدة ، وهو قول القاضي ، أو ال تقبل لعدم ضبط ذلك غالباً ؟ فيه 

  . للَّه أعلم وجهان ، ولعل هلما التفاتاً إىل القولني يف السلم يف احليوان وقد تقدم ، وا
  . وال جتوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل : قال 
وسواء يف ذلك ولد البنني ، وولد البنات ، ملا يف ذلك من التهمة املانعة كما تقدم وألن بينهما بعضية ، فكأنه : ش 

  . شهد لنفسه 
يف املال وحنوه كأنه شهد لنفسه ، ألن ماله وألنه إذا شهد له ) فاطمة بضعة مين ، يريبين ما راهبا : ( قال  ٣٨٥٢

فيما ال : رواية أخرى بالقبول ، قال اجلمهور ) ويف املذهب ) ( أنت ومالك ألبيك ( كماله ، بدليل قوله عليه الالم 
جير به نفعاً غالباً ، حنو أن يشهد أحدمها لصاحبه بعقد نكاح ، أو قذف ، قال القاضي وأصحابه ، وأبو حممد يف 

أو مال ، وهو مستغن عنه ، النتفاء التهمة غالباً ، وأطلق القبول يف الكايف ، فإن ثبت اإلطالق فمستنده : ين املغ
  . العمومات ، وال ريب أن املذهب على كل حال األول 

  . وال شهادة الولد وإن سفل هلما وأن علوا : قال 
املذهب هنا كاملذهب ثَمَّ ، إال أن التهمة يف شهادة اخلالف يف شهادة الولد هلما كاخلالف يف شهادهتما له ، و: ش 

تقبل شهادة الولد هلما ، وال تقبل شهادهتما له ، ) عن أمحد رواية ثالثة ( الولد للوالد أخف من العكس ، فلهذا 
والدين وال جتوز شهادة ال: وعللها بأن مال االبن ألبيه ، خبالف مال األب ، فإنه ال يضاف إىل ابنه ، وقول اخلرقي 

إىل آخره ، مقتضاه أن شهادة أحدمها على صاحبه تقبل ، وهو املذهب بال ريب ، حىت أن أبا الربكات جزم بذلك 
يا أيها { (  ١٩]  ٢ب : [ ، إذ شهادته له إمنا ردت للتهمة ، وال هتمة يف شهادته عليه ، وقد قال سبحانه وتعاىل 

فأمر ]  ١ب ) [ } ه ، ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط ، شهداء للَّ
سبحانه بالشهادة عليهم ، ولو مل تقبل ملا كان يف الشهادة عليهم فائدة ، وحكى القاضي يف اجملرد رواية أخرى وقال 



  . نقلها مهنا ال تقبل كما يف الشهادة له ، جعال له كالفاسق : يف الروايتني 
  . والوالد املراد هبما من النسب ، ال من الرضاع والزنا ، واللَّه أعلم  الولد هنا: تنبيه 
  . وال السيد لعبده : قال 
  . ألن العبد له ، فشهادته له شهادة لنفسه يف احلقيقة : ش 
  . وال العبد لسيده : قال 
  . ألنه متهم ، وقد دخل يف كالمه املكاتب ال جتوز شهادته لسيده ، ألنه عبد له : ش 
  . وال الزوج المرأته ، وال املرأة لزوجها : ال ق

هذا هو املذهب املشهور ، اجملزوم به عند األكثرين ، لتبسط كل منهما يف مال اآلخر عادة ، فأشبه الولد مع : ش 
} وقرن يف بيوتكن { (  ١٩]  ٢ب [ الوالد وبالعكس ، وهلذا أضيف مال أحدمها إىل اآلخر ، قال سبحانه وتعاىل 

فأضاف البيوت إليهن تارة ، وإىل النيب ]  ١ب ) [ } ال تدخلوا بيوت النيب { (  ١٩]  ٢ب [ وقال ]  ١ ب) [ 
تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، متسكا بالعمومات ، وقد : رمحه اللَّه رواية أخرى ) وعن أمحد ( أخرى ، 

وهو أمثل الطريقتني ، والطريقة الثانية يف  خرج من كالم اخلرقي شهادة أحدمها على صاحبه ، فتقبل بال خالف ،
  . ذلك اخلالف أيضاً ، واللَّه أعلم 

  . وشهادة األخ ألخيه جائزة : قال 
للعمومات ، وال يصح إحلاقه بالوالد والولد ، لضعف التهمة يف حقه أو انتفائها ، وقد علم من كالم اخلرقي : ش 

ين بطريق األوىل ، وكذلك األجنيب ، وإن كان صديقاً مالطفاً ، قبول شهادة كل قريب ما عدا الوالدين واملولود
  . على األشهر املقطوع به عند الشيخني وغريمها 

  . وجتوز شهادة العبد يف كل شيء إال يف احلدود : قال 
مذهبنا قبول شهادة العبد يف كل شيء ما عدا احلدود والقصاص ، ألنه منا ومن رجالنا ، وممن نرضاه ، ومن : ش 

  . ذوي العدل ، فدخل يف اآليات الكرميات ، وكما يف روايته وفتياه ، وأخباره الدينية 
قد : تزوجت أم حيىي بنت أيب وهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت : ويف الصحيح عن عقبة بن احلارث قال  ٣٨٥٣

دعها ( ا ، ويف رواية فنهاه عنه: ويف رواية ) كيف وقد زعمت : ( فذكرت ذلك لرسول اللَّه فقال . أرضعتكما 
ودعوى أنه ال مروءة له ممنوع ، بل هو كاحلر ، ينقسم إىل من له مروءة ومن ال مروءة له ، وقد كان كثري ) عنك 

من سلف هذه األمة وعلمائها وصاحليها موايل ، ومل حيدث فيهم باإلعتاق إال احلرية ال حتدث علماً وال ديناً ، 
تقبل فيهما أيضاً ، هو اختيار القاضي يعقوب ، وإليه ميل ابن عقيل يف ) فعنه ( واختلف يف احلدود يف القصاص 

ال تقبل ، ملا يف شهادته ) وعنه ( يل عن أمحد منع يف احلدود ، وذلك ملا تقدم من العمومات : التذكرة ، فإنه قال 
قصاص تندرىء بالشبهة ، وقيل من اخلالف ، إذ كثري من الفقهاء أو أكثرهم ال يقبلها ، وذلك شبهة ، واحلدود وال

يقبل يف القصاص ، ألنه حق آلدمي ، مبين على الشح والضيق ، ال احلدود ، ألهنا حق للَّه تعاىل ، وحقوق اللَّه : 
  . سبحانه مبنية على املساهلة واملساحمة ، وهو ظاهر كالم اخلرقي 

  . وجتوز شهادة األمة فيما جتوز فيها شهادة النساء : قال 
  . اآلية ، مع حديث عقبة املتقدم ) } فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان { (  ١٩األحرار ، لدخوهلا يف  أي: ش 
حكم املكاتب واملدبر ، وأم الولد حكم القن يف ذلك ، وكذلك املعتق بعضه ، قاله أبو حممد يف املغين ، وال ) تنبيه ( 

  . ق بعضه وكذا املعت: قلت : معىن لقول ابن محدان يف الكربى 



  . وشهادة ولد الزنا جائزة يف الزنا وغريه : قال 
  . لعموم اآليات ، وألنه عدل مقبول الشهادة يف غري الزنا ، فيقبل يف الزنا كغريه : ش 
  . وإذا تاب القاذف قبلت شهادته : قال 

  ) . التائب من الذنب كمن ال ذنب له ( لعموم : ش  ٣٨٥٤
أي يقطع ما قبله ، وإذاً يصري كمن مل يقذف ، وألنه تائب ) واإلسالم جيب ما قبله  التوبة جتب ما قبلها ،(  ٣٨٥٥

من ذنبه ، فقبلت شهادته كالتائب من الزنا ، أو قتل النفس ، بل أوىل ، ألهنا أعظم من القذف ، وأما قوله سبحانه 
مل يتوبوا ، بدليل آخر اآلية ، بناء  فمعناه أن]  ١ب ) [ } وال تقبلوا هلم شهادة أبداً { (  ١٩]  ٢ب : [ وتعاىل 

  . عندنا على أن االستثناء إذا تعقب مجالً عاد إىل مجيعها ، ما مل مينع منه مانع ، وبيان ذلك له موضع آخر 
ويدل عليه هنا ما يروى عن عمر رضي اللَّه عنه أنه كان يقول أليب بكرة رضي اللَّه عنه حني شهد على  ٣٨٥٦

  . ومل ينكر ذلك منكر فكان إمجاعاً . لست أقبل شهادتك : اللَّه عنه  املغرية به شعبة رضي
شهد على املغرية بن شعبة ثالثة رجال أبو بكرة ، ونافع بن احلارث ، وشبل بن : سعيد بن املسيب : قال  ٣٨٥٧

رجالن وقبل عمر فتاب . توبوا تقبل شهادتكم : معبد ، ونكل زياد ، فجلد عمر رضي اللَّه عنه الثالثة ، وقال هلم 
  . شهادهتما ، وأىب أبو بكرة فلم تقبل شهادته ، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة 

ال جتوز ( قال رسول اللَّه : وما رواه ابن ماجه بسنده عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال  ٣٨٥٨
مث يدل على ضعفه . مل يرفعه من روايته حجة : فقال ابن عبد الرب ) شهادة خائن وال خائنة ، وال حمدود يف اإلسالم 

والالم يف القاذف للعهد ، أي القاذف بالزنا ، وحيتمل أهنا . قبول شهادة كل حمدود تائب يف غري القذف ، انتهى 
للجنس ، فيدخل فيه القذف بالشتم وحنوه ، وهو أمشى على ما قال أبو حممد ، فإنه أي القاذف بالشتم ترد شهادته 

، وهذا يدل على أن القذف بالشتم وحنوه عند كبرية ، وإال كان اعترب تكرر ذلك ، وإطالق اخلرقي وروايته 
وإن مل جيلد ، وهو كذلك عندنا ، ألن اللَّه سبحانه رتب على رمي احملصنات ثالثة أشياء ، اجللد ، وانتفاء : يقتضي 

  . الشهادة ، والفسق ، فيتبني مبجرد الرمي 
القاذف جميء الشاهد كما يف قصة الذين شهدوا على املغرية ، فإن شهادته ترد دون روايته ، إذا جاء ) تنبيه ( 

بدليل ما تقدم عن عمر يف حق أيب بكر رضي اللَّه عنهما ، مع أنه مقبول الرواية بال تردد ، خبالف من قصد الشتم 
  . والقذف ، فإن شهادته وخربه وفتياه ال يقبلن حىت يتوب 

  . بأن يكذب نفسه وتوبته : قال 
هذا هو املشهور من املذهب ، جزم به القاضي يف القاضي يف اجلامع الصغري ، وأظن ويف التعليق الكبري ، : ش 

  والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وابن عقيل يف التذكرة وغريهم 
إال الذين تابوا من { (  ١٩]  ٢ب : [ ألنه يروى عن عمر رضي اللَّه عنه عن النيب أنه قال يف قوله تعاىل  ٣٨٥٩

وهذا نص إن ثبت ، وألن ) . توبته إكذاب نفسه : ( قال ]  ١ب ) [ } بعد ذلك وأصلحوا فإن اللَّه غفور رحيم 
عرض املقذوف تلوث القذف ، واإلكذاب يزيل ذلك التلوث ، فيصري كأن مل يوجد قذف وهو املقصود ، وفرق 

ذهب ، فقال إن كان قذفه بالسب والشتم فكما تقدم ، وإن كان بالشهادة القاضي أظنه يف اجملرد ، وزعم أنه امل
حذاراً من أن يكون صادقاً ، فال يؤمر بالكذب ، . القذف حرام باطل ، ولن أعود إىل ما قلت : فتوبته أن يقول 

وال أعود :  يقول وال: قال . ندمت على ما كان مين ، وال أعود إىل ما اهتم فيه : وحنو هذا قال السامري ، ولفظه 
ملا فيه من منع الشهادة ، واختار أبو حممد يف املغين أنه إن مل يعلم صدق نفسه فكاألول ، وإن علم . إىل ما كان مين 



صدقه فتوبته االستغفار واإلقرار ببطالن ما قاله ، وحترميه ، وأنه ال يعود إىل مثله ، وعلله بأنه قد يكون كاذباً يف 
يف السب ، وحنو هذا جزم به يف الكايف ، وفيه نظر ، فإن الكذب خمالفة الواقع ، والصادق مل الشهادة ، صادقاً 

خيالف الواقع ، فكيف يقر ببطالن ما قاله ، مث كيف يكون كاذباً يف الشهادة ، مع أنه صادق فيما لفظ به ، نعم 
فإذاً يتوجه إطالق اخلرقي : ، قلنا الشرع منعه من الشهادة حيث مل يكمل النصاب وحنو ذلك ، فإن قيل مطلقاً 

واألكثرين ، ويكون تكذيبه نفسه راجعاً ملا يف حكم اللَّه سبحانه ، وحكى يف املنقع قوالً ظاهره أنه رابع أنه إن علم 
وهو . قد ندمت على ما قلت ، وال أعود إىل مثله ، وأنا تائب إىل اللَّه تعاىل منه : صدق نفسه فتوبته أن يقول 

ظاهر كالم اخلرقي أنه ال يعترب مع توبة القاذف إصالح العمل ، وجزم به كثري من األصحاب ، وظاهر و. حسن 
كالم أيب حممد يف املقنع وتبه ابن محدان أن فيه اخلالف اآليت ، ومقتضى ما يف املغين نفي اخلالف من القاذف بلفظ 

من إصالح عمله سنة ؟ فيه روايتان مشهورتان ، الشهادة ، أما غري القاذف فهل يكتفي مبجرد توبته ، أو ال بد 
املشهور منهما األول ، وأليب حممد يف الكايف احتمال أنه يعترب مضي مدة نعلم توبته فيها ، من غري توقيت ، واقاضي 

  . جيعل حمل اخلالف يف غري املبتدع ، أما املتبدع فيعترب له مضي سنة ، وهو مقتضى كالم السامري 
  . واللَّه أعلم . من إصالح جمانبة من كان يواليه يف ذلك أم ال ؟ على روايتني  هل) : تنبيه ( 

  . ومن شهد وهو عدل بشهادة قد كان شهد هبا وهو غري عدل وردت عليه مل تقبل منه يف حال عدالته : قال 
دها من الغضاضة واملعرية ، هذا هو املذهب املعروف ، اجملزوم به عند األكثرين ، ألنه يتهم بأدائها ، ملا حلقه بر: ش 

فيحتمل أنه أظهر العدالة ليزول عنه ما حصل له من ذلك ، وال يرد ما إذا ردت لكفره أو صغره ، أو جنونه أو 
رقه ، أو حرابته مث أعيدت بعد زوال ذلك ، فإهنا تقبل على األصح ، النتفاء التهمة يف ذلك غالباً أو قطعاً ، وأيضاً 

معرفته إىل حبث واجتهاد ، وكذلك العدالة ، وإذاً نقول شهادة مردودة باالجتهاد ، فال  الفسق خيفى فيحتاج يف
إنه : تقبل باالجتهاد ، حذاراً من نقض االجتهاد ، ومن مث قيل وصححه أبو الربكات ، وقال أبو حممد يف الكايف 

إهنا ال : فع ضرر ، مث زال ذلك األوىل فيما إذا ردت لتهمة رحم ، أو زوجية ، أو عداوة ، أو جلب نفع ، أو د
إنه األشبه بالصحة يقبل نظراً للتعديل األول ، إذ ال عار على الشاهد يف الرد : تقبل لذلك ، وقيل وقال يف املغين 

  . بذلك ، خبالف الرد بالفسق ، واللَّه أعلم 
  . إن كان مل يشهد هبا عند احلاكم حىت صار عدالً قبلت منه : قال 
ة وكذلك البلوغ واإلسالم واحلرية إمنا تعترب حال األداء ، ألنه حال ترتب احلكم ، خبالف ما قبل إذ العدال: ش 

ذلك ، ولذلك قبلت رواية من كان صبياً يف زمن النيب ، كابن عباس ، والنعمان بن بشري ، وغريمها رضي اللَّه 
  . لسماع ، وفائدته ذلك ، واللَّه أعلم عنهم من صبيان الصحابة ، وقد أمجع الناس على أحضار الصبيان جمالس ا

  ومن شهد وهو عدل فلم حيكم بشهادته حىت حدث منه ما الجتوز شهادته معه مل حيكم هبا : قال 
ألن حدوث ذلك يورث هتمة حال الشهادة ، ألن كثرياً من الناس يستر الفسق ، ويظهر العدالة ، وخرج ما : ش 

أو مات ، فإن ذلك ال مينع احلكم ، ألن ذلك ال يورث هتمة ، ألنه ال  إذا شهد مث خرس أو عمي ، أو صم أو جن
  . حيتمل أنه كان موجوداً حال الشهادة 

  . وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة يف كل شيء إال يف احلدود ، إذ كان الشاهد األول ميتاً أو غائباً : قال 
أمجعت العلماء من أهل احلجاز والعراق على : ، قال أبو عبيد  الشهادة على الشهادة جائزة يف اجلملة باإلمجاع: ش 

إمضاء الشهادة على الشهادة يف األموال ، وللحاجة الداعية إىل ذلك ، إذ قد يتأخر إثبات الوقوف وحنوها عند 
موال احلاكم ، مث ميوت شهود ذلك ، فلو مل تقبل ألفضى ذلك إىل ضرر كثري ، وإنه منفي شرعاً ، وحمل قبوهلا األ



بال ريب ، لإلمجاع واملعىن املتقدمني ، ال احلدود بال نزاع عندنا ، النتفاء املعىن املتقدم وهو احلاجة ، إذ الستر فيه 
أوىل ، وألن احلدود تندرىء بالشبهة ، والشهادة على الشهادة فيها نوع شبهة ، لتطرق السهو والغفلة والكذب 

وهو ظاهر كالم ) فعنه ( هدي الفرع ، واختلف عن إمامنا فيما عدا ذلك إىل كال الفريقني ، شاهدي األصل ، وشا
وو ظاهر كالم أيب بكر وابن حامد ال تقبل ، ) وعنه ( تقبل ، ألنه حق ال يندرىء بالشبهة ، فأشبه املال : اخلرقي 

( إليه ميل أيب حممد تقبل إال يف الدماء واحلدود ، و) وعنه ( ألنه حق ال يثبت إال بشاهدين ، فأشبه حد السرقة 
بأن بايب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إىل القاضي عند الشيخني يف خمتصريهما باب واحد ، ما ) واعلم 

  . قيل يف أحدمها قيل يف اآلخر ، وما ال فال 
  . وأبو الربكات يستثين حقوق اللَّه سبحانه من حمل اخلالف ، وهو أمشل مما تقدم ) : تبيه ( 

حتقق شروط الشهادة من العدالة وغريها يف كل ) أحدها ( رر هذا فيشترط للشهادة على الشهادة شروط إذا تق
واحد من شاهدي األصل ، وشاهدي الفرع ، إذ احلكم ينبين على الشهادتني مجيعاً ، فاعتربت الشروط يف كل 

فرع شهود األصل ، بأن شهادا منهما ، كالراوي عن الراوي ، وهذا واللَّه أعلم اتفاق ، فإن عدل شهود ال
الشرط ( بعدالتهما ، وعلى شهادهتما جاز ، وإن مل يشهدا بعدالتهما ، وعلى شهادهتما جاز وتوىل ذلك احلاكم 

أن تتعذر شهادة شهود األصل ، ألن املقتضي جلواز الشهادة على الشهادة احلاجة ، وال حاجة مع حضور ) : الثاين 
ية ، ألهنا أخف ، وهلذا مل يعترب فيها العدد ، وال الذكورية ، وال احلرية ، وال انتفاء شهود األصل ، وال ترد الروا

وال ريب أن ال تعذر أبلغ من املوت ، واختلف عن إمامنا يف التعذر مبا . التهمة ، وال اللفظ وحنو ذلك ، انتهى 
و خوف من سلطان أو لص ، أو فتنة عداه ، كالتعذر بغيبة ، أو مرض مينع احلضور وحنوه ، أو لكرب أو حبس ، أ

) وعنه ( وهو األشهر ، واملختار لألصحاب االجتزاء بذلك ، كالتعذر باملوت ، واجلامع التعذر ) فعنه ( وحنو ذلك 
ال يكتفي بذلك ، الحتمال زوال العذر ، وتأول القاضي ذلك على املوت ، وما يف معناه من الغيبة البعيدة ، وعلى 

حد الغيبة ، فاملختار للشيخني وأيب اخلطاب وغريهم أهنا مسافة القصر ، ألهنا الغيبة املعتربة شرعاً املذهب اختلف يف 
يف كثري من األحكام ، فكذلك هنا إحلاقاً للفرد الواحد باألعم األغلب ، وعن القاضي أهنا مسافة ال تتسع للذهاب 

الشرط ( الشهادة حرج ومشقة ، وإهنما منتفيان شرعاً  والعود يف اليوم ، ألهنا واحلال هذه يلحق شاهد األصل بأداء
أن يعني شاهداً الفرع شاهدي األصل ، وال يكفي أن يقوال حرين عدلني ذكرين ، الحتمال عدالتهما ) الثالث 

االسترعاء ، وهو أن يطلب شاهد ) الشرط الرابع . ( عندمها ، دون غريمها ، فيتمكن املشهود عليه من اجلرح 
مث هل يشترط أن يسترعيه . اشهد على شهاديت بكذا : الشاهد عليه حفظ الشهادة وأداءها ، فيقول األصل من 

بعينه ، وهو احتمال ذكره يف املغين ، أو يكتفي مبجرد االسترعاء ، فلو مسعه يسترعي شاهداً جاز له أن يشهد على 
أشهد : االسترعاء مل يشهد ، كأن يسمعه يقول شهادته ، وهو الذي أورده يف املغين مذهباً ؟ فيه قوالن ، فإن عدم 

مل يشهد ، الحتمال أن يقول ذلك على سبيل االستفهام اإلنكاري ، وحيتمل أن يكون هازالً وحنو . على فالن بكذا 
نعم . وحنو ذلك . ال تكون شهادة إال أن يشهدك ، فإذا مسعته يتحدث فإمنا ذلك حديث : ذلك ، وهلذا قال أمحد 

هد بذلك عند احلاكم ، أو يعزوه إىل سبب من بيع أو قرض ، وحنو ذلك فهل يقوم مقام االسترعاء وهو إن مسعه يش
الذي قاله القضي وابن البناء وغريمها ، لزوال االحتمال إذاً ، أو ال يقوم مقامه ألن الشهادة على الشهادة فيها 

أن يشهد شاهدان على شاهدي األصل ، ) الشرط اخلامس . ( معىن النيابة ، والنيابة يعترب فيها اإلذن ؟ فيه روايتان 
  . سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد واحد ، على املذهب املنصوص 

شاهد على شاهد جيوز ، مل يزل الناس على ذا ، شريح فمن دونه ، وشرط أبو عبد ) : أمحد (  ١٦قال  ٣٨٦٠



أصل فرعان ، وقيل يكتفي بشهادة فرغني ، بشرط أن يشهدا على كل واحد اللَّه بن بطة شهادة أربعة ، على كل 
اشتراط ) فعنه ( وهو اشتراط ذكورية شهود األصل وشهود الفرع ) شرط سادس ( من األصلني ، واختلف يف 

ذلك ، ألن يف الشهادة على الشهادة ضعفاً ، ويف شهادة النساء ضعف ، فيجتمع ضعفان ، فال يدخل النساء يف 
) [ } فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان { (  ١٩ال يشترط ذلك ، أما يف األصول فلعموم ما تقدم ) وعنه ( لك 

وحنو ذلك ، وأما يف الفروع فنظرا للمقصود ، إذ هو إثبات احلق املشهود به ، وقد ثبت أنه يثبت بالنساء ]  ١ب 
تقدم ، ويشترط يف شهود الفرع ، نظراً لعني ما شهدوا وهو األشهر ال يشترط ذلك يف شهود األصل ملا ) وعنه ( 

به ، وهو شهادة األصول ، وأن ذلك ليس مبال ، وال املقصود منه املال ، ويتفرع على ذلك أنه لو شهد رجالن 
على رجل وامرأتني ، جاز على الثانية والثالثة ، دون األوىل ، ولو شهد رجل وامرأتان على الثانية والثالثة ، دون 

األوىل ، ولو شهد رجل وامرأتان على مثلهم ، أو على رجلني ، مل جيز على األوىل ، وكذا على الثالثة ، وجاز على 
وقد علم من تعليل ما تقدم وهو أليب حممد أن املرأة ال تكون فرعاً إال فيما يقبل فيه شهادة النساء . الوسطى انتهى 

قوالً ، والذي قدمه وهو مقتضى إطالق أيب الربكات وغريه منفردات أو مع الرجال ، وحكى ابن محدان ذلك 
  . جواز كوهنا فرعاً مطلقاً 

  . أشهد علي : ويشهد على من مسعه يقر حبق ، وإن مل يقل للشاهد : قال 
أقرضين ، أو كان : له علي كذا ، واإلقرار بسابقة احلق ، كقوله : هذا يشمل اإلقرار حبق يف احلال ، كقوله : ش 

، أو كان له علي وقضيته ، إذا جعلناه إقراراً ، وهذا إحدى الروايات عن اإلمام ، نقلها ابن منصور ، وهو  له علي
وغري ذلك ، ]  ١ب ) [ } إال من شهد باحلق وهم يعلمون { (  ١٩]  ٢ب [ املذهب عند أيب حممد ، لعموم 

) والرواية الثانية ( لو حصل له العلم بالرؤية والشاهد هنا قد حصل له العلم بسماعه ، فجاز له أن يشهد به ، كما 
ال جيوز له أن يشهد بذلك مطلقاً ، نقلها بكر بن حممد ، واختارها أبو بكر ، جلواز أن يكون قال ذلك على سبيل 

د أنه إن أقر حبق يف احلال شه) والرواية الثالثة ( املمازحة ، ال على سبيل احلقيقة ، وكما يف الشهادة على الشهادة 
به ، زأن أقر بسابقة احلق مل يشهد به ، نقلها أبو طالب ، واختارها أبو الربكات ، ألن املقر حبق يف احلال معترف به 

، فالشاهد جيزم تبعاً إلقراره بأنه عليه ، واملقر بسابقة احلق ال يلزم منه أنه عليه ، ألنه جيوز أن يكون وفّاه ، 
خيري الشاهد يف الشاهد يف الشهادة واحلال ما تقدم ، وال جيب عليه ) ة الرابعة والرواي( فالشاهد ال جيزم بأنه عليه 

ذلك ، نقلها أمحد بن سعيد ألن وقوع اخلالف شبهة درأت الوجوب ، وتورع ابن أيب موسى فقال يف القرض وحنوه 
أشهد على إقراره : يقول حضرت إقرار فالن فكذا ، وال : وال يشهد به ملا تقدم ويف اإلقرار حبق يف احلال يقول : 
فهل مينع ذلك الشهادة ، أو ال مينع . ال تشهدا علينا مبا جيري بيننا : فعلى األوىل لو قال التحاسبان للشاهدين . 

  . ويلزم إقامتها ، وهبا قطع أبو حممد يف املغين ؟ على روايتني 
وغري ذلك من العقود ، والطالق ، وحنو ذلك مما  واخلرقي رمحه اللَّه مل يذكر إال اإلقرار ، وبقي عليه مساع احلكم ،

مرجعه القول ، أما مساع احلكم ففيه الروايات الثالث األول املبدوء هبن يف اإلقرار ، وأما الطالق والعقود وحنو 
( ذلك فيشهد به ، وإذا شهد بذلك فاألوىل أن يشهد على األفعال ، وقد حكى القاضي يف األفعال روايتني أيضاً 

فإن أراد بذلك : يشهد ، قال أبو حممد ) والثانية . ( اشهد : ال يشهد هبا حىت يقول له املشهود عليه ) مها إحدا
العموم مل يصح ، ألدائه إىل منع الشهادة عليه بالكلية ، إذ الغاصب ال يستشهد أحداً على غصبه ، وكذا السارق 

هل أشهدكم على ذلك ؟ قال : ة مل يقل عمر رضي اللَّه عنه وحنومها ، مث إن أبا بكرة وأصحابه ملا شهدوا على املغري
قلت . ( وإن أراد األفعال اليت تكون بالتراضي ، كالقبض يف الرهن ، والقبض والتفرق يف البيع ، وحنو ذلك جاز : 

ذ



لشهادة وإذا جرى اخلالف يف ذلك فينبغي جريانه يف الطالق والعقود وحنو ذلك ، وكالم أيب الربكات اجلزم با) : 
  . واللَّه أعلم . بذلك ، وحيتمل أن يريد القاضي باألفعال الشهادة على اإلقرار باألفعال 

  . وجتوز شهادة املستخفي إذا كان عدالً : قال 
هذا أحد نوعي الشهادة على املقر ، وإن مل يشهده على ما مسعه ، واخلالف فيه كاخلالف فيه مث ، وخمتار أيب : ش 

لئال . إذا كان عدالً : ه أعلم مصرح به هنا ، وتبعه ابن أيب موسى على خمتاره ، وإمنا قال اخلرقي بكر إمنا هو واللَّ
فيكون مرتكباً للنهي ، ]  ١ب ) [ } وال جتسسوا { (  ١٩]  ٢ب : [ يتوهم أن هذا يدخل حتت قوله تعاىل 

جة الداعية ، وإمنا املشترط العدالة ، ألهنا فيمنع من الشهادة لذلك ، فأشار إىل أن هذا التجسس غري ممنوع منه للحا
  . متنع من التجسس يف غري ذلك ، واملستخفي يشمل املستخفي يف كل ما مسعه أو حضره ، واللَّه أعلم 

  كتاب األقضية

  
وإذا هلك رجل وخلف ولدين ومائيت درهم ، فأقر أحدمهامبائة درهم ديناً على أبيه ، إال أن يكون املقر عدالً : قال 

  . فيشاء الغرمي أن حيلف مع شهادة االبن ، ويأخذ مائة ، وتكون املائة الباقية بني االبنني 
وضع هذه املسألة إذا أقر بعض الورثة بدين على مورثهم ، فإن عندنا يلزمه من الدين بقدر إرثه ، ففي مسألة : ش 

ثلث الدين ، ولو كان إرثه الثمن كما لو اخلرقي إرثه النصف ، فيلزمه نصف الدين ، ولو كان إرثه الثلث ، لزمه 
كان املقر واحلال ما تقدم زوجة ، لزمها مثن الدين وعلى هذا ، ألن إقراره تضمن أن املقر له يستحق من أصل 

التركة هذا املبلغ ، ويف يده مثالً نصفها ، فيلزمه نصفه ، وأن إقراره تضمن حقاً عليه وحقاً على غريه ، فيسمع 
 يسمع على غريه ، فإن كان املقر عدالً فالغرمي خمري ، إن شاء اسشهده على ذلك ، فإذا أتى بلفظ على نفسه ، ومل

الشهادة حلف مع شهادته واستحق الباقي ، إذ ال هتمة يف حق املقر ، ألنه ال جير إىل نفسه بالشهادة نفعاً ، وال يدفع 
ما حصل له باإلقرار ، ولو كان املقر عدلني فأكثر هبا ضرراً واحلال هذه ، وإن شاء مل يستشهده ، واقتصر على 

  . وشهدا بذلك ، ثبت الدين بشهادهتما ، ولزمه قضاؤه من أصل التركة 
يلزمه من الدين بقدر : واعلم أن يف كالم كثري من األصحاب يف املسألة تساهالً يعرف مما أصَّلوه ، وهو أن قوهلم 

الً ألف درهم ، وإرثه النصف ، وهو مائة درهم ، فإن إطالقهم يقتضي أنه يشمل ما لو كان الدين املقر به مث. إرثه 
يلزمه مخسمائة درهم ألهنا قدر إرثه ، وليس كذلك ، وإمنا تركوا التنبيه على ذلك ألنه أّصلوا أوالً أن الدين إمنا 

  . واللَّه أعلم . يلزم قضاؤه من التركة ، وال يلزم الورثة شيء زائد عليها 
ا هلك رجل عن ابنني ، وله حق بشاهد ، وعليه من الدين ما يستغرق ماله ، فأىب الوارثان أن حيلفا مع وإذ: قال 

  . الشاهد ، مل يكن للغرمي أن حيلف مع شاهد امليت ويستحق 
إمنا مل يكن للغرمي الذي هو صاحب الدين أن حيلف مع الشاهد ويستحق ، ألن احلق ليس له ، إمنا هو للميت : ش 

رثة ، فأشبه ما لو مل يستغرق حقه الدين ، وقد أشعر كالم اخلرقي بأنه ال جيب على الورثة أن حيلفوا ، وهو أو للو
  . كذلك ، ألهنم قد يقوم عندهم شبهة متنعهم من اليمني ، واإلنسان ال جيب عليه أن يضر نفسه لنفع غريه 

ال بيمني مجيع الورثة ، وهو كذلك ، نعم إذا حلف يعلم منه أن احلق ال يثبت إ. فأىب الوارثان أن حيلفا : وقوله 
  . بعضهم ثبت له من احلق بقدر إرثه ، وال يشاركه فيه صاحبه ، ويتعلق به من الدين بقدر ما ثبت له 

  . قال فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع إىل الغرمي 



وميني الطالب ، وإذاً إذا حلف الورثة مع الشاهد  هذا مبين على ما تقدم من أن احلقوق املالية تثبت بشاهد: ش 
  . حكم بالدين ، فصار تركة ، ودفع إىل الغرمي ، لوجوب قضاء الدين قبل اإلرث والوصية 

ولو هلك رجل عن ابنني : واعلم أن يف كالم اخلرقي ما يشعر بأن الدين مينع نقل التركة إىل الورثة ألنه قال أوالً 
ر املسألة ، فأضاف احلق إىل امليت ، واألصل يف اإلضافة احلقيقية ، وقد اختلفت الرواية يف إىل آخ. وله حق بشاهد 

رواية ) وعن أمحد ( هذه املسألة ، واملنصوص املشهور املختار لألصحاب إن الدين ال مينع نقل التركة إىل الورثة 
ا حتتاج إليه من املؤونة منها ، وال يصح أخرى أنه مينع يف قدره ، وعلى هذه يكون مناء التركة حكمه حكمها ، وم

تصرفهم فيها ، لعدم ملكهم هلا ، وعلى املذهب هل يصح تصرفهم فهيا ؟ فيه خالف مبين على أن تعلق حق الغرماء 
بالتركة هل هو كتعلق حق املرهتن بالرهن ، وهو الذي ذكره القاضي يف تعليقه يف الزكاة يف موضعني استطراداً ، 

صح تصرفهم ، أو كتعلق حق اجملين عليه بالعبد اجلاين ؟ وهو الذي أورده أبو حممد يف املغين مذهباً ، فعلى هذا ال ي
إنه األقيس ، وعلى هذا يصح تصرفهم ، مث إن قضوا الدين وإال نقض ، قاله أبو حممد يف املغين ، : وقال ابن محدان 

رف قبل الوفاء بدون إذن الغرمي ، أو التوثيق برهن وحكى ابن محدان قوالً آخر على هذا القول أن الوارث ال يتص
يفي باحلق ، أو كفيل مليء ، وينبين أيضاً على اخلالف يف التعلق حكم النماء ، فإن قيل كتعلق املرهتن بالرهن ، 

  . تعلق الدين بالنماء ، وإن قيل كتعلق حق اجملين عليه باجلاين ؛ اختصت الورثة بالنماء ، واللَّه أعلم 
ومن ادعى دعوى على رجل ، وذكر أن بينته بالبعد منه فحلف املدعى عليه ، مث أحضر املدعي بينته حكم هبا : قال 

  . ، ومل تكن اليمني مزيلة للحق 
وهذا قد ادعى وأقام البينة ، فيكون له ) البينة ملن ادعى : ( النيب : ألن البينة تبني احلق وتظهره ولعموم قول : ش 

  . ل احلق ، وال تبطل احلكم بالبينة ، ألن أثرها عند عدم البينة ، أما مع وجودها فاحلكم هلا ، واليمني ال تزي
واخلرقي رمحه اللَّه ذكر املسألة يف البعد ، ومل يتعرض حلد البعد ، وكذا أبو حممد يف املغين ، وظاهر اإلطالق يقتضي 

لك ، فيحتمل أنه ال ميلك حتليف املدعى عليه ، مسافة القصر ، ومقتضاه أهنا لو كانت قريبة مل يكن احلكم كذ
فهل حيلف له . يل بينة وأريد حتليفه : إذا قال : وحيتمل أنه إذا أحلفه مث أحضر بينة مل حيكم هبا ، و أبو اخلطاب قال 

 :إن قال مع احلضور : ؟ حيتمل وجهني ، وقيد يف املغين الوجهني مبا إذا كانت حاضرة ، وفصل يف الكايف فقال 
أحلف ، مث هل ميكن من إقامة البينة بعد ؟ فيه وجهان . وال أقيمها : أحلفوه مث أقيم بينيت ، مل يستحلف ، وإن قال 

إن كانت البينة غائبة عن البلد ملك حتليفه ، مث إقامة البينة ، وإن كانت : ، وفصل أبو الربكات تفصيالً أخر فقال 
وال تسمع البينة ، وإن ) حتليفه ( البينة من غري حتليف أو ) إقامة . ( حاضرة يف جملس احلكم مل ميلك إال أحدمها 

كانت غائبة عن اجمللس حاضرة يف غري جملس احلكم فوجهان ، الذي أورده مذهباً ملكهما ، وحكى ابن محدان فيما 
  . ينة إال إقامة الب) ال ميلك ( أحدمها فقط ، ) ميلك ) ( ميلكهما ( إذا كانت حاضرة ثالثة أوجه ، 

  . واليمني اليت يربأ هبا املطلوب هي اليمني باللَّه عز وجل : قال 
 ١٩]  ٢ب [ وقال سبحانه ]  ١ب ) [ } وأقسموا باهللا جهد أمياهنم { (  ١٩]  ٢ب : [ لظاهر قوله تعاىل : ش 
  ] .  ١ب ) [ } فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا { ( 

إن من الكبائر اإلشراك باللَّه ، وعقوق الوالدين ، ( ال قال رسول اللَّه وعن عبد اللَّه بن أنيس اجلهين ق ٣٨٦١
واليمني الغموس ، وما حلف حالف باللَّه ميني صرب ، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إال جعل اللَّه نكتة يف قلبه إىل 

  . رواه أمحد والترمذي ) يوم القيامة 
من حلف باللَّه فليصدق ، ومن حلف باللَّه له : ( رسول اللَّه  قال: وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ٣٨٦٢



  . رواه ابن ماجه ) فلريض ، ومن مل يرض فليس من اللَّه 
  . احلالف بصفات اللَّه حالف باللَّه ، فحكمه حكمه ، واللَّه أعلم ) تنبيه ( 

ه الذي أنزل التوراة على موسى ، وإن كان واللَّ: قل : وإن كان احلالف كافراً إال أنه إن كان يهودياً قيل له : قال 
واللَّه الذي أنزل اإلجنيل على عيسى ، وإن كان هلم مواضع يعظموهنا ، ويتقون أن حيلفوا : قل : نصرانياً قيل له 

  . فيها كاذبني حلفوا فيها 
ما تقدم ، ولقول اللَّه  يعين أن حكم الكافر حكم املسلم ، يف أنه يربأ إذا حلف باللَّه سبحانه فقط ، إلطالق: ش 

وزاد أنه إن كان يهودياً قيل ]  ١ب ) [ } حتبسوهنا من بعد الصالة ، فيقسمان باللَّه { (  ١٩]  ٢ب : [ سبحانه 
  . قل واللَّه الذي أنزل التوراة على موسى : له 

كم من آل فرعون ، أذكركم باللَّه الذي جنا: ( ملا روي عن عكرمة أن النيب قال له يعين البن صوريا  ٣٨٦٣
وأقطعكم البحر ، وظلل عليكم الغمام ، وأنزل عليكم املن والسلوى ، وأنزل التوراة على موسى ، أجتدون يف 

: قل : وإن كان نصرانياً قيل له . ذكرتين بعظيم ، وال يسعين أن أكذبك رواه أبو داود : قال ) كتابكم الرجم ؟ 
  . قياساً على اليهودي . واللَّه الذي أنزل اإلجنيل على عيسى 

وظاهر كالم اخلرقي أن التغليظ ال يشرع إال يف حق أهل الكتاب ، لقضية النص املتقدم ، وإىل هذا ميل أيب حممد ، 
وحيتمل أن ميله إىل عدم مشروعيته مطلقاً ، وهو الذي أورده ابن محدان مذهباً ، مع تصرحيه بالكراهة ، لكنه 

يستثنيان ، ألن صفتهما كذلك ، إذ لو مل يكرر األميان يف القسامة واللعان ، ولو يأت  استثىن القسامة واللعان ، وال
واخلالف إمنا هو يف تغليظ زائد على اجملزىء ، وجوزه أبو اخلطاب وأتباعه إن رآه احلاكم . باللعنة والغضب مل جيزه 

فقط ، وحيث قيل به فظاهر كالم أيب  ، ويتلخص ثالثة أوجه املشروعية ، وعدمها ، واملشروعية يف حق أهل الذمة
الربكات جوازه مطلقاً ، وكذا اخلرقي ، وخصه أبو اخلطاب مبا له خطر كاجلنايات ، والطالق ، واحلدود ، واللعان 

وحنو ذلك ، وكذا يف املال لكنه هل من شرطه أن يبلغ نصاب الزكاة ، أو يكتفي ببلوغه نصاب السرقة ؟ فيه 
  . رمحه اللَّه ذكر التغليظ باللفظ واملكان ، والنص يف اليهود إمنا ورد باللفظ فقط وجهان ، مث إن اخلرقي 

احلف باللَّه الذي ال إله إال هو ماله عندي ( وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النيب قال لرجل حلفه  ٣٨٦٤
واللَّه الذي : يقال للمجوسي : يعين للمدعي ، رواه أبود داود وكذا وقع ألمحد يف رواية امليموين ، قال ) شيء 

  . خلقين ورزقين ، ومل يتعرض للمكان ، وزاد أبو اخلطاب على املكان الزمان ، كبعد العصر ، وبني األذانني 
واعلم أنه ال نزاع عندنا فيما علمت يف عدم االستحباب ، وإمنا النزاع يف املشروعية ، وإذا مل يستحب مل جيب بال 

ع على ذلك ، وال عربة بوجه حكاه بعض الشافيعة بالوجوب ، وأنكره بعضهم ، ومن مث ريب ، وقد حكي اإلمجا
لو بذل احلالف اليمني باللَّه تعاىل ، وأىب التعظيم والتغليظ ، مل يكن ناكال ، ولو قيل باالستحباب يف اللفظ كان 

  . ل واإلمام حسناً ، حلديثي عكرمة وابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ب
  . وحيلف الرجل فيما عليه على البت : قال 
واللَّه لقد بعتك داري ، أو أقرضتك ألفاً ؛ أو : معىن البت القطع واجلزم ، والذي عليه يشمل اإلثبات كقوله : ش 

له علي هذا واللَّه ما اشتريت هذا العبد ، وال : وحنو ذلك ، والنفي كقوله . لقد باعك أيب داره ، أو أقرضك ألفاً 
( ابن عباس رضي اللَّه عنها [ وحنو ذلك ، واملذهب يف مجيع ذلك أن اليمني على اجلزم والقطع ، حلديث . األلف 

) رواية أخرى ( وهو خرج بياناً جململ اليمني ، وحكي عن أمحد ) احلف باللَّه الذي ال إله إال هو ما له عندي شيء 
  . أن اليمني يف ذلك كله على نفي العلم 



ال تضطروا الناس يف : ( الشيباين ، عن القاسم بن عبد الرمحن ، عن النيب قال ] واستشهد له أمحد حبديث  ٣٨٦٥
( وأبو الربكات خص هذه الرواية مبا إذا كانت الدعوى يف النفي وهو أقرب ، ) أمياهنم أن حيلفوا ما ال يعلمون 

  . سلعة على نفي العلم بذلك ، ألنه فعل الغري ، واللَّه أعلم رواية أخرى يف البائع حيلف لنفي عيب ال) وعن أمحد 
  . وحيلف الوارث على دين امليت على نفي العلم : قال 
هذا مما ال أظن فيه خالفاً يف املذهب ، وهو أن احلالف على فعل الغري حيلف على نفي العلم ، وعليه حيمل : ش 

  . كنه اإلحاطة بفعل الغري ، خبالف فعل نفسه حديث القاسم بن عبد الرمحن ، واملعىن أنه ال مي
وقد روي أن رجالً من كندة ورجالً من حضرموت اختصما إىل رسول اللَّه يف أرض من اليمن ، فقال  ٣٨٦٦

ال ولكن : قال ) هل لك بينة ؟ : ( قال . يا رسول اللَّه إن أرضي اغتصبها أبو هذا ، وهي يف يده : احلضرمي 
لم أهنا أرضي ، اغتصبها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمني ، رواه أبو داود ومل ينكر ذلك النيب ، وحكم أحلفه واللَّه ما يع

نفي الدعوى على الغري كذلك ، كما إذا ادعى عليه أنه ادعى علي أبيه ألفا ، فأقر له بشيء فأنكر الدعوى ، وحنو 
  . ذلك ، فإن ميينه على نفي العلم على املذهب 

إهنا على نفي العلم أجزأ احللف على : إهنا على البت مل جتزه على نفي العلم ، وحيث قيل : ل حيث قي) تنبيه ( 
البت ، وكان التقدير فيه العلم ، كما يف الشاهد إذا شهد بعدد الورثة ، وقال ليس له وارث غريه ، مسع ذلك 

  . وكان التقدير فيه علمه واللَّه أعلم 
أن هذا زنا هبذه يف هذا البيت ، وشهد اآلخران أنه زنا هبا يف البيت اآلخر ،  وإذا شهد من األربعة اثنان: قال 

  . فاألربعة قذفة وعليهم احلد 
هذا مبين على أصل أشعر به كالم املصنف ، وهو أن شهادهتم ال تكمل على ذلك ، وهو املذهب بال ريب ، : ش 

حداً يف موضعني ، وألهنما ملا تعارضا تساقطا ، وصارا ألن أحد الفريقني كاذب وال بد ، إذ ال ميكن أن يكون زنا وا
رواية أخرى واختارها أبو بكر تكمل شهادهتم ، ألهنم جاءوا أربعة على زنا واحد ، فدخلوا ) وعن أمحد ( كالعدم 

وحنو ذلك ، وقد استبعد أبو ]  ١ب ) [ } لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء { (  ١٩]  ٢ب : [ حتت قوله سبحانه 
طاب هذه الرواية ، وجعلها غلطا ، وعليها حيد املشهود عليه ، وال حد على الشهود فهل هم قذفة فيجب اخل

عليهم احلد وهو الذي قاله اخلرقي ، وهو املذهب أم ال فال حد عليهم ؟ على روايتني ، ولعل مبنامها على اخلالف 
  .  وفيه شيء انتهى يف جميء القاذف جميء الشاهد ، هل يندفع عنه احلد بذلك ، أم ال

  . وحكم االختالف يف البلد واليوم حكم االختالف يف املوضع 
حمل اخلالف يف أصل املسألة إذا شهدوا بزنا واحد ، أما إن شهدوا بزنائني ، فال ريب أن الشهادة ال تكمل ) تنبيه ( 

  . لربكات ، وأن الشهود قذفة ، إذ ال ميكن جعل الفعلني فعالً واحداً ، كذا حققه أبو ا
  . ومقتضى كالم أيب حممد جريان اخلالف وإن شهدوا بزنائني ، وليس بشيء 

ولو جاء األربعة متفرقني ، واحلاكم جالس يف جملس حكمه مل يقم قبلت شهادهتم ، فإن جاء بعضهم بعد أن : قال 
  . قام احلاكم كانوا قذفة وعليهم احلد 

  . جة إىل إعادهتا قد تقدمت هذه املسألة يف احلدود فال حا: ش 
أخطأنا ، غرما الدية أو : اقتص منهما ، وإن قاال . ومن حكم بشهادهتما جبرح أو بقتل مث رجعا فقاال عمدنا : قال 

  . أرش اجلرح 
أما إذا حكم بالشهادة واستويف فال شيء على املشهود له ، كما تضمنه كالم اخلرقي ، وأما الشهود فإن : ش 



القتل بذلك ، اقتص منهما ، ألن هذا سبب قوي يفضي إىل القتل غالباً ، أشبه املباشرة بالقتل عمدنا : رجعوا وقالوا 
 .  

وقد روى سعيد يف سننه فيما أظن أن علياً رضي اللَّه عنه شهد عنده رجالن على رجل بالسرقة فقطعه ، مث  ٣٨٦٧
  . علمت أنكما تعمدمتا لقطعتكما لو : فقال رضي اللَّه عنه . أخطأنا ليس هذا هو السارق : عادا وقاال 

أخطأنا وظننا أن هذا هو اقاتل ، وليس هو القاتل ، فعليهما الدية إن كان املشهود به مما جتب به الدية ، : وإن قاال 
أو أرش اجلرح إن كان دون ذلك ، ألن قوهلما حمتمل ، وهو مما ال يعلم إال من جهتهما ، وال شيء على العاقلة ، 

ومها ممن جيهالن ذلك . عمدنا الشهادة عليه ، ومل نعلم أنه يقتل مبثل هذا : باعترافهما ، وإن قاال ألن ذلك ثبت 
فكما تقدم ، ولكن تكون دية ذلك دية شبه العمد ، لقصدمها اجلناية ، أّما إذا حكم بالشهادة ومل تستوف مث رجعوا 

ات مذهباً أنه ال يستويف ، ألن الرجوع واحلال هذه فاملذهب اجملزوم به عند أيب حممد يف مغنيه وأورده أبو الربك
شبهة ، والعقوبات تدرأ بالشبهات ، وقيل وحيتمله كالم اخلرقي إن كان احلق آلدمي استوىف ، ألن احلق تعلق 

  . باحلكم فال يسقط بالرجوع كما يف املال ، واحلكم يف الشهود كما تقدم 
ة مل يكن احلكم كذلك وهو صحيح ، إذ ال جيوز احلكم ، وتلغى ومقتضى كالم اخلرقي أنه لو مل حيكم بالشهاد

الشهادة ، ألن الشهادة شرط احلكم ، وقد زالت قبله ، فأشبه ما لو فسقوا انتهى ، وحكم الد فيما تقدم حكم 
  . القود ، واللَّه أعلم 

  . وإن كانت شهادهتما مبال غرماه : قال 
  . اله بغري حق ، فأشبه ما لو أتلفاه ، واللَّه أعلم ألهنما أقرا أهنما حاالً بينه وبني م: ش 
  . وال يرجع به على احملكوم له ، سواء كان املال قائماً أو تالفاً : قال 
ألن احملكوم له حقه وجب باحلكم ، فال يسقط بقوهلما ، إذ ليس قوهلما الثاين بأوىل من األول ، وفارق إذا بانا : ش 

كم وهو العدالة ، وهنا مل يتبني ، جلواز كوهنما عدلني يف شهادهتما ، وإمنا كذبا يف كافرين ، لتبني زوال شرط احل
رجوعهما ، وكالم اخلرقي يشمل ما إذا قبض املال ، وما إذا مل يقبض ، وهو كذلك ، ومن مث قلنا إن ظاهر كالم 

  . اخلرقي أن القود يستويف إذا كان الرجوع بعد احلكم واللَّه أعلم 
  . إن كان احملكوم به عبداً أو أمة غرماً قيمته  وكذلك: قال 
العبد واألمة مال من األموال ، فيجري عليهما حكم املال ، مث تارة يشهدان بعتق ذلك ، وتارة يشهدان به : ش 

لشخص ، واحلكم فيهما واحد ، وكأن اخلرقي إمنا أفرد ذلك عن بقية األموال ليبني أن الواجب فيه قيمة ال مثل ، 
  . كان الرجوع يف مجيع ذلك قبل احلكم لغت الشهادة كما تقدم ، واللَّه أعلم ومىت 
  . وإذا قطع احلاكم يد السارق بشهادة اثنني ، مث علم أهنما كافران أو فاسقان ، كانت دية اليد يف بيت املال : قال 
، ونائب مناهبم ، فكان خطؤه  هذا مبين على أن خطأ احلاكم واإلمام يف بيت املال ، ألنه وكيل عن املسلمني: ش 

عليهم ، كاألجري اخلاص خطؤه يف حق مستأجره عليه ، وألن خطأمها يكثر لكثرة اخلاص خطؤه يف حق مستأجره 
عليه ، وألن خطأمها يكثر لكثرة تصرفاهتما ، فإجيابه على عاقلتيهما يفضي إىل حرج ومشقة ، وإهنما منفيان شرعاً ، 

  . أن خطأمها على عاقلتيهما كغريمها ) الرواية الثانية و. ( وهذا إحدى الروايتني 
ويشهد له ما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أن امرأة ذكرت عنده بسوء فأرسل إليها فأجهضت جنينها ،  ٣٨٦٨

وقال علي . ال شيء عليك ، إمنا أنت مؤدب : فبلغ ذلك عمر رضي اللَّه عنه ، فشاور الصحابة فقال بعضهم 
يعين . عزمت عليك ال تربح حىت تقسمها على قومك : فقال عمر رضي اللَّه عنه . عليك الدية : نه رضي اللَّه ع



  . قريشاً ألهنم عاقلته 
وقد تضمن كالم اخلرقي أنه ال شيء على الشهود وهو كذلك ، ألهنما مقيمان على أهنما صادقان ، وإمنا الشرع 

على أن ) مبين ( العترافهم بالكذب ، واعلم أن كالم اخلرقي  منع من قبول شهادهتم ، وبذلك فارقوا الراجعني ،
أيضاً ) ومبين ( ال ينقض إذا بانا فاسقني ، وإذاً ال ضمان ، : رواية أخرى ) وعن أمحد ( احلكم ينقض واحلال هذه 

ىل احلكم ، وهو على أنه ال تزكية له ، أما إن كان مث تزكية فهل الضمان على املزكني ، ألهنم الذين أجلؤا احلاكم إ
اختيار أيب حممد ، أو على احلاكم على ما تقدم ، وهو قول القاضي ، وظاهر إطالق اخلرقي ، أو على أيهما شاء 

) على أربعة أقوال ( املستحق ، والقرار على املزكني ، أو على الشهود ، وقول أيب اخلطاب يف خالفه الصغري ؟ 
للحاكم : ما إذا بانوا كفاراً عند أيب حممد يف مغنيه ، وقال أبو الربكات واحلكم فيما إذا بان الشهود عبيداً حكم 

  . واحلال هذه نقضه إذا كان ال يرى قبوهلم يف ذلك ، وعلى هذا إن مل ينقضه فال ضمان ، وإن نقضه كان ما تقدم 
احلكم كذلك ، وقال أبو  لو كان احملكوم به قوداً مث بان ما تقدم ، فمقتضى كالم أيب حممد يف مغنيه أن) تنبيه ( 

  . يرجع ببدل القود املستوىف على احملكوم له : الربكات 
  . قال وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه ، وأقام شاهداً حلف مع شاهده وصار حراً 

اب هذا إحدى الروايتني ، واختيار أيب بكر ، والرواية الثانية ال يثبت إال بشاهدين ، اختارها الشريف أبو اخلط: ش 
يف خالفيهما ، وغريمها ، واختلف اختيار القاضي ، فتارة اختار األول ، وتارة اختار الثاين ، كأنه آخر قوليه ، 

ومنشأ اخلالف أن من نظر إىل أن العتق إتالف مال يف احلقيقة قال باألول كبقية اإلتالفات ، ومن نظر إىل أن العتق 
وصار كذلك كالطالق والقصاص وحنومها ، واللَّه : حكام قال بالثاين نفسه ليس مبال ، وإمنا املقصود به تكميل األ

  . أعلم 
  . ومن شهد شهادة زور أدب ، وأقيم للناس يف املواضع اليت يشتهر هبا أنه شاهد زور إذا حتقق تعمده لذلك : قال 

فارة ، تضر بالناس ، فأشبه أما أدبه فاتباعا لعمر رضي اللَّه عنه ، وألنه أتى معصية ال حد فيها وال ك: ش  ٣٨٦٩
السب بل وىل ، ويؤدب مبا يراه احلاكم من جلد أو حبس ، أو كشف رأس وحنو ذلك ، وأما قيامه للناس يف 

: املواضع اليت يشتهر فيها فليعرفه الناس فيجتنبوه ، فيأتى به يف سوقه أو يف قبيلته وحنو ذلك ، فيطاف به ويقال 
كله إذا حتقق تعمده لشهادة الزور ، وذلك إما بإقراره أو مبا يلزم ذلك منه قطعاً ، وهذا . هذا شاهد زور فاجتنبوه 

بأن يشهد على رجل بعقد يف مصر ، ويعلم أنه يف ذلك الوقت يف الشام ، أو يشهد بقلت رجل وهي حي وحنو 
ق قد يكون صادقاً ، ذلك ، أما إذا مل يتحقق كما يف تعارض البينتني ، أو ظهور فسق وحنو ذلك فال ، ألن الفاس

  . والتعارض ال يعلم به كذب إحدى البينتني بعينها 
وقد علم من كالم اخلرقي أن شهادة الزور حرام ، وال ريب يف ذلك ، بل هي من أعظم الكبائر أو أعظمها ، وقد 

(  ١٩]  ٢ب : [ فقال قرهنا اللَّه يف ذلك ، بل هي من أعظم الكبائر أو أعظمها ، وقد قرهنا اللَّه سبحانه باألوثان 
  ] .  ١ب ) [ } فاجتنبوا الرجس من األوثان ، واجتنبوا قول الزور { 

الشرك : ( ذكر لرسول اللَّه الكبائر ، أو ذكر الكبائر فقال : ويف الصحيحني عن أنس رضي اللَّه عنه قال  ٣٨٧٠
  ) . ئر ؟ قول الزور ، أو قال شهادة الزور أال أنبئكم بأكرب الكبا( وقال ) باللَّه ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين 

لن تزول قدم شاهد الزور حىت يوجب اللَّه له : ( قال رسول اللَّه : وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال  ٣٨٧١
وكيف ال يكون كذلك وهو من الساعني يف األرض بالفساد ، بل هو أعظم من احملاربني ، . رواه ابن ماجه ) النار 

تراز منهم ، وهذا ال ميكن االحتراز منه ، وعلى هذا فينبغي املبالغة يف تعزيره مبا يردعه ويكف شره ، إلمكان االح



  . ولكي يرتدع أمثاله ، واهللا أعلم 
  . وإن غري العدل شهادته حبضرة احلاكم ، فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما مل حيكم بشهادته : قال 
بل هي مائة وعشرة ؛ أو بل هي مخسون وحنو ذلك ، وذلك : مث قال  وذلك بأن يقول فيما إذا شهد مبائة: ش 

الحتمال دخول السهو والغلط عليه الذي ال يسلم منه إنسان ، والفرض أنه عدل غري متهم ، فقبلت زيادته أو 
يادته وال نقصه احترازاً مما إذا حكم هبا فإنه ال تقبل ز. ما مل حيكم بشهادته : نقصه ، كما لو مت على األوىل ، وقوله 

  . ، لثبوت احلق احلكم ، واللَّه أعلم 
وإذا شهد شاهد بألف ، وآخر خبمسمائة حكم ملدعي األلف خبمسمائة ، وحلف مع شاهده على اخلمسمائة : قال 

  . األخرى إن أحب 
ع شاهده أما كونه حيكم ملدعي األلف خبمسمائة فلحصول االتفاق عليها من الشاهدين ، وأما بكونه حيلف م: ش 

على اخلمسمائة األخرى إن أحب فمبين على احلكم بشاهد وميني وقد تقدم ذلك ، وهذا مع اإلطالق كما صورة 
اخلرقي ، أو مع االتفاق على السبب أو الصفة ، أما مع االختالف ، كأن يشهد أحدمها بألف من قرض ، واآلخر 

مسمائة سود وحنو ذلك ، فإن البينة ال تكمل على شيء خبمسمائة من مثن مبيع ، أو أحدمها بألف بيض ، واآلخر خب
  . ، ويكون للمدعي مبا ادعاه منهما شاهد واحد ، فيحلف معه إن أحب ، واللَّه أعلم 

. كنت قد أنسيتها : ومن ادعى شهادة عدل فأنكر العدل أن تكون عنده ، مث شهد هبا بعد ذلك ، وقال : قال 
  . ومل ترد شهادته . قبلت منه 

ألن الفرض أنه عدل ، وما ادعاه من النسيان حمتمل ، فال يرد قوله مع احتمال صدقه ، وعدم حتقق قادح يف  :ش 
  . عدالته 

  . ومن شهد شهادة جتر إىل نفسه نفعاً بطلت شهادته يف الكل : قال 
طل كله ، إذ وذلك بأن يشهد على زيد بدار له ولعمرو ، وحنو ذلك ، ألهنا شيء واحد ، فإذا بطل بعضه ب: ش 

من قولنا يف عبد : الشيء يفوت بفوات جزئه ، وخرج أبو حممد قوالً آخر أن البطالن خيتص مبا هو متهم فيه ، قال 
بني ثالثة ، اشترى نفسه منهم بثالمثائة درهم ، فادعى أهنم قبضوها منه ، فأنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئاً ، فأقر 

فإن شهادهتما تقبل عليه يف عتق حصته ، وبراءة املكاتب منه على املنصوص ،  له اثنان وشهدا على املنكر بالقبض ،
  . واللَّه أعلم 

وإذا مات رجل وخلف ابنا وألف درهم ، فادعى رجل على امليت ألف درهم ، فصدقة االبن ، وادعى آخر : قال 
 جملسني كانت األلف لألول ، مثل ذلك وصدقة االبن ، فإن كان يف جملس واحد كانت األلف بينهما ، وإن كانا يف

  . وال شيء للثاين 
وضع هذه املسألة إذا مات رجل وخلف وارثاً وتركة ، فأقر الوارث لشخص بدين على مورثه يستغرق التركة : ش 

، مث أقر آلخر ، فإن كان يف جملسني فهي لألول باإلقرار ، وال شيء للثاين ، ألنه إقرار على الغري وإنه غري مقبول ، 
ن إقراره األول منع من تصرفه يف التركة تصرفاً يضر باألول ، فلم يقبل إقراره عليه ، كإقرار الراهن جبناية وأل

عبده املرهون ، وإن كان يف جملس واحد فهل هي لألول لتعلق حقه مبجرد اإلقرار له ، أو يتشاركان فيها وهو قول 
لعقد ، فهو كما لو أقر هلما معاً ، أو إن تواصل اإلقراران اخلرقي ، وجزم به أبو حممد ، ألن حال اجمللس كحالة ا

  . تشاركا وإال اختص األول هبا ، وهو ظاهر كالم أمحد وهو حسن ؟ على ثالثة أقوال 
لو كان اإلقرار بعني التركة أوالً ، مث أقر هبا ثانياً ، فإهنا تكون لألول مث يغرمها للثاين ، ألنه حال بإقراره ) تنبيه ( 



  . وبينها بينه 
  . وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه أي نعم مل حيكم هبا عليه حىت يقول بلسانه : قال 
ملخصه أنه ال يصح اإلقرار باإلشارة من الناطق ، وإن عجز عن الكالم يف احلالة الراهنة ، ألنه ناطق بالقوة ، : ش 

نه ، وأيس من نطقه ، كما يف لعانه يف وجه ، وتعليل أيب فأشبه الناطق بالفعل ، وخيرج لنا صحة إقرار من اعتقل لسا
خيرج الصحيح ، : على مريض : حممد يقتضيه ، ألنه علل املسألة بأنه غري ميؤس من نطقه ، فأشبه الصحيح ، وقوله 

ن وهو على ضربني ، من ال يصح إقراره باإلشارة بال ريب ، وهو القادر على النطق ، ومن يصح إقراره باإلشارة إ
  . فهمت وهو األخرس ، واللَّه أعلم 

  . مث أتى بعد ذلك ببينة مل تقبل ، ألنه مكذب لبينته . ال بينة يل : ومن ادعى دعوى وقال : قال 
هذا منصوص أمحد ، وبه جزم أبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو حممد يف مغنيه وكافيه ، وغريمها ، ملا علل به : ش 

إلخباره بأنه ال بينة له ، وقيل وهو احتمال أليب حممد يف املقنع يقبل سواء أحلفه  اخلرقي من أنه مكذب لبينته ،
أو . ال أعلم يل ببينة : احلاكم أو مل حيلفه ، الحتمال أن تكون البينة مسعت ذلك من غري أن يعلم ، فأشبه ما لو قال 

  . الحتمال أن يكون قال ذلك عن نسيان ، واللَّه أعلم 
  . لوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وإذا شهد ا: قال 
هذا واللَّه أعلم اتفاق ، ألنه غري متهم يف ذلك ، وقد خيرج عدم القبول من رواية عدم قبول شهادة عمودي : ش 

  . النسب بعضهم على بعض ، واللَّه أعلم 
  . وإن شهد هلم مل تقبل إذا كانوا يف حجره : قال 
ذلك عند احلاجة إليه ، وألنه هو الذي خياصم هلم ، فلم تقبل شهادته هلم ، كما لو  ألنه متهم يف ذلك ، جلواز: ش 

حيترز عما لو شهد هلم بعد زوال واليته عنهم ، فإن شهادته إذاً تقبل . إذا كانوا يف حجرة : شهد لنفسه ، وقوله 
يف الوصي سواء ، ونص اخلرقي لزوال املقتضي للمنع ، واحلكم يف أمني احلاكم يشهد ليتيم حتت واليته كاحلكم 

  . أن مراده العدو . وال تقبل شهادة خصم : على هذه املسألة يؤيد أن قوله مث 
  . وإذا شهد من خينق يف األحيان قبلت شهادته يف حال إفاقته : قال 
ال أدائها ، حكى ابن املنذر هذا إمجاعاً ممن حيفظ عنه من أهل العلم ، ويشهد له أن االعتبار يف الشهادة حب: ش 

بدليل الصيب إذا كرب ، وهذه العبارة تشعر بأن الغالب عليه اإلفاقة ، وهي عبارة الشيخني ، وحنوها عبارة ابن 
وقيل ممن ، خينق أحياناً يف حال إفاقته ، وكل هؤالء مل يشترطوا : قال . تقبل ممن يصرع يف شهر مرتني : محدان قال 

  . السابق وهو أليب حممد يقتضي عدم اشتراط ذلك ، وفيه نظر أن يتحمل حال إفاقته ، بل التعليل 
  . وتقبل شهادة الطبيب العدل يف املوضحة ، إذا مل يقدر على طبيبني ، وكذلك البيطار يف داء الدابة : قال 
هذا منصوص أمحد ، للحاجة الداعية إىل ذلك ، إذ ال ميكن كل أحد أن يشهد به ، بل خيتص بنوع خاص ، : ش 
  . ه العيوب حتت الثياب ، وكذلك احلكم يف كل ما خيتص مبعرفته األطباء ، واللَّه سبحانه أعلم فأشب

  كتاب الدعوى والبينات

  
وزاد ]  ١ب ) [ } وهلم ما يدعون { (  ١٩]  ٢ب : [ الدعوى قال ابن عقيل الطلب ، قال اللَّه سبحانه : ش 

الدعوى أي يف اللغة إضافة : ان لغة ، وقال أبو حممد يف املغين زاعماً ملكه ، وكأهنما يريد: ابن أيب الفتح عليه 



ويف الشرع إضافته إىل نفسه استحقاق شيء : اإلنسان إىل نفسه شيئاً ملكاً أو استحقاقاً أو صفة أو حنو ذلك ، قال 
مس بقوله أخذ املدعي من يلت: يف يده غريه أو يف ذمته ، واملدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شيء عليه ، وقيل 

وهو قريب من الذي قبله ، وقال . شيء من يد غريه ، أو إثبات حق يف ذمته ، واملدعى عليه من ينكر ذلك 
وال بد من هذا . مع إمكان صدقه : قال ابن محدان وقيل . املدعي من إذا سكت ترك : الشيخان يف خمتصريهما 

ل من اخلصمني مدعياً ومدعى عليه ، كما يف االختالف يف وقد يكون ك. القيد واملدعى عليه من إذا سكت مل يترك 
  . قدر الثمن 
لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال دماء قوم وأمواهلم ، ولكن : ( واألصل يف الدعوى قول النيب  ٣٨٧٢

ه ابن وشرط املدعي واملدعى عليه التكليف والرشد ، وجواز التربع ، قال. متفق عليه ) اليمني على املدعى عليه 
  . وال تصح الدعوى إال من جائز التصرف ، واللَّه أعلم : محدان ، وهو أخص من قول أيب حممد 

  . ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته ، ومل تكن له بينة ، فرق احلاكم بينهما ومل حتلف : قال 
فهل يسمع إقرارها ؟ وهو  له) فإن أقرت ( إذا ادعى إنسان زوجية امرأة فال خيلو إما أن تقر له أو تنكر ، : ش 

ظاهر كالم اخلرقي ، وصححه أبو الربكات ، ألهنا غري متهمة يف ذلك ، لتمكنها من إنشاء العقد بشروط ، أو ال 
يسمع إقرارها ؟ ألن ذلك مما ال يستباح بالبذل ، وهو مفتقر إىل شرائطه ومل يعلم حصوهلا ، أو إن ادعى زوجيتها 

، وإن ادعاها اثنان مل تقبل للمعارضة ، وهي اليت قطع هبا يف املغين ، مع أنه حكى  واحد قبل ، ألنه ال معارض له
ومث بينة عمل هبا بال ريب ، وإن مل يكن بينة فرق ) وإن أنكرته ) ( على ثالث روايات ( اخلالف يف خمتصره ؟ 

إنه رواية :  قال أبو حممد بينهما ، لعدم ثبوت الزوجية ، ومل حتلف الزوجة على املذهب املشهور املعروف ، حىت
ما يدل على االستحالف فيه ، وجعله أبو حممد ) وعنه ( واحدة ، ألنه مما ال يباح بالبذل ، فلم تستحلف فيه كاحلد 

  . فعلى هذه هل يقضى فيه بالنكول ؟ على روايتني ) ولكن اليمني على املدعى عليه ( خترجياً ، لعموم 
أن من ادعى الزوجية مسع منه وإن مل يذكر شرائط النكاح ، وهو قويل قاله يف املقنع إطالق اخلرقي يقتضي ) تنبيه ( 

تبعاً للهداية ، ألنه نوع ملك ، فأشبه ملك العبد وحنوه على املذهب ، واملذهب وبه جزم يف املغين وأبو الربكات 
  . ه أعلم وغريمها أنه ال بد من ذكر شروط كثرية ، وهبذا فارق غريه من األمالك ، واللَّ

ومن ادعى دابة يف يد رجل فأنكره ، وأقام كل منهما بينة ، حكم هبا للمدعي ببينته ، ومل يلتفت إىل بينة : قال 
املدعى عليه ، ألن النيب أمر باستماع بينة املدعي ، أو ميني املدعى عليه ، وسواء شهدت بينة املدعي أهنا له ، أو 

  . ولدت يف ملكه : قالت 
ى إنسان دابة أو شيئاً يف يد إنسان ، فإن أقر له فال كالم ، وإن أنكره وأقام كل واحد منهما بينة إذا ادع: ش 

باملشهور من الروايات واملختار لألصحاب تقدمي بينة املدعي مطلقاً ، ملا استدل به اخلرقي من أن النيب أمر باستماع 
  . بينة املدعي ، أو ميني املدعى عليه 

: ( كان بيين وبني رجل خصومة يف بئر ، فاختصمنا إىل رسول اللَّه فقال : ن قيس قال فعن األشعث ب ٣٨٧٣
  . خمتصر متفق عليه ) شاهداك أو ميينه 

يا : جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إىل رسول اللَّه فقال احلضرمي : وعن وائل بن حجر قال  ٣٨٧٤
هي أرضي ويف يدي ، أزرعها ، ليس له فيها حق : قال الكندي رسول اللَّه إن هذا غلبين على أرض كانت أليب ، ف

وظاهر هذا أنه . خمتصر رواه مسلم وغريه ) فلك ميينه : ( قال . ال : قال ) ألك بينة ؟ ( فقال النيب للحضرمي . 
  . جعل البينة للمدعي مطلقاً 



وظاهر هذا احلصر ، ) املدعى عليه  البينة على املدعي ، واليمني على( ويرشحه ما روي أيضاً يف احلديث  ٣٨٧٥
وأيضاً فإن شهادة املدعى عليه جيوز أن يكون مستندها اليد والتصرف ، فتصري مبنزلة اليد املفردة ، وإذاً تقدم بينة 

رواية ثانية ، تقدم بينة املدعى عليه مطلقاً ، أثبتها أبو اخلطاب وأتباعه ، ونفاها القاضي ، ألن ) وعنه ( املدعي 
ملا تعارضتا ترجحت : تني ملا تعارضتا تساقطتا وصارا كمن ال بينة هلما ، وإذاً القول قول املدعى عليه ، أو يقال البين

بسبب ] تقدم بينة املدعي إال أن ختتص بينة املدعى عليه : رواية ثالثة ) وعنه ( ملوافتها األصل [ بينة املدعى عليه ، 
أو أقطعها له اإلمام وحنو ذلك ، أو سبق ، كأن تشهد بأهنا له منذ سنتني ، . ، كأن تشهد بأهنا له ، نتجت يف ملكه 

  . فتقدم بينة املدعي عليه ، ألنه بذلك يزول أن مستند البينة اليد . منذ سنة : وتقول بينة املدعي 
ري ، وأقام كل وملا روي عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أن النيب اختصم إليه رجالن يف دابة أو بع ٣٨٧٦

إال أن أمحد قال يف رواية حممد بن . واحد منهما البينة ، أهنا له أنتجها ، فقضى هبا رسول اللَّه للذي هي يف يده 
رواية رابعة عكس الثالثة ، ) وعنه ( أصحاب أيب حنيفة يروون يف النتاج حديثاً ضعيفاً ، مل جيب األخذ به : احلكم 

ن ختتص بينة املدعي بسبب أو سبق ، وعلى هاتني الروايتني هل يكفي مطلق السبب ، تقدم بينة املدعى عليه إال أ
كالشراء ، أو اهلبة وحنو ذلك ، أو ال بد من إفادته للسبق كالنتاج واإلقطاع ؟ على رواتني ، وللمسألة تفاريع أخر 

  . ليس هذا موضعها 
ي تسمى بينة اخلارج ، ألنه جاء من خارج ، ينازع واعلم أن بينة املدعى عليه تسمى بينة الداخل ، وبينة املدع

الداخل ، ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال ميني على املدعي مع البينة ، وهو كذلك ، وكذلك ال ميني على املدعى عليه 
ن إن قدمت بينته ، واخلرقي رمحه اللَّه مل يتعرض ملا اختص أحدمها بالبينة لوضوحه ، وال ريب أن حيكم له بذلك ، أل

مث . بغري خالف يف املذهب : البينة تبني احلق وتوضحه ، مث إن كانت البينة للمدعي فال ميني عليه ، قال أبو حممد 
وال فرق بني احلاضر والغائب ، واحلي وامليت ، والصغري والكبري واجملنون ، واملكلف ، وقال : قال أصحابنا : قال 

نفسه حلف املشهود له أنه مل يقض ، ومل يرب لتزول الشبهة ، وهذا إن كان املشهود عليه ال يعرب عن : الشافعي 
انتهى ، وهذا عجيب ، فإن يف خمتصره وخمتصر غريه أن الدعوى إذا كانت على غري حاضر أو غري مكلف . حسن 

، فكيف  ومث بينة حكم هبا ، وهل حيلف املدعي مع بينته أنه مل يقض ومل يرب ؟ على روايتني وهذه هي املسألة بعينها
وإن . انتهى . وأن األصحاب مل يفرقوا بني احلاضر وغريه ، وال بني املكلف وغريه . بال خالف يف املذهب : يقول 

كانت البينة للمدعى عليه فال ميني عليه على املذهب ، وفيه احتمال أليب حممد ، الحتمال أن يكون مستند البينة 
  . لَّه أعلم اليد والتصرف ، فيصري وجودها كالعدم ، وال

ولو كانت الدابة يف أيديهما ، فأقام أحدمها البينة أهنا له ، وأقام اآلخر البينة أهنا له نتجت يف ملكه ، أسقطت : قال 
البينتان ، وكانا كمن ال بينة هلما ، وجعلت بينهما نصفني ، وكانت اليمني لكل واحد منهما على اآلخر يف النصف 

  . احملكوم به له 
انت الدابة أو العني يف أيديهما فتداعياها ، وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه ، فإن البينتني تتعارضان ، إذا ك: ش 

وإذاً هل يتساقطان وهو قول اخلرقي ، واختيار كثري من األصحاب ، أو يستعمالن ؟ على روايتني ، ولعل مبنامها 
باستعماهلا فهل ذلك : مل بأحدمها ؟ فيه خالف وإذا قلنا إذا تعارض الدليالن ، هل يتوقف اجملتهد أو يتخري يف الع

ألهنا تبني املستحق ؟ على روايتني ، فعلى رواية القرعة من خرجت له [ بقسمة لتساويهما يف البينة ، أو بقرعة ، 
اليمني جلمعنا  ، أما على رواية القسمة فال ميني ، ألنا أعملنا البينة ، فلو أوجبنا] حلف أهنا له ، جلواز خطأ القرعة 

بني البينة واليمني وإنه ممنوع أما على رواية التساقط اليت هي املشهورة فإهنما يصريان كمن ال بينة هلما ، وإذاً تقسم 



العني بينهما ، لتساويهما يف اليد ، وجيب لكل واحد منهما اليمني على صاحبه فيما حكم له به كما قال اخلرقي ، 
واختلفت الرواية هل حيلف كل واحد منهما : ع ، وتارة ال جتب بال نزاع ، ويف املغين فاليمني تارة جتب بال نزا

على النصف احملكوم له به وهو الذي ذكره اخلرقي أو ال حيلف وهي أصح ؟ على روايتني ، وظاهر هذا أن يف 
  . اليمني روايتني ، سواء قلنا باستعمال البينتني أو بإلغائهما 

تجت يف ملكه ، ينبه به على أن ذللك ليس مبرجح إلحدى البينتني على األخرى وقد تقدم أهنا ن: وقول اخلرقي 
ذلك وأن يف الترجيح بذلك ، وكذلك يف الترجيح بالسبق روايتني ، وخمتار القاضي ومجاعة من أصحابه الترجيح 

أو ال بد من إفادته  بذلك ، عكس ظاهر كالم اخلرقي ، وإذا قيل بالترجيح بالسبب فهل يكتفي مبطلق السبب ،
  . للسبق ؟ على روايتني 

واعلم أنه قد ورد يف الباب حديث عن أيب موسى ، أن رجلني ادعيا بعرياً على عهد رسول اللَّه ، فبعث  ٣٨٧٧
روا أبو داود ، وهذا يستدل به على إلغاء البينتني ، . كل واحد منهما بشاهدين ، فقسمه النيب بينهما نصفني 

ينهما ، وعلى إعماهلما بالقسمة وهو أرجح ، لعدم ذكر اليمني فيه ، ومن مث رجح أبو حممد عدم وقسمة العني ب
  . وجوب اليمني 

قد تقدم لنا رواية بالقرعة ، فيحتمل أهنا بني البينتني ، وهو ظاهر ما يف رواييت القاضي ، وحيتمل أهنا بني ) تنبيه ( 
يقرع بني املتداعني : وعنه يقرع بينهما ، إال أن شيخنا كان يقول  :املتداعيني وهو الذي حكاه عنه الشريف فقال 

  . ال بني البينتني ، واللفظ حمتمل ، واللَّه أعلم 
ولو كانت الدابة يف يد غريمها ، واعترف أنه ال ميلكها ، وأهنا ألحدمها ال يعرفه عينا ، أقرع بينهما ، فمن : قال 

  . قرع صاحه حلف وسلمت إليه 
داعيا دابة أو عينا يف يد غريمها ، فاعترف أنه ال ميلكها ، وأهنا ألحدمها ال يعرف عينه ، فإنه يقرع بينهما إذا ت: ش 

، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه ، لتساويهما يف الدعوى ، وعدم البينة واليد ، والقرعة متيز املستحق عند 
  .  التساوي ، بدليل عتق املريض عبيده الذي ال مال له سواهم

وعلى هذا حيمل ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن رجلني تدارءا يف دابة ، ليس لواحد منهما بينة ،  ٣٨٧٨
فأمرمها رسول اللَّه أن يستهما على اليمني أحبا أو كرها ، رواه أمحد وأبو داود ومل يتعرض اخلرقي لوجوب اليمني 

أودعين أحدمها ال أعرفه عيناً ، أقرع بينهما ، فمن تقع : قال على املقر ، وكذلك أمحد يف رواية ابن منصور إذا 
عليه القرعة حلف أهنا له وأعطي ، ومحل هذا القاضي وغريه على ما إذا صدقاه يف عدم العلم ، وأما إن كذباه فقال 

ة واحلال هذه ، هلما عليه ميني واحدة أنه ال يعرف العني ، ولو أقام كل واحد منهما بين: القاضي والشيخان وغريهم 
فاحلكم على ما تقدم يف اليت قبلها ، هل تتساقط البينتان ، ويصريان كمن ال بينة هلما كما تقدم وهو ظاهر إطالق 

اخلرقي ، ألنه مل يفصل ، وقياس قوله يف اليت قبلها ، واختيار مجاعة من األصحاب أو تستعمالن ؟ على روايتني ، مث 
يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها ، قاله أبو اخلطاب ) إحدامها  (يف كيفية استعماهلما روايتان 

) والثانية ( من غري ميني : وأبو الربكات ، وعلى هذه تستوي رواية االستعمال ورواية التساقط ، وقال أبو حممد 
  . تقسم بينهما بغري ميني كما تقدم 

إذا ادعى ملكها ، فإن القول قوله مع ميينه بال ريب ، وقوله وأهنا خيرج ما . واعترف أنه ال ميلكها : وقول اخلرقي 
ألحدمها ال يعرفه عينا ، خيرج ماإذا أقر هبا ألحدمها بعينه ، فإهنا تكون ملن أقر له مع ميينه ، ألن بذلك تصري اليد له 

، وللمسألة تقاسيم أخر ليس  ، ومن له اليد القول قوله مع ميينه ما مل يكن بينة ، وحيلف املقر لآلخر على املذهب



  . هذا حملها ، واللَّه أعلم 
وإذا كان يف يده دار فادعاها رجل وأقر هبا لغريه ، فإن كان املقر له هبا حاضراً جعل اخلصم فيها ، وإن كان : قال 

  . غائباً وكانت للمدعي بينة حكم له هبا ببينته ، كان الغائب على خصومته مىت حضر 
يده دار أو عني فادعاها إنسان ، فأقر هبا من هي يف يده لغريه ، نظر يف املقر له ، فإن كان  إذا كانت يف: ش 

حاضراً مكلفاً جعل كأنه اخلصم فيها ، ألن اليد بصدد أن تصري له ، وإذاً يسأل فإن صدق املقر ثبتت اليد له ، 
، وللمدعي اليمني على املقر أيضاً على املذهب وصار اخلصم فيها حقيقة ، فإن مل يكن بينة حكم هبا له مع ميينه لليد 

، وإن كان للمقر له أو للمدعي بينة عمل على ذلك ، وإن كان لكل منهما بينة انبىن على بينة الداخل واخلارج 
ليست يل ، وال أعلم ملن هي ، فهل تسلم للمدعي بال ميني ، ألنه : كما تقدم ، وإن مل يصدق املُِقرَّ يف إقراره وقال 

إنه األقوى ، أو مع اليمني بناء على القول برد اليمني : دعيها وال منازع له ، وهو اختيار أيب حممد يف املغين وقال ي
إذا نكل املدعى عليه ، أو حيفظها أمني احلاكم ، ألنه مال مل يثبت مستحقه أشبه املال الضال ، وهو الذي ذكره 

له ، ومل يعلم ما يزيلها ، وهو املذهب قاله أبو الربكات ، مع أن أبا  القاضي ، أو تقر يف يد رب اليد ألن اليد كانت
حممد مل يذكره يف املغين ؟ على أربعة أوجه ، فعلى الوجه األخري لو عاد املقر فادعاها لنفسه مسع ، ألنه إقرار على ما 

  . يف يده ، خبالف ما قبله لزوال يده 
نون وال بينة أقرت يف يد املقر لعدم ثبوت املزيل هلا ، وللمدعي أن حيلف وإن كان املقر له غائباً ومثله الصيب واجمل

املقر أنه ال يستحق تسليمها إليه ، إال أن يقيم املقر بينة أهنا ملن مساه فال حيلف ، وإن كان للمدعي بينة حكم هبا له ، 
، أو أفاق اجملنون ، فهم على  بناء على ما تقدم من القضاء على الغائب ، مث إذا قدم الغائب ، أو بلغ الصيب

حججهم من القدح يف بينة املدعي ، أو إقامة بينة تشهد بانتقال امللك إليهم من املدعي ، فإن أقاموا بينة بامللك فقط 
انبىن على بينة الداخل واخلارج ، أما مع عدم احلضور والتكليف فإذا كان مع املقر بينة تشهد ملن مساه احلاكم 

التهمة عن املقر ، وسقوط اليمني عنه كما تقدم ، وال حيكم هبا لعدم الدعوى من الغائب ، أو  يسمعها ، لزوال
وكيله ، وخرج القضاء هبا على صفة ما تقدم ، بناء على أن للمودع وغريه املخاصمة فيما يف يده ، وإن أقر هبا 

فأنت ناكل عن اجلواب ، فإن عاد فادعاها عرفه وإال : املدعي عليه جملهول وهذه الصورة مل يذكرها اخلرقي قيل له 
لنفسه فهل تسمع دعواه كما لو عني املقر له ، إذ قد يعين باجملهول نفسه ، أو ال تسمع وجزم به يف املغين كما لو 

  . واللَّه أعلم . أقر هبا لغائب وحنوه ؟ على وجهني 
أباه مات مسلماً ، وادعى الكافر أن أباه ولو مات رجل وخلف ولدين مسلماً وكافراً ، فادعى املسلم أن : قال 

مات كافراً ، فالقول قول الكافر مع ميينه ، ألن املسلم باعترافه بأخوة الكافر مقر بأن أباه كان كافراً مدع إلسالمه 
  . ، وإن مل يعترف املسلم بأخوة الكافر ، ومل تكن بينة بأخوته كان املرياث بينهما نصفني ، لتساوي أيديهما 

إذا مات إنسان وخلف ابنني أحدمها مسلم ، واآلخر كافر ، فادعى كل واحد من االبنني أن أباه مات على : ش 
دينه فال خيلو إما أن يعترف املسلم بأخوة الكافر أو ال ، فإن اعترف بأخوته فاملرياث للكافر يف إحدى الروايتني ، 

ة الكافر يعترف ظاهراً بأن أباه كان كافراً ، وأنه أسلم ، واختاره اخلرقي ، ملا علل به من أن املسلم باعترافه بأخو
إنه معترف بأن أباه كان : وإذاً دعوى أخيه على وفق األصل ، وهو يدعي زوال ذلك ، واألصل البقاء ، وإمنا قلنا 

، واألصل  كافراً ، ألنه إن مل يعترف بذلك بل ادعى أنه مسلم األصل ، فإذاً أوالده تبع له ، فيلزم أن أخاه ارتد
املال ) والرواية الثانية ( عدم ذلك ، والظاهر أيضاً يكذبه ، إذ الظاهر أن املرتد ال يقر على ردته يف دار اإلسلم 

بينهما ، ألهنما تنازعا عيناً يف أيديهما فتقسم بينهما ، وهو ظاهر كالم القاضي يف اجلامع الصغري ، والشريف وأيب 



قياس املذهب أن التركة إن كانت يف أيديهما قسمت بينهما ، : اضي أظنه يف اجملرد اخلطاب يف خالفيهما ، وقال الق
وإن مل تكن يف أيديهما أقرع بينهما ، فمن قرع حلف واستحقها ، كما إن تداعيا عيناً يف يد غريمها ، وقال أبو 

صح ، العترافهما بأن التركة وال ي: ومقتضى كالمه أهنا إذا كانت يف يد أحدمها أهنا له مع ميينه ، قال : حممد 
  . انتهى . للميت ، وأن استحقاقهما باإلرث ، فال حكم لليد 

وأليب اخلطاب احتمال أن األمر يقف حىت يظهر أصل دينه أو يصطلحان ، وأليب حممد احتمال وهو اختياره يف 
عليه ، ودفنه ، فكذلك يف العمدة ، أن القول قول املسلم ، ألن حكم امليت حكم املسلمني يف غسله ، والصالة 

  . إرثه 
وإن مل يعترف املسلم بأخوة الكافر فاملشهور أنه بينهما ، لتساويهما يف الدعوى ، وقيد ذلك الشريازي مبا إذا كانت 
أيديهما على التركة ، وفيه ما تقدم من اخلالف ، إال رواية أن القول قول الكافر ، هذا كله إذا مل يعرف أصل دينه 

رواية : عرف أصل دينه فالذي جزم به القاضي يف اجلامع الشريف وأبو اخلطاب وأبو الربكات وقال ، أما إن 
واحدة أن القول قول من يدعيه ، ألن دعواه ترجحت مبوافقة األصل ، وأجرى ابن عقيل يف التذكرة كالم اخلالقي 

ه اجلماعة ، وشذ الشريازي فحكى فيه على إطالقه ، فحكى عنه أن املرياث للكافر واحلال هذه ، ويقدم كما تقول
  . الروايتني اللتني قدمنامها فيما إذا اعترف املسلم باألخوة ، ومل يعرف أصل الدين 

وإن أقام الكافر بينة أن أباه مات كافراً ، وأقام املسلم بينة أن أباه مات مسلماً ، أسقطت البينتان ، وكانا : قال 
حكم باملرياث . نعرفه كان مسلماً : نعرفه كان كافراً ، وقال شاهدان : ن كمن ال بينة هلما ، وإن قال شاهدا

  . للمسلم ، ألن اإلسالم يطرأ على الكفر ، إذا مل يؤرخ الشهود معرفتهم 
إذا أقام املسلم واحلال ما تقدم بينة أن أباه مات مسلماً ، وأقام الكافر بينة أن أباه مات كافراً ، أو قالت بينة : ش 

ما يدل على تقدمي بينة اإلسالم بكل حال يف الصورتني ) فعن أمحد ( نعرفه كافراً ، ومل يؤرخا : مسلماً ، وبينةً نعرفه 
، وهو اختيار أيب حممد يف العمدة ، وظاهر كالم أيب اخلطاب يف اهلداية لترجحها بالدار ، ولذلك حكم للميت 

ا أشار إليه اخلرقي من أن اإلسالم يطرأ على الكفر ، فيدل بأحكام املسلمني ، من الغسل والدفن ، وحنو ذلك ، ومل
على تأخره ، والكفر ال يطرأ على اإلسالم ، لعدم اإلقرا عليه يف دار اإلسالم ، وفرق اخلرقي وتبعه الشريازي بني 

مات : قول البينة الصورتني فاختار يف الصورة الثانية تقدمي بينة اإلسالم ملا تقدم ، واختار يف األوىل التعارض ، ألن 
مسلماً ، ومات كافراً ، ظاهره أنه مات ناطقاً بذلك ، وإذاً يتعارضان ، ألن النطق باإلسالم يعارضه النطق بالكفر ، 

إن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة عنه ، ألهنا تشهد : وسوى القاضي ومجاعة بني الصورتني ، وقالوا فيهما 
بينة التعديل ، وإن مل يعرف تعارضتا ، وأبو حممد يف املغين يوافق اخلرقي يف الصورة بزيادة ، فهو كبينة اجلرح مع 

الثانية ، ويوافق القاضي ومن دان بقوله يف األوىل ، ولو أرخ البينتان معرفتهما ، فإن كان بتأرخيني خمتلفني عمل 
إن مل يعرف أصل : د التأريخ فقال أبو حممد باآلخر منهما ، ألنه ثبت بالبينة أنه انتقل عما كان عليه أوالً ، وإن احت

  . دينه تعارضتا ، وإن عرف قدم الناقلة عنه 
: فقال الشيخان وغريمها . مات ناطقاً بكلمة الكفر : مات ناطقاً بكلمة اإلسالم ، وبينة : لو قالت بينة ) تنبيه ( 

إن عرف أصل : ابن عقيل يف التذكرة فقال تتعارضان سواء علم أصل دينه أو مل يعلم ، ومل يذكروا خالفاً ، وشذ 
دينه فالقول قول من يدعي نفيه ، ألنه يدعي أمراً طارئاً ، وحيث قيل بالتعارض هنا وفيما تقدم فهل يتساقطان ، 
ويصريان كمن ال بينة هلما على ما تقدم وهو الذي قاله اخلرقي ، جرياً على قاعدته أو يستعمالن بقسمة أو قرعة 

على الروايتني املتقدمتني ، وفيه نظر إن عرف أن أصل دينه اإلسالم ، ألن بينة الكفر يلزم منها أن كما تقدم ، 



إن البينة ألغت اعتبار األصل ، واللَّه : يكون قد ارتد ، فيكون املنازع يف النصف أو الكل أهل الفيء ، وقد يقال 
  . أعلم 
مات ابنها : ل ابين فورثناها ، مث مات ابين فورثته ، وقال أخوها ماتت قب: ومل ماتت امرأة وابنها فقال زوجها : قال 

وال بينة ألحدمها ، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وكان مرياث . فورثته ، مث ماتت فورثناها 
  . االبن ألبيه ، ومرياث املرأة ألخيها وزوجها نصفني 

طال دعوى صاحبه ، ألن كل واحد منهما ينكر ما ادعى عليه إمنا حلف كل واحد منهما واحلال هذه على إب: ش 
به ، واملنكر عليه اليمني ، وإمنا كان مرياث االبن ألبيه ، ألنه وارثه احليث املتيقن ، وغريه مشكوك فيه ، وإمنا كان 

صوص أمحد ، مرياث املرأة ألخيها وزوجها نصفني ألهنما اللذان يرثاهنا يقيناً ، وغريمها مشكوك فيه ، وهذا من
. أول ولد تلدينه فهو حر : يعني السابق بالقرعة ، كما لو قال : واختيار أيب الربكات ، وقال ابن أيب موسى 

يرث كل واحد : وقال أبو اخلطاب ومن تبعه : فولدت ولدين ، وأشكل السابق منهما عني بالقرعة ، كذلك هنا 
ت معه ، كما لو جهل الورثة موهتما ، فيقدر أن املرأة ماتت منهما من صاحبه من تالد ماله دون ما ورثه عن املي

أوالً فورثها زوجها وابنها أرباعاً ، مث يؤخذ ما ورثه االبن فيدفع لورثته األحياء وهم األب ، فيجتمع له مجيع ماهلا ، 
ألحياء ، وهم أخوها مث يقدر أن االبن مات أوالً ، فورثه أبوه أثالثاً ، مث يؤخذ ثلث األم ، ويقسم بني ورثتها ا

  . انتهى . وزوجها نصفني ، فال حيصل لألخ إال سدس مال االبن 
ألن كل رجلني ادعيا ماالً ، ميكن : قال . وهذا اختياري : حيتمل أن املال بينهما نصفان ، قال : وقال أبو بكر 

أبطله أبو حممد ، بأنه يفضي إىل أن صدقهما فيه فهو بينهما ، وظاهر هذا الذي قاله أن ماله وماهلا بينهما نصفني ، و
يعطى األخ ما ال يدعيه وال يستحقه يقيناً ، وٌّ هـ ال يدعي من مال االبن أكثر من سدسه وال ميكن أن يستحق 

  . أكثر منه ، وذكر احتماالت أخر لقوله كلها ختالف ظاهره ، واللَّه أعلم 
وشهد شاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصيب ألفاً ولو شهد شاهدان على رجل أن أخذ من صيب ألفاً ، : قال 

، كان على ويل الصيب أن يطالب أحدمها باأللف ، إال أن تكون كل بينة مل تشهد باأللف اليت شهدت هبا األخرى ، 
  . فيأخذ الويل األلفني 

كان على الويل املطالبة  املسألة األوىل شهدت البينة على ألف بعينها ، يدل عليه ما ذكره يف الثانية ، وإمنا: ش 
بذلك ، ألنه املطالب باستيفاء حقوق الصيب والقيام بأمره ، وقد ثبت له بالبينة حق ، فيجب على الويل استيفاؤه ، 
وإمنا كان له أن يطالب أيهما شاء إذا شهدت البينة بألف معينة فألنه قد ثبت بالبينة أن كل واحد أخذ األلف فإن 

ضح ، وإن كان دفعه إىل الصيب مل يربأ بذلك ، ألنه ليس له قبض صحيح فقد فرط ، وإن دفعه كان باقياً يف يده فوا
إىل أجنيب فكذلك ، ألنه ليس له الدفع إليه ، وإمنا كان له أن يطالب باأللفني إذا شهدت البينة بألف غري معني ، 

  . علم ألن كل واحد من الرجلني ثبت أنه أخذ ألفاً ، فيلزمه أداؤه ، واللَّه أ
ولو أن رجلني حربيني جاءانا من أرض احلرب مسلمني ، فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه بشرطه ، : قال 

  . وكاإلقرار باحلقوق املالية ، واللَّه أعلم 
ولو كانا سبياً فادعيا ذلك بعد أن أعتقا فمرياث كل واحد منهما ملعتقه إذا مل يصدقهما ، إال أن تقوم مبا : قال 
  . ياه من األخوة بينة من املسلمني ، فيثبت هبا النسب ، فيورث كل واحد منهما من أخيه ادع
يعين إذا كان األخوان سبيا فادعيا ذلك قبل عتقهما فقد تقدم ، وإن ادعياه بعد أن أعتقا وصدقهما املوىل ، : ش 

ن مل يصدقهما وأقاما بذلك بينة من ثبت نسبهما وإرثهما ، ألن احلق للموىل ، ومن له حق يقبل إقراره عليه ، وإ



املسلمني ثبت النسب وتوارثا ، ألن البينة تبني احلق وتظهره ، وإن مل تكن هلما بينة معتربة مل تقبل إقرارمها ، حذاراً 
من إضرار املوىل بتفويت حقه من الوالء ، وإذاً يكون إرث كل منهما ملعتقه ، وخرج أبو الربكات قبول إقرارمها ، 

  . مما إذا أقرا مبعتق هلما ، فإنه يقبل وإن أسقطا به وارثاً معروفاً  ولعله
حيترز به عن البينة من الكفار ، فإهنا ال تقبل يف ذلك ، وقد تقدم عن أيب حفص . بينة من املسلمني : وقول اخلرقي 

  . قبول قوهلما واحلال هذه ، وحكاه أبو حممد هنا رواية ، واللَّه أعلم 
ن الزوجان يف البيت فافترقا أو ماتا ، فادعى كل واحد منهما ما يف البيت لو أنه ورثته ، حكم مبا وإذا كا: قال 

  . كان يصلح للرجال للرجل ، ومبا كان يصلح للنساء للمرأة ، ومبا كان يصلح أن يكون هلما فهو بينهما نصفني 
ما يصلح للنساء كحليهن ، ومغازهلن ، ما يصلح للرجال كالعمائم ، واألقبية ، والطيالسة وحنو ذلك ، و: ش 

ومقانعهن ، وقمصهن وحنو ذلك ، والذي قاله اخلرقي هو املنصوص يف رواية اجلماعة ، وسواء كانا حرين أو رقيقني 
، أو أحدمها ، وسواء كان يف أيديهما من طريق احلكم أو املشاهدة ، اختلفا يف حال الزوجية أو بعدها ، أو اختلف 

ليد لكل منهما على البيت ، بدليل لو نازعهما غريمها فإن القول قوهلما ، مث إن مل تقم قرينة ألحدمها ورثتهما ألن ا
تساويا ، وإن قامت قرينة ألحدمها ترجحت دعواه هبا ، وصار كما لو تنازعا دابة ، أحدمها راكبها واآلخر آخذ 

طريق احلكم فكذلك ، وإن كانت أيديهما عليه إن كانت أيديهما عليه من : بزمامها ، وحنو ذلك ، وقال القاضي 
من طريق املشاهدة قسم بينهما نصفني ، وإن كانت اليد املشاهدة عليه ألحدمها فهو له مع ميينه ، وإن مل يصلح له ، 

  . ألن اليد املشاهدة أقوى من القرينة 
، وخيرج بذلك ما لو مل تكن هلما يد  إذا كان الزوجان يف البيت ، يريد بذلك أن هلما يداً حكمية أو حسية: وقوله 

حكمية ، وتنازعا يف عني ، فإنه ال يرجح أحدمها بصالحية ذلك له ، بل إن كانت يف أيديهما فهي بينهما ، وإن 
كانت يف يد أحدمها فهي له ، وإن كانت يف يد غريمها اقترعا عليها ، فمن قرع حلف واستحق كما تقدم ، واللَّه 

  . أعلم 
أدِّ األمانة : ( كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر له على مال ، مل يأخذ منه مقدار حقه ، لقول النيب ومن : قال 

  ) . إىل من ائتمنك ، وال ختن من خانك 
من كان له على أحد حق فمنعه ، ومل يقدر على أخذه منه باحلاكم ، وقدر له على مال ، مل يكن له يف الباطن : ش 

  . ى املذهب املنصوص املشهور أن يأخذ قدر حقه عل
أدِّ األمانة إىل من ائتمنك ، : ( ملا استدل به اخلرقي ، وهو ما رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب قال  ٣٨٧٩

  . رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وإذا مل خين من خانه فمن مل خينه أوىل ) وال ختن من خانك 
  ) . حيل مال امرىء مسلم إال عن طيب نفس منه  ال: ( وقاله عليه السالم  ٣٨٨٠

يركب وحيلب بقدر ما ينفق ، واملرأة تأخذ مؤونتها ، : وخرج أبو اخلطاب قوالً باألخذ من قول أمحد يف املرهتن 
والبائع للسلعة يأخذها من مال املفلس بغري رضاه ، وخرجه أبو الربكات من تنفيذ الوصي الوصية مما يف يده إذا 

  . ورثة بعض التركة ، وهو أظهر يف التخريج ، وحكى ابن عقيل هذا القول عن احملدثني من األصحاب كتم ال
يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس : وذلك ملا روت عائشة رضي اللَّه عنها أن هنداً قالت  ٣٨٨١

خذي ما يكفيك وولدك باملعروف : ( قال يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي ، إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ؟ ف
  . متفق عليه ، فجوز هلا األخذ يف مقابلة حقها بغري علمه ) 

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولنب الدر : ( وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب أنه كان يقول  ٣٨٨٢



رواه البخاري وغريه ، فجعل املرهتن ينفق )  يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
ويأخذ عوض حقه وهو نفقة املركوب ، فجعل املرهتن ينفق ويأخذ عوض حقه ، وهو نفقة املركوب ، وجياب عن 
هذا بأن املرهتن مل يكن له حق قبل الراهن ، وإمنا الشارع جوز له املعاوضة عمالً باألصلح ، لئال يفوت الركوب 

اً ، وأما حديث هند فإن أمحد أجاب عنه بأن حقها واجب عليه يف كل وقت ، يعين أن جواز األخذ على الراهن جمان
هلا كان دفعاً للحرج واملشقة عنها ، ألن حقها يتجدد كل يوم ، فلو مل جيز ذلك ألفضى إىل احملاكمة يف كل وقت 

ام الزوجية كقيام البينة ، فكأن احلق واملخاصمة ، ويف ذلك حرج عظيم ، وأجاب أبو بكر جبواب ثان ، وهو أن قي
وهو ) جواب ثالث ( صار معلوماً بعلم قيام مقتضيه ، وفيه شيء ، ألن املسألة وإن علم ثبوت احلق ، وأليب حممد 

( أن للمرأة من التبسط يف مال الزوج ما يؤثر يف إباحة أخذ احلق وبذل اليد فيه باملعروف ، خبالف األجنيب 
و أن النفقة تراد إلحياء النفس ، وال سبيل إىل تركها ، فلذلك جاز أخذ ما تندفع به هذه وه) وجواب الرابع 

لو صارت النفقة ماضية مل يكن هلا أخذها ، وكذلك لو كان هلا دين آخر ، : احلاجة ، خبالف الدين ، ومن مث قلنا 
تندفع به حاجتها من ماهلا جاز هلا األخذ وهذا الفرع يرد جوابه الثالث ، ويندفع هو أيضاً بأهنا لو وجدت ما : قلت 

  . ، انتهى 
فعلى املذهب إن أخذ لزمه الرد مع البقاء ، ووجب املثل أو القيمة مع التلف ، مث إن كان من جنس حقه تقاصا 

وإن وجد جنس حقه أخذ منه قدر حقه ، وال يأخذ من غريه مع ) وعلى القول اآلخر ( وتساقطا ، وإال لزمه غرمه 
عليه ، وإن مل جيد إال من غري جنس حقه أخذ منه قيمة حقه ، متحرياً للعدل يف ذلك ، جزم به أبو الربكات ، قدرته 

ليس له ذلك ، ) واالحتمال الثاين ( وأبو اخلطاب يف اهلداية وغريمها ، وهو أحد احتمايل أيب حممد كما يف الرهن 
فمنعه : ، وهذه املسألة تلقب مبسألة الظفر ، وقول اخلرقي  إلفضائه إىل بيع مال غريه من نفسه بغري إذن له يف ذلك

منه ، خيرج ما مل مينعه ، فإنه ليس له األخذ اتفاقاً ، فإن لزمه الرد ، وإن كان قدر احلق ومن جنسه ، ألنه قد يكون 
صار ديناً يف  لإلنسان غرض يف عني من أعيان ماله ، فال جيوز متلكها عليه بغري رضاه إال لضرورة ، وإن تلف ذلك

ذمته ، فإن كان الثابت يف ذمته من جنس حقه تقاصا ، وكذلك لو مل مينعه وقدر على األخذ باحلاكم ، فإنه ال جيوز 
له األخذ ، وال بد أن يلحظ املنع ممنوع ، إذ لو كان مباحاً كما لو كان الدين مؤجالً ، أو املدين معسراً فإنه ال جيوز 

إن أخذ رده مع البقاء ، وعوضه مع التلف ، وال تقاصص هنا ، ألن الدين مل يستحق األخذ أيضاً بال خالف ، ف
  . أخذه يف احلال ، خبالف اليت قبلها ، واللَّه أعلم 

  كتاب العتق

  
  
بفتح العني وكسرها ، فهو عتيق وعاتق ، قال . يقال منه عتق يعتق عتقاً وَعتقاً : العتق احلرية ، قال أهل اللغة : ش 

إذا سبق وجنا ، وعتق الفرخ إذا طار واستقل ، ألن العبد يتخلص . عتق الفرس : هو مشتق من قوهلم :  األزهري
وإمنا قيل تناول العتق اجلميع ألن ملك السيد عليه كحبل يف رقبته ، فإذا أعتق : بالعتق ويذهب حيث شاء ؛ قال 

  . فكأن رقبته أطلقت من ذلك 
  ] .  ١ب ) [ } فك رقبة { (  ٩)} فتحرير رقبة { (  ١٩]  ٢ب [ : واألصل يف مشروعيته قوله سبحانه 

من أعتق رقبة مسلمة ويف رواية ، مؤمنة أعتق اللَّه بكل : ( وعن أيب هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب قال  ٣٨٨٣



قربه يف  متفق عليه وأمجع املسلمون على مشروعية ذلك ، وأنه) عضو منه عضواً منه من النار ، حىت فرجه بفرجه 
  . اجلملة ، واللَّه أعلم 

وإذا كان العبد بني ثالثة فأعتقوه معاً ، أو وكل نفسان للثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل ، أو أعتق : قال 
  . كل واحد منهم حقه وكان معسراً ، فقد صار العبد كله حراً ، ووالؤه بينهم أثالثاً 

عتقوه معاً ، إما بأن حصل تلفظهم بعتقه يف آن واحد ، أو وكلوا غريهم أو إذا كان العبد بني ثالثة أو أكثر فأ: ش 
  . أحدهم يف عتقه ، أو علقوا عتقه على صفة فوجدت ، فإنه يصري حراً ، ألنه عتق من مالك 

احلديث ، مفهومه نفوذ العتق فيما ميلكه ) ال عتق فيما ال ميلك ابن آدم : ( فدخل حتت قوله عليه السالم  ٣٨٨٤
ويف ) الوالء ملن أعتق : ( وهذا واللَّه أعلم اتفاق يف اجلملة ، وإذا كان حراً كان الوالء بينهم أثالثاً ، لقول النيب  ،

متفق عليه وكل منهم أعتق جزءاً فثبت له عليه الوالء ، وكذلك إذا أعتق الشركاء ) إمنا الوالء ملن أعتق : ( رواية 
، فإنه يعتق على كل واحد منهم حقه على املذهب ، كما سيأيت إن شاء  حقوقهم واحداً بعد واحد وهم معسرون

  . اللَّه تعاىل ، ويكون له والء ما عتق عليه ، إذ الوالء تابع للعتق كما تقدم 
  . واعلم أن من شرط صحة عتق املالك أن يكون خمتاراً ، فال يصح عتق املكره ، كما ال يصح طالقه 

، ] وجب احلاكم عليه صح من جائز التربع ، فال يصح من جمنون وال طفل بال ريب نعم إن أكره حبق كما إذا [ 
وال مميز على إحدى الروايتني ، والرواية الثانية يصح ، كما يصح طالقه ووصيته على املذهب فيهما ، وهو اجملزوم 

  . لم به عند أيب حممد ، وال من حمجور عليه لسفه أو فلس على أصح الروايتني ، واللَّه أع
  . ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله عليه : قال 
  . أما عتق نصيبه فلما تقدم : ش 

من أعتق شركاً له يف عبد ( وأما عتق نصيب شريكه فلما روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النيب قال  ٣٨٨٥
صصهم ، وعتق عليه العبد ، وإال ، وكان له مال يبلغ مثن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه ، ح

  . رواه مسلم وغريه وهذا كالنص ) فقد عتق عليه ما بقي يف ماله ، إذا كان له مال يبلغ مثن العبد 
وعن أيب املليح عن أبيه ، أن رجالً من قومنا أعتق شقصاً له من مملوك ، فرفع ذلك إىل النيب فجعل خالصه  ٣٨٨٦

رواه أمحد وأليب ) هو حر كله ، ليس للَّه شريك ( رواه أمحد ، ويف لفظ ) ه شريك ليس للَّ: ( عليه يف ماله ، وقال 
من ( داود معناه ، وكالم اخلرقي يشمل الشريك املسلم والكافر وهو اختيار أيب حممد ، وذكره القاضي ، لعموم 

  . وملا علل به يف حديث أيب املليح ) أعتق شركاً له يف عبد 
من : ( من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، وجابر رضي اللَّه عنه عن النيب أنه قال وقد روى النسائي  ٣٨٨٧

أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء ، فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته ، كما أساء من مشاركتهم ، وليس 
ر أنه ال يسري على فعلل بسوء املشاركة ، وهذا موجود يف الشريك الكافر ، وفيه وجه آخ) على العبد شيء 

الكافر ، إذا أعتق نصيبه من مسلم ، حذاراً من أن ميلك كافرا مسلماً ، ورد بأن هذا ليس بضمان متليك ، وإمنا هو 
ضمان إتالف ، وليس جبيد ، إذ لو صح مل يكن له الوالء ، والفرض أن له الوالء على ما عتق عليه ، فدل على أنه 

احملذور يف ملك الكافر للمسلم غري وجود هنا ، ولو قدر وجود حمذور ما فهو يدخل يف ملكه ، مث يعتق ، لكن 
  . مغمور مبا حصل من مصلحة العتق 

حد اليسار أن يكون حني اإلعتاق واجداً لقيمة الشقص فقط ، على ظاهر كالم أيب بكر يف التنبيه وكالم ) تنبيه ( 
رده ابن محدان مذهباً ، وحكى قوالً آخر أن يكون ذلك إذا كان ميلك مبلغ مثن حصة شريكه ، وأو: غريه ، قال 



فاضالً عن قوت يومه وليلته ، وحيكى هذا عن القاضي يف اجملرد ، وابن عقيل يف الفصول ، وهو الذي جزم به يف 
، املغين ، إال أنه اعترب مع ذلك ما حيتاج إليه من حوائجه األصلية ، من الكسوة واملسكن ، وسائر ماال بد له منه 

ذكره أبو بكر يف التنبيه ، ومل أر ذلك فيه ، بل لفظه ما تقدم ، ونظري ذلك صدقة الفطر ، فإن أبا حممد يف : وقال 
املغين اعترب لوجوهبا ذلك ، ومل يعترب القاضي وكثري من أصحابه وأبو الربكات ، وأبو حممد يف كتابيه إال قوته وقوت 

ه ابن محدان يف رعايتيه مذهباً ، مث ذكر ما يف املغين انتهى ، فإن أيسر ببعض عياله يوم العيد وليلته ، وهو الذي أورد
  . ال : القيمة عتق عليه بقدر ذلك ، نص عليه أمحد يف رواية ابن منصور ، وقيل 

  . وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه : قال 
ه ، حلديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما هذا فرع على أن العتق يسري عليه ، وإذاً يصري لصاحبيه عليه قيمة ثلثي: ش 
أي قيمة حصصهم ، وألنه إما إتالف معنوي فهو مبنزلة احلي ، وإما متليك بالقيمة ، ) وأعطي شركاؤه حصصهم ( 

وإمنا كان جتب القيمة وتعترب القيمة حني العتق ، ألنه وقت انتقال امللك ، أو وقت اإلتالف على املعروف املشهور ، 
يب حممد وغريه ، وحكى الشريازي قوالً أنه وقت التقومي ، وهو قياس القول الذي لنا يف الغصب بأن اجملزوم به أل

االعتبار بيوم احملاكمة ، فإن اختلفا يف القيمة رجع إىل قول أهل اخلربة ، فإن تعذر مبوت العبد أو غيبته وحنو ذلك 
منها ، وكذلك القول قوله إن اختلفا يف صناعة فيه ، نعم فالقول قول املعتق ، ألنه املنكر للزيادة ، واألصل براءته 

إن كان العبد حيسنها يف احلال ، ومل ميض زمن ميكن تعلمها فيه ، فالقول قول الشريك ، لعلمنا بصدقه ، وإن مضى 
زمن ميكن حدوثها فيه ، فهل القول قول املعتق ، ألن األصل بقاء ما كان ؟ على وجهني ، وإن اختلفا يف عيب 

كالسرقة واإلباق ، فالقول قول الشريك ، إذ األصل السالمة ، فإن كان العيب موجوداً واختلفا يف حدوثه فهل 
القول قول الشريك أيضاً ، ألن األصل الرباءة منه حني العتق ، أو قول املعتق ، ألن األصل بقاء ما كان على ما 

  . كان ، وهو الذي أورده يف املغين مذهباً ؟ فيه قوالن 
هل يقوم كامالً ال عتق فيه ، أو وقد عتق بعضه ؟ فيه قوالن للعلماء ، أصحهما األول ، وهو الذي قاله ) تنبيه ( 

أبو العباس فيما أظن ، لظاهر احلديث ، وألن حق الشريك إمنا هو يف نصف القيمة ، ال قيمة النصف ، بدليل ما لو 
  . اللَّه أعلم أراد البيع ، فإن الشريك جيرب على البيع معه ، و

  . فإن اعتقا بعد عتق األول له ، وقبل أخذ القيمة ، مل يثبت هلما فيه عتق ، ألنه قد صار حراً بعتق األول : قال 
يعين أن العتق مع اليسار يسري مبجرد اللفظ ، وال يفتقر إىل أداء القيمة ، وهذا هو املشهور من املذهب ، ملا : ش 

رضي اللَّه عنهم ، الذي رواه النسائي ، ولرواية مسلم املتقدمة يف حديث ابن عمر تقدم من حديث ابن عمر وجابر 
من أعتق نصيباً له يف مملوك ، أو شركاً له يف عبد ، وكان له من املال ( رضي اللَّه عنهما ، وللبخاري يف رواية فيه 

  ) . ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق 
من أعتق شخصاً من مملوك فعليه : ( هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب قال ويف الصحيحني من حديث أيب  ٣٨٨٨

قواه أبو العباس أنه ال يعتق إال بعد أداء القيمة ، لظاهر رواية ابن عمر ) ويف املذهب وجه آخر ) ( خالصه من ماله 
ويف رواية متفق ) لعبد فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه ا( رضي اللَّه عنهما املتفق عليها ، فإنه قال فيها 

من أعتق عبداً بينه وبني آخر ، قوم عليه يف ماله قيمة عدل ، وال وكس وال شطط ، مث عتق عليه يف ( عليها أيضاً 
وهذا أصح من رواية النسائي وغريه ، وأصرح من حديث أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، مع أن ) ماله إن كان موسراً 

حيمل على ما بعد القيمة ، مجعاً بني األحاديث ، إذ املقصود من مجيعها واحد ، ) يق فهو حر ؛ أو فهو عت: ( قوله 
  . ومحل مطلق ذلك على مقيده معترب بال ريب 



قال ابن محدان ) وعلى الثاين ( فعلى املذهب إذا أعتق الشريك بعد عتق األول مل ينفذ عتقه ، ألن عتق املعتق حمال 
  .  يصح التصرف فيه بغري العتق حيتمل وجهني ، وظاهر هذا أنه ال

وإذا أعتقه األول وهو معسر ، وأعتقه الثاين وهو موسر عتق عليه نصيبه ، ونصيب شريكه ، وكان له عليه : قال 
  . ثلث قيمته ، وكان ثلث والئه للمعتق األول ، وثلثاه للمعتق الثاين 

على غريه ، وإمنا يعتق ما أعتقه فقط ، وهذا هو قد تضمن كالم اخلرقي أن عتق املسعر ال يسري ال عليه وال : ش 
املشهور من الروايتني ، واجملزوم به عند أكثر األصحاب ، ملا تقدم من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، وهو 

  . أصح وأشهر من غريه 
  . وهذا نص إن ثبت ) ورق ما بقي ( وقد روى الدارقطين فيه  ٣٨٨٩
كان هلم غالم يقال له طهمان أو ذكوان : ن أبيه عن جده ، رضي اللَّه عنهم قال وعن إمساعيل بن أمية ، ع ٣٨٩٠

فكان خيدم سيده : قال ) تعتق يف عتقك ، وترق يف رقك : ( ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إىل النيب فقال النيب 
أن العبد يعتق كله ، اختارها أبو اخلطاب يف االنتصار ) وعن أمحد رواية أخرى . ( رواه أمحد . حىت مات 

  . ويستسعى يف قيمة باقية غري مشقوق عليه 
من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خالصه يف ماله ، فإن مل : ( ملاروي أبو هريرة رضي اللَّه عنه عن النيب قال  ٣٨٩١

جلماعة إال رواه ا) يكن له مال قوم اململوك قيمة عدل ، مث يستسعى يف نصيب الذي مل يعتق ، غري مشقوق عليه 
وإال فقد عتق منه ما عتق ، : قال نافع : النسائي ، وحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما رواه أيوب فقال فيه مرة 

فال أدري أشيء قاله نافع أم هو من احلديث ، وإذا مل يثبت أنه من لفظ الرسول فال حجة فيه ، وقد : ومرة قال 
وقد تابعه على ذلك مجاعة من احلفاظ ، كجرير بن حازم ، وعبيد اللَّه  أجيب عن هذا بأن مالكاً جزم به كما تقدم ،

وغريمها ، واجلازم مع زيادة علم ، فيقدم على الشاك ، وأما حديث أيب هريرة رضي اللَّه عنه فقد طعن فيه احلفاظ ، 
ليس يف : و عبد اللَّه وقال أب. ال يصح : ذكره سليمان بن حرب فطعن فيه وضعفه ، وقال ابن املنذر : قال األثرم 

االستسعاء شيء يثبت عن النيب ، حديث أيب هريرة يرويه ابن أيب عروبة ، وأما مهَّام وشعبة وهشام الدستوائي فلم 
وهذا يدل على أن : قلت . ومهام أيضاً ال يقوله : يذكروه ، وحدث به معمر فلم يذكر فيه السعاية ، قال أبو داود 

لفته اجلمهور ، وقد ذكر مهام أنه من قول قتادة وفتياه ، مث على تقدير صحته فاألول لفظ االستسعاء شاذ ، ملخا
يترجح بعمل أهل املدينة ، واجلمهور عليه ، وبأنه خمالف للظواهر واألصول ، إلفضائه إىل منع املالك من التصرف 

ال يريده ، ويف ذلك ضرر ، يف ملكه ، وإحالته على سعاية قد ال حيصل منها شيء ، وإدخال العبد يف شيء قد 
]  ٢ب [ ومعاوضة بغري رضا ، وإنه منفي شرعاً ، مث ذلك حصل بسبب جناية غريمها ، ومن األنسب األحرى أن 

  ] .  ١ب ) [ } ال تزر وازرة وزر أخرى { (  ١٩
سر عتق نصيبه ، إذا تقرر هذا فعلى املذهب إذا أعتق املعسر استقر العتق يف نصيبه ، مث إذا أعتقه الثاين وهو مو

وسرى إىل نصيب شريكه الثالث كما تقدم ، وكان ثلث الوالء للمعتق األول ، ألن الذي أعتقه هو الثلث ، وثلثاه 
  . للمعتق الثاين ، ألن الذي حصل له بالعتق مباشرة وسراية الثلثان 

محدان مذهباً ، أو ال يعتق حىت وعلى القول بالسعاية هل يعتق يف احلال ، وهو ظاهر كالم األكثرين ، وأورده ابن 
يصري حكمه حكم األحرار ، ) فعلى األول ( يؤدي السعاية ، وهو اختيار أيب اخلطاب يف االنتصار ؟ فيه وجهان ، 

وتبقى قيمته يف ذمته ، يستسعى فيها قدر طاقته ، وال يرجع على أحد ، وال يصح العتق فيه بعد ، فإن مات مات 
حكمه حكم املكاتب ، ) وعلى الثاين ( ال كان لسيده بقية السعاية ، وما بقي لورثته ، حراً ، فإن كان يف يده م



ميلك اكتسابه ومنافعه ، ويصح للشريك عتقه ، وإن مات فللشريك الذي مل يعتق من ماله مثل الذي له ، لكن 
  . تكون كتابته الزمة ، واللَّه أعلم 

وكان ثلثه رقيقاً ملن مل يعتق ، فإن مات ويف يده مال كان ثلثه ملن مل  ولو كان املعتق معسراً عتق نصيبه منه ،: قال 
  . يعتق ، وثلثاه للمعتق األول ، واملعتق الثاين بالوالء ، إذا مل يكن له وارث أحق منهما 

ه رقيقاً هذا أيضاً فرع على املذهب املتقدم ، فإن املعتق الثاين إذا كان أيضاً معسراً عتق نصيبه فقط ، وبقي ثلث: ش 
ملن مل يعتق ، فإذا مات العبد وترك ماالً كان ثلثه للذي مل يعتق مبلكه لثلثه ، وثلثاه مرياث ألنه ملكهما جبزئيه احلرين 

للمعتقني بالوالء ، إن مل يكن له وارث يفرض أو تعصيب يقدم عليهما ، فإن كان له وارث يرث البعض كأم مثالً 
اقي بني املعتقني إن مل يكن عصبة مناسب ، وهذا كله إن مل يكن مالك ثلثه قاسم أو زوجة فإهنا تأخذ فرضها ، والب

  . العبد يف حياته أو هايأه فإذاً ال حق له يف تركته ، ألهنا حصلت جبزئه احلر 
وإذا كان العبد بني نفسني ، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه ، فإن كانا معسرين مل يقبل : قال 

  . واحد منهما على شريكه  قول كل
ألهنا دعوى جمردة ، ال تتضمن حقاً ، ملا تقدم من أن عتق املعسر ال يسري ، وهذا خبالف ما لو كانا موسرين : ش 

، فإن دعوى كل واحد مهما تضمنت أنه يستحق على شريكه نصف القيمة ، وإذا مل يقبل قول كل واحد منهما 
  . ، واللَّه أعلم على اآلخر ، مل يعتق من العبد شيء 

فإن كانا عدلني كان للعبد أن حيلف مع كل واحد منهما ويصري حراً ، أو حيلف مع أحدمها ويصري نصفه حراً : قال 
 .  

إذا كان الشريكان عدلني ، فللعبد أن حيلف مع كل واحد منهما إن ادعى ذلك ، ويصري كله حراً ، ألن كل : ش 
لف مع أحدمها ويصري نصفه حراً لذلك أيضاً ، وهذا من اخلرقي بناء على أن واحد منهما يشهد بعتق نصفه ، أو حي

العتق يقبل فيه شاهد وميني املدعي ، وقد تقدم ذلك ، وإن مل يكونا عدلني فله أن حيلف كل واحد منهما أنه ما أعتق 
  . نصفه ، واللَّه أعلم 

كل واحد منهما حبريته ، وصار مدعياً على وإن كان الشريكان موسرين فقد صار العبد حراً باعتراف : قال 
  . شريكه نصف قيمته ، فإن مل تكن له بينة فيمني كل واحد منهما لشريكه 

إذا كان الشريكان موسرين وادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه ، فقد صار العبد حراً ، لتضمن : ش 
ه حرية العبد ، وأنه يستحق على شريكه نصف دعوامها ذلك ، إذ عتق املوسر يسري ، فكل منهما حقيقة دعوا

قيمته ، ألنه يدعي أن شريكه أعتق نصيبه ، فسرى إىل حقه ، فيؤاخذ كل منهما بإقراره ، وحيكم حبرية العبد ، 
ويصري كل منهما مدعياً على شريكه نصف قيمته ، فإن كان مث بينة عمل هبا بال ريب ، وإن مل يكن فيمن كل واحد 

  . لشريكه ، عليه أن حيلف له ، ألنه منكر ملا ادعى عليه ، واليمني على املنكر ملا تقدم منهما مستحقة 
ومل يتعرض اخلرقي رمحه اللَّه حلكم الوالء يف هاتني الصورتني ، ومها ما إذا كانا موسرين أو معسرين عدلني ، فحلف 

 يدعيه ، بل دعوى كل واحد منهما تضمنت العبد معهما أو مع أحدمها ، واحلكم أنه ال والء عليه ، ألن أحداً ال
إنكاره ، وال يثبت ألحد حق ينكره ، وكذلك إذا ادعى العبد العتق ، وأنكره السيد ، وقامت عليه البينة ، فإن عاد 

  . من نسبت إليه عتاقته فاعترف بذلك ثبت له الوالء ، ألنه ال مستحق له سواه قاله أبو حممد 
ريكني إذا كان أحدمها موسراً واآلخر معسراً ، واحلكم أن نصيب املعسر يعتق وقد بقي من تقسيم دعوى الش

وحده جماناً ، لتضمن دعواه أن نصيبه عتق بإعتاق شريكه املوسر ، وال يعتق نصيب املوسر ، ألن دعواه أن املعسر 



هبا نفعاً ، لكوهنا توجب  أعتق ، واحلكم أن عتقه ال يسري على ما تقرر ، وال تقبل شهادة املعسر عليه ، ألنه جير
عليه نصف القيمة ، نعم له علي اليمني لضمان السراية ، فإن نكل قضي عليه ، وإن رد اليمني وقلنا بذلك فحلف 

املعسر أخذ قيمة حقه ، ومل يعتق حق املوسر باليمني املردودة ، ألنه مل يوجد منه إقرار وال ما يقوم مقامه وهو 
يف نصيبه ، ألنه ال يدعيه ، فإن عاد املعسر أعتق نصيبه وادعاه ثبت له ، قاله أبو حممد ، النكول ، وال والء للمعسر 

وفيه شيء ، ألن دعواه أوالً تبطل دعواه ثانياً ، وكذلك إن عاد املوسر فأقر بإعتاق نصيبه ثبت له الوالء ، وغرم 
  . نصيب املعسر ، واللَّه أعلم 

أيب : ن ال ميلك غريمها ، ومها متساويان يف القيمة ، فقال أحد االبنني وإذا مات رجل وخلف ابنني وعبدي: قال 
أقرع بينهما ، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف . أيب أعتق أحدمها ال أدري من منهما : وقال اآلخر . أعتق هذا 

قعت القرعة على اآلخر عقت االبن بعتقه عتق منه ثلثاه ، إن مل جيز االبنان عتقه كامالً ، وكان اآلخر عبداً ، وإن و
منه ثلثه ، وكان ملن أقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد اآلخر ، وألخيه نصفه وسدس العبد الذي اعترف أن أباه 

  . أعتقه ، فصار ثلث كل واحد من العبدين حراً 
ذلك ، إذ لو مل يكن  هذه املسألة حممولة على حالة يكون التربع فيها من الثلث ، كالعتق يف مرض املوت وحنو: ش 

  . كذلك لنفذ العتق يف الكل ، ومل يقف على إجازة الورثة ، وقرينة هذا ذكر اإلجازة يف الورثة 
أن يعينا العتق يف أحدمها ، ) أحدها ( إذا تقرر أن ذلك حالةٍ العتق فيها من الثلث فال خيلو ذلك من أربعة أحوال 

عني كل واحد منهما ) الثاين ( ، ألن ذلك ثلث مجيع ماله ، وهذا واضح  فيعتق منه ثلثاه ، إن مل جييزا عتقه كامالً
العتق يف غري الذي عينه أخوه ، فيعتق من كل واحد ثلثه ، ألن جمرد قول الشخص إمنا يقبل يف حق نفسه دون حق 

و الثلث ، غريه ، وحق كل واحد منهما نصف العبدين ، فيقبل قوله يف حقه من الذي عينه وهو ثلثاه ، وذلك ه
أيب : وقال اآلخر . أيب أعتق هذا : قال أحدمها ) الثالث ( ويبقى له نصف ثلثه وهو السدس ، ونصف العبد اآلخر 

وهي صورة الكتاب ، فإنه يقرع بينهما لتبيني ما حصل فيه اإلهبام ، فإن وقعت . أعتق أحدمها ال أدري من منهما 
، ألن خبروج القرعة عليه كأنه قد حصل اتفاق االبنني على عتقه ،  على الذي اعترف االبن بعتقه عتق منه ثلثاه

وإذاً يعتق ثلثاه ، إال أن جييزا عتقه كامالً فيعتق مجيعه ، ألن ذلك حمض حقهما ، ويبقى العبد اآلخر على الرق ، 
قدم ، يعتق من الذي ألنه قد تبني أنه مل يقع يف عتق ، وإن وقعت على اآلخر كان كما لو عني كل منهما عبداً كما ت

وله وهو الذي أقرعنا بسبب قوله سدسه ، ونصف . ال أدري : خرجت عليه القرعة ثلثه ، ألنه حق الذي قال 
العبد اآلخر ، وألخيه نصف الذي خرجت عليه القرعة ، ألنه ينكر العتق فيه رأساً وسدس العبد الذي اعترف أن 

) احلال الرابع ( ، وإذاً آل األمر إىل أن صار ثلث كل واحد منهما حراً  أباه أعتقه ، ألن ثلثه عتق بإقراره كما تقدم
فإنه يقرع بني العبدين ، فمن وقعت عليه القرعة عتق منه ثلثاه ، إن . أعتق أحدمها وال ندري من منهما : أن يقوال 

  . ألة الكتاب ، واللَّه أعلم مل جييزا عتقه كله ، وبقي اآلخر على الرق ، والفطن ال خيفى عليه مجيع األحوال من مس
وإن كان لرجل نصف عبد ، وآلخر ثلثه ، وآلخر سدسه ، فأعتقه صاحب النصف وصاحب السدس معاً ، : قال 

وكانا موسرين ، عتق عليهما ، وضمنا حق شريكهما فيه نصفني ، وكان والؤه بينهما أثالثاً ، لصاحب النصف 
  . ثلثاه ، ولصاحب السدس ثلثه 

أن العتق إذا سرى على اثنني من الشركاء فأكثر بعتقهما معاً هل يكون على عدد رؤوسهم وهو  ملخصه: ش 
املذهب اجملزوم به بال ريب ألن العتق مبنزلة اإلتالف ، وقد وجد منهما فيتساويان يف ضمانه ، كما لو جرحه 

طاب ألن ذلك حصل بسبب امللك ، أحدمها جرحا ، واآلخر أكثر منه ، أو على قدر املالكني وهو احتمال أليب اخل



إذا أعتق صاحب النصف وصاحب السدس واحلال ما تقدم ، ) فعلى املذهب ( فقدر بقدره كالنفقة ؟ على قولني ، 
عتق عليهما نصيب صاحب الثلثني نصفني ، فيحصل لصاحب النصف الثلثان ، النصف باملباشرة ، والسدس 

اآلخر يكون الثلث ) وعلى االحتمال ( اشرة ، ونصفه سراية ، بالسراية ، ولصاحب السدس الثلث ، نصفه مب
بينهما أرباعاً ، لصاحل النصف نصفه ، ونصف نصفه ، وذلك سدس ونصف سدس ، وذلك ربع ، فيستقر عليه 
عتق ثالثة أرباع العبد ، ولصاحب السدس ربع الثلث ، وهو نصف السدس ، فيستقر عليه عتق ربعه ، ولو كان 

املعتق الربع ، لصاحب النصف الثلث والربع ، ) على املذهب ( لنصف وصاحب الثلث ، لكان املعتق صاحب ا
السدس بينهما أمخاساً ، لصاحب النصف ثالثة أمخاسه ، ) وعلى االحتمال ( ولصاحب الثلث الربع والسدس ، 

فه ونصف مخسه ، ولصاحب الثلث مخساه ، فالعبد على ثالثني سهماً ، لصاحب النصف مثانية عشر ، وذلك نص
) على املذهب ( ولصاحب الثلث اثنا عشر ، وذلك مخساه ، ولو كان املعتق صاحب السدس والثلث لكان 

النصف مقسوم بينهما على ثالثة ) وعلى االحتمال ( لصاحب السدس ربع وسدس ، ولصاحب الثلث ثلث وربع ، 
  . الوالء تابعان للسراية ، فيستقر لصاحب السدس الثلث ولصاحب الثلث الثلثان والضمان و

قد تقدم مث تصوير ذلك بأن يتفق تلفظهما بالعتق يف آن واحد ، أو يعلقاه على صفة واحدة ، . معاً : وقول اخلرقي 
ومها موسران ، : أو يوكال شخصاً يعتق عنهما ، فلو سبق أحدمها بالعتق لعتق عليه كله بشرطه كما تقدم ، وقوله 

  .  يسر كما تقدم ، وإن كان أحدمها موسراً فقط اختص بالسراية ألهنما لو كانا معسرين مل
  . وإذا كانت األمة نفسني فأصاهبا أحدمها وأحبلها أدب ومل يبلغ به احلد : قال 
: قد تضمن هذا الكالم حترمي وطءاجلارية املشتركة وهذا واللَّه أعلم اتفاق ، وقد دل عليه قوله سبحانه وتعاىل : ش 
فمن ابتغى وراء { (  ١٩]  ٢ب [ إىل ]  ١ب ) [ } إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم { (  ١٩]  ٢ب [ 

والوطء واحلال هذه قد صادف ملك الغري بال نكاح ، فإذا وطىء ]  ١ب ) [ } ذلك فأولئك هم العادون 
، ألنه وطء صادف ملكاً كما تضمنه أيضاً كالم اخلرقي ، وهو قول العامة ) وال حد عليه ( الشريك أمث بال ريب ، 

له ، أشبه ما لو وطىء زوجته احلائض ، وكما لو سرق عيناً له بعضها ، ويعزر اتفاقاً ، إلتيانه ، املعصية ، وال يبلغ 
  . به احلد ، ألنه لو بلغ به احلد لصار حداً 

على ما يسره اللَّه  وظاهر كالم اخلرقي أنه جيوز أن يزاد على عشر جلدات وقد تقدم ذلك مستوىف يف التعزيرات
سبحانه ، فلينظر مث ، وال فرق يف هذا كله بني أن حيبلها أو ال حيبلها ، وإمنا ذكر اإلحبال قيداً فيما يأيت بعده واللَّه 

  . أعلم 
  . وضمن نصف قيمته لشريكه ، وصارت أم ولد له : قال 
صادف ملكاً له ، فأشبه ما لو كانت خالصة له  يعين الشريك احملبل تصري األمة املشتركة أم ولد له ، ألنه وطء: ش 

، وألن العتق يسري إىل ملك الغري ، فألن يسري االستيالد أوىل لقوته ، بدليل صحته من اجملنون ، ونفوذه يف 
مرض املوت ، خبالف العتق ، فإنه إمنا ينفذ يف املرض من الثلث ، وال يصح من جمنون ، وإذا صارت أم ولد له 

  . ها لشريكه ، ألنه أتلف ذلك عليه معىن ، أشبه ما لو أتلفه عليه حساً ضمن نصف قيمت
وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يلزمه واحلال هذه شيء من املهر ، وال من قيمة الولد ، وهذا إحدى الروايات ، وظاهر 

ل ملك الشريك حصل كالم أيب اخلطاب ، وأيب حممد يف املقنع ، وعلله القاضي يف تعليقه يف كتاب الغصب بأن زوا
بفعل اللَّه ، وهو انعقاد الولد ، وهذا يقتضي أن ال جيب نصف قيمة األمة ، وليس بشيء ، وقد يعلل بأن املهر إمنا 

ال ) والرواية الثانية ( يستقر بالنزع ، وعند النزع كانت مملوكة ، ألهنا انتقلت إليه بالعلوق ، والولد ال قيمة له إذاً 



ا تقدم ، ويلزمه نصف مهرها ، ملصادفة الوطء مللك الغري ، واالنتقال حصل بعد ذلك ، وقد يلزمه للولد شيء مل
يلزمه نصف ) والرواية الثالثة ( إال بالنزع ) ال يستقر ( باإليالج أو ) يستقر ( يؤخذ من هاتني خالف املهر هل 

لشريك ، أشبه ولد املغرور ، وقال القاضي مهرها ملا تقدم ، ونصف قيمة الولد ، ألنه بفعله منع اخنالقه على ملك ا
إن وضعته بعد التقومي فال شيء فيه ، ألهنا وضعته يف ملكه ، وإن وضعته قبل ذلك فالروايتان ، واختار اللزوم ، 
واعلم أن اإلحبال ليس بكاف يف ما تقدم ، بل ال بد من وضع ما تصري به أم ولد كما سيأيت ، وقد أشعر بذلك 

  . لد له وولده حر ، واللَّه أعلم قوله صارت أم و
  . وولده حر : قال 
  . ألنه وطء يف حمل له يف ملك ، أشبه ما لو وطىء زوجته يف احليض ، أو يف اإلحرام وحنو ذلك ، واللَّه أعلم : ش 
  . فإن كان معسراً كان يف ذمته نصف قيمتها : قال 
منصوص أمحد ، واختيار اخلرقي والشيخني وغريمها ، ملا  ال فرق يف سراية االستيالد بني املوسر واملعسر على: ش 

: [ تقدم قبل ، وعلى هذا يبقى يف دمته نصف قيمة اجلارية ، ألن اللَّه سبحانه أوجب إنظار املعسر بقوله سبحانه 
وقال القاضي يف اجلامع الصغري ، وأبو ]  ١ب ) [ } وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة { (  ١٩]  ٢ب 

ال يسري االستيالد مع اإلعسار كاملباشرة ، وحذاراً من إضرار الشريك بتأخري حقه ، وعلى : يف اهلداية  اخلطاب
هذا هل يكون الولد كله حراً ، تغليباً للحرية وهو ظاهر كالم األكثرين أو نصفه حراً ونصفه رقيقاً كأمه ؟ فيه 

  . احتماالن ، ذكرمها يف املغين 
  . ليه نصف مهر مثلها ، وهي على ملكهما وإن مل حتبل منه فع: قال 
أما وجوب نصف مهر املثل واحلال هذه فألن منفعة البضع مشتركة بينه وبني شريكه ، وقد استوفاها ، : ش 

فوجب عليه ما يقابل نصيب شريكه ، كما لو فعل ذلك أجنيب ، وأما كوهنا واحلال هذه على ملكهما ألن املقتضي 
  . ا االستيالد ، ومل يوجد ، واللَّه أعلم واحلال هذه لتزلزل ملكهم

وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغري املرياث وهو موسر عتق عليه كله ، وكان لشريكه عليه قيمة : قال 
حقه منه ، وإن كان معسراً مل يعتق عليه منه إال مقدار ما ملك ، وإذا ملك بعضه باملرياث مل يعتق عليه إال مقدار ما 

  . ه ، موسراً كان أو معسراً ملك من
إذا ملك سهما ممن يعتق عليه وهو ذو الرحم احملرم فال خيلو إما أن يكون بغري اختياره كاملرياث ، أو باختياره : ش 

كالبيع واهلبة واالغتنام وحنو ذلك ، ويف كليهما يعتق السهم الذي ملكه ، ألن كل سبب إذا وجد يف الكل عتق به 
ض عتق به ، كاإلعتاق بالقول ، مث ينظر فإن كان معسراً استقر العتق يف ذلك السهم ، ومل يسر ، إذا وجد يف البع

على املذهب ، كما تقدم يف املباشرة ، وإن كان موسراً والتملك باختياره سرى عليه يف نصيب شريكه ، ألنه 
، وإن كان التملك بغري اختياره مل تسبب يف العتق اختياراً منه ، فسرى عليه كما لو وكل يف عتق بعض عبد ميلكه 

يسر عليه ، على املشهور عند األصحاب ، واجملزوم به للقاضي يف اجلامع ، وأيب حممد يف الكايف وغريمها ، ألنه مل 
يتسبب يف اإلعتاق ، إمنا حصل بغري اختياره ، ومنصوص أمحد يف رواية املروذي أنه يسري عليه واحلال هذه ، ألنه 

بعضه وهو موسر ، فسرى إىل باقيه ، كما لو أوصي له به فقبله ، ومل يذكر القاضي يف الروايتني عبد عتق عليه 
  . باألول نصاً ، وحيث سرى ضمن لشريكه قيمة حقه منه ، إلتالف ذلك عليه 

  . إشعار لكون السهم قليالً ، ونبه بذلك على الكثري ، وهو كذلك . من بعض : وقول اخلرقي 
إرث الصيب واجملنون حكم إرث غريمها إما لو وهب هلما أو وصي هلما بسهم ممن يعتق عليها ، حكم ) : تنبيه ( 



فهل يسري عليهما مع يسارمها إن قبله الويل ، لكونه قائماً مقامهما ، أو ال يسري لدخوله يف ملكهما بغري 
القول فشرطه أن يكونا ممن ال  اختيارمها ؟ فيه وجهان ، وعليهما يتفرع جواز قوبل الويل وعدمه ، وحيث جاز له

  . تلزمه النفقة ، وحيث منع من القبول فقبل فهل يصح ويلزمه الغرامة ، أو ال يصح رأساً ؟ فيه احتماالن 
وأوصى بعتق اآلخرين ، ومل . وإذا كان له ثالثة أعبد فأعتقهم يف مرض موته ، أو دبرهم ، أو دبر أحدهم : قال 

، لتساوي قيمتهم ، أقرع بينهم بسهم حرية ، وسهمي رق ، فمن وقع له سهم حرية خيرج من ثلثه إال واحد منهم 
  . عتق دون صاحبيه 

  : أما كونه يقرع بينهم واحلال هذه : ش 
فلما روى عمران بن حصني أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته ، مل يكن له مال غريهم ، فدعا هبم  ٣٨٩٢

 أقرع بينهم ، فأعتق اثنني وأرق أربعة ، وقال له قوالً شديداً ، رواه اجلماعة إال رسول اللَّه فجزأهم أثالثاً ، مث
  . البخاري 
وعن أيب زيد األنصاري رضي اللَّه عنه ، أن رجالً أعتق ستة أعبد عند موته ، ليس له مال غريهم ، فأقرع  ٣٨٩٣

لو شهدته قبل أن يدفن مل : ( مبعناه ، وقال فيه بينهم رسول اللَّه فأعتق اثنني وأرق أربعة ، رواه أمحد وأبو داود 
وألنه حق يف تفريقه ضرر ، فوجب مجعه بالقرعة كقسمة اإلجبار مع الطلب إمجاعاً ، ) يدفن يف مقابر املسلمني 

ويدل على : إنه خمالف للقياس ، مث لو سلم ذلك فاحلجة يف قول رسول اللَّه مطلقاً : وبذلك يبطل قول اخلصم 
 ١ب ) [ } فساهم فكان من املدحضني { (  ١٩]  ٢ب : [ عة يف املشتبهات يف اجلملة قوله سبحانه دخول القر

وال ]  ١ب ) [ } وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي { (  ١٩]  ٢ب : [ وقوله سبحانه ] 
شيئني ، مشروعية القرعة دل ذلك على : يعترض على هذا بأنه منسوخ ، لعدم جوازه يف شريعتنا ، ألنا نقول 

مطلقاً يف الكفالة ، وإلقاء واحد من اجلماعة يف اليم ، وامتناع القرعة يف دين ال يدل على عدم مشروعية القرعة 
  : يف القرعة مخس سنن : مطلقاً ، كيف وقد حصل تواتر معنوي على مشروعيتها ، قال أمحد 

  . أقرع بني نسائه ، وأقرع بني ستة مملوكني  ٣٨٩٤
  ) . استهما ( وقال لرجلني  ٣٨٩٥
  ) . مثل القائم حبدود اللَّه واملداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة : ( وقال  ٣٨٩٦
  . انتهى ) . لو يعلم الناس يف يف النداء والصف األول الستهموا عليه : ( وقال  ٣٨٩٧
وهذا إمجاع من الصحابة على مشروعية القرعة وملا تشاح الناس يف األذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد ،  ٣٨٩٨

، وصفة القرعة أن يقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ، فمن خرج له سهم احلرية عتقه دون اآلخرين ، فيكتب 
ثالث رقاع ، يف واحدة حرية ، ويف اثنتني رق ، وتترك يف ثالث بنادق مشع أو طني ، وتغطى بثوب ، ويقال ملن مل 

ة هلذا ، فإن خرج له رقعة حرية عتق ، وورق اآلخران ، وإن خرجت رقعة رق رق ، وأخرجت أخرج بندق: حيضر 
أخرى على آخر ، فإن خرجت رقعة احلرية عتق ورق الثالث ، وإن خرجت رقعة رق رق ، وتعني عتق الثالث ، 

رة اليت ذكرها اخلرقي ، الحنصار العتق يف الثالثة ، وال تتعني هذه الصفة ، بل كيف ما أقرع جاز ، وهذا يف الصو
واعلم أنه يستفاد من كالم اخلرقي . وهي إذا استوت قيمتهم ، أما إن اختلفت فلذلك صور ليس هذا موضع بياهنا 

. إذا كان له ثالثة أعبد فأعتقهم يف مرض موته : أن قوله ) إحداها ( مسائل غري ما استفيد منه بالنص وهو ما تقدم 
ولو قال هلم يف مرض موته أحدكم حر ، أو كلكم حر : ات لكان أوىل ، ألنه قال بعد يشمل ما إذا أعتقهم يف دفع

ومات فكذلك ؛ فصرح مبا إذا أعتقهم ، فلو مل حيمل هذا على أنه أعتقهم يف دفعات أو على العموم لكان تكراراً . 



سألتني ، ويعلم من هذا أن مذهب وهو خالف الظاهر ، ال سيما يف هذا احملل ، فإنه يبعد جداً ، لعدم الفصل بني امل
اخلرقي أنه يسوي يف العطايا بني متقدمها ومتأخرها ، وهذا إحدى الروايات ، ملا تقدم من حديثي جابر وأيب زيد 

أن يقدم األول فاألول ، ) والرواية الثانية ( رضي اللَّه عنهما ، أن النيب مل يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات 
لثلث ، وهي املذهب عند األصحاب ، حىت أن أبا حممد جزم هبا ، ومحل كالم اخلرقي على العتق إىل أن يستويف ا

إن كان فيها عتق قدم ، وإال سوي بني متقدمها ) والرواية الثالثة ( دفعة واحدة ، ويلزم منه احملذور السابق 
تقهم يف صحته ، فإن عتقهم ينفذ وإن كان خيرج ما إذا أع. يف مرض موته : أن قوله ) الثانية . ( انتهى . ومتأخرها 

عليه دين يستغرق قيمتهم ، على املذهب املعروف ، ما مل يكن حمجوراً عليه بفلس أو سفه ، فإن يف نفوذ عتقه 
دل كالمه على أن العتق يف مرض املوت من الثلث ، وال خالف يف ذلك فيما نعلمه ، ) الثالثة ( خالفاً مشهوراً 

جابر وأيب زيد ، وأن الوصية أيضاً بالعتق من الثلث ، وهذا واضح أيضاً ، ملا تقدم من قوله وقد شهد له حديث 
وكذلك التدبري أيضاً ، وهو املذهب . احلديث ) إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم : ( عليه السالم 

رواية أخرى أن التدبري يف الصحة معترب من ) وعن أمحد ( بال ريب ، ألن التدبري عتق معلق باملوت فهو كالوصية ، 
إطالقه هنا يقتضي أن الوصايا إذا وقعت دفعات سوي بني متقدمها ) الرابعة . ( رأس املال ، نظراً حلالته الراهنة 

ومتأخرها ، وهذا هو املذهب هنا بال ريب ، عكس املذهب يف العطايا ، وفيه رواية أخرى إن كان فيها عتق قدم ، 
صريح كالمه التسوية بني التدبري ) اخلامسة . ( كرواية مث ، وال نعلم هنا رواية بتقدمي األسبق فاألسبق  وإال سوي

والوصية بالعتق ، وذلك ألهنما اجتمعا يف كوهنا عتقا بعد املوت ، وأليب حممد احتمال بتقدمي التدبري ، ألن احلرية 
إن كان : ويقوي هذا االحتمال أو يتعني إن قيل . انتهى .  تقع فيه باملوت ، والوصية تقف فيه على اإلعتاق بعده

  . إنه من رأس املال : التدبري يف الصحة وقلنا 
خيرج به ما إذا خرج اجلميع من الثلث فإنا . ومل خيرج من الثلث إال أحدهم لتساوي قيمتهم : قوله ) السادسة ( 

  . فإنا ال نعتق منهم شيئاً  نعتقهم ، ولو مل خيرج منهم شيء لدين على امليت وحنو ذلك
  . ومات فكذلك . أو كلكم حر . أحدكم حر : ولو قال هلم يف مرض موته : قال 
أما أحدكم حر إذا مل ينو معيناً . كلكم حر : يعين حكم ذلك حكم ما تقدم ، وقد تقدم التنبيه على صورة : ش 

ليه القرعة عتق إن خرج من الثلث ، وإال عتق فإنه يقرع بينهم ، إذ مل يكن عليه دين يستغرقهم ، فمن خرجت ع
  . منه قدر الثلث ، وإن نوى معيناً تعني العتق فيه ، وليس للمعتق التعيني إذا مل ينوه على املذهب ، واللَّه أعلم 

وإذا ملك نصف عبد فدبره ، أو أعتقه يف مرض موته ، فعتق مبوته ، وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي : قال 
يكه أعطي وكان كله حراً يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اللَّه رمحه اللَّه ، والرواية األخرى ال يعتق إال حصته لشر

  . وإن محل ثلث ماله حصة شريكه 
الرواية األوىل اختيار أيب اخلطاب يف خالفه ، إال أنه إمنا صرح بذلك يف العتق ، وذلك ألن تصرف املريض يف : ش 

( الصحيح يف اجلميع ، ولو أعتق الصحيح املوسر سرى يف كل ماله ، فكذلك يسري يف ثلثه ثلث ماله كتصرف 
اختيار الشريازي ، والشريف ، وحكاه عن شيخه ، ألن حق الورثة تعلق مباله إال ما استثنيناه من الثلث ) والثانية 

عتق يقع يف حال احلياة ، وال يسري يف يسري يف العتق ملا تقدم ، إذ ال) رواية ثالثة ( بتصرفه فيه ، ويف املذهب 
التدبري ، ألن ملكه يزول مبوته ، فلم يبق له شيء يويف منه ، وهذه اختيار القاضي يف الروايتني ، إال أنه مل يصرح 

جيب أن يكون الصحيح من الروايتني أنه إذا أعتق يف مرضه قُّوم ، وإذا أوصى مل ُيقَوَّم ، واعلم أن : برواية إمنا قال 
  . حكم الوصية يعتق بذلك حكم تدبريه ، صرح به القاضي يف روايتيه ، وأبو اخلطاب وغريمها 



أي بسبب موته ، إشعار منه بأن العتق يف املرض والتدبري والوصية مجيع ذلك معترب . فعتق مبوته : وقول اخلرقي 
وإن مل يكن له مال ، أو كان له لكن  باملوت ، إن كان له مال خيرج له من ثلثه نفذ ، وإال نفذ منه قدر الثلث ،

وكان ثلث ماله يفي بقيمة نصف الشريك ، حيترز عما إذا مل يف : عليه دين يستغرقه ، مل ينفذ منه شيء ، وقوله 
بال : ال يفي بشيء منه ، فهذا ال يعتق إال نصيبه ، قال أبو حممد ) إحدامها ( بقيمة نصيب الشريك ، وحتته صورتان 

ويف ببعضه ، فينبغي أن يتخرج على العتق واحلال هذه يف حال ) الثانية ( إال قول من يقول بالسعاية  خالف نعلمه ،
ال يسري مث فهاهنا : خرج هنا اخلالف السابق ، وإن قلنا . يسري يف ذلك القدر على املنصوص : الصحة ، إن قلنا 

  . أوىل 
وهذا هو املذهب املشهور اجملزوم به للقاضي وغريه ، إذ  ومقتضى كالم اخلرقي أنه مبجرد التدبري ال يسري عليه ،

التدبري إما تعليق بصفة أو وصية ، وكالمها ال يسري ، وحكى أبو اخلطاب والشيخان وجها ، وابن محدان يف 
رعايتيه رواية بالسراية ، فيصري كله مدبراً ، ويغرم لشريكه قيمة حقه منه ، ألنه سبب يوجب العتق باملوت ، 

كاالستيالد ، وهذا التعليل يوجب السراية ولو مع اإلعسار ، كاالستيالد على املنصوص ، وهو مقتضى فسرى 
إطالق أيب اخلطاب وأيب حممد يف املقنع ، وابن محدان ، وهو مشكل على أيب اخلطاب ، ألن األصل عنده إمنا يسري 

  . كات باليسار ، واللَّه أعلم مع اليسار ، فكذلك الفرع ، وقيد ذلك أبو حممد يف املغين وأبو الرب
  . وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله : قال 
يعين فيه الروايتان ، وهل يسري يف بقيته إن ويف ثلثه به ، ملا تقدم من أنه غري حمجور عليه يف الثلث ، أو ال : ش 

يف مرض موته وهو مالك لكله ،  يسري ، ملا تقدم من أن ملكه يزول باملوت ؟ ومل يتعرض اخلرقي ملا إذا أعتق بعضه
  . وفيه أيضاً اخلالف السابق 

  . ولو أعتقهم وثلثه حيتملهم فأعتقناهم ، مث ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم يف دينه : قال 
وهذا الذي قاله اخلرقي هو . وإذا كان له ثالثة أعبد ، فأعتقهم يف مرض موته : وهذا راجع ملا تقدم من قوله : ش 

ال ريب ، قطع به غري واحد من األصحاب ، ألنه تربع يف املرض مبا يعترب من الثلث ، فقدم الدين عليه املذهب ب
  . كاهلبة ، وألن العتق واحلال هذه مبنزلة الوصية ، والدين مقدم على الوصية 

، وهو بعض ذكره البخاري تعليقا . قضى رسول اللَّه أن الدين قبل الوصية : وقال علي رضي اللَّه عنه  ٣٨٩٩
حديث رواه أمحد والترمذي وابن ماجه وحكى أبو اخلطاب يف كتابيه رواية يعتق ثلثهم واحلال هذه ، فعلى األوىل 

  . إن اختار الورثة إمضاء العتق وقضاء الدين فهل هلم ذلك ؟ فيه وجهان يف املغين ، واحتماالن يف الكايف 
لى امليت دين ، وقضي الدين هل ينفذ ؟ فيه وجهان ، واخلرقي مبنامها إذا تصرف الورثة يف التركة ، وع: وقيل 

  . صور املسألة فيما إذا ظهر عليه دين ، فلو كان الدين ظاهراً فكالم أيب اخلطاب يقتضي جريان اخلالف فيه أيضاً 
ثلثه عتق من  ولو أعتقهم وهم ثالثة فأعتقنا منهم واحداً لعجز ثلثه عن أكثر منه ، مث ظهر له مال خيرجون من: قال 

  . أرق منهم 
يعين أن االعتبار مبا يف نفس األمر ، ال مبا يظهر لنا ، كما يف املسألة اليت قبلها ، إذ خفاء صحة التصرف علينا : ش 

: ال مينع صحته إذا وجد شرطه ، وقد وجد ، إذ اإلنسان له أن يتصرف يف ثلث ماله عند موته مبا شاء ، وقوله 
  . تبينا عتقه حني خروجه من الثلث ، وحكم التدبري والوصية كذلك  عتق من أرق منهم ، أي

  . أنت حر يف وقت مساه ، مل يعتق حىت يأيت ذلك الوقت : ومن قال لعبده : قال 
  . يصح تعليق العتق على شرط ، كقدوم زيد ، وأول رجب ، وحنو ذلك : ش 



وال يعرف له خمالف ، وألنه عتق بصفة . س احلول أنه عتيق إىل رأ: ألنه يروى عن أيب ذر أنه قال لعبده  ٣٩٠٠
فصح كالتدبري ، أو إزالة فصح على ذلك كالطالق ، إذا تقرر هذا فال يعتق حىت جييء الشرط ، ألن املعلق على 
شرط عدم عند عدمه ، ويعتق عند وجوده ، لوجود السبب ، مع انتفاء املانع ، نعم شرط عتقه أن يوجد الشرط 

  . كما شهد به النص ) ال عتق البن آدم فيما ال ميلك ( فلو كان قد خرج من ملكه مل يعتق ، إذ وهو يف ملكه ، 
  . وإذا أسلمت أو ولد النصراين منع من غشياهنا والتلذذ هبا ، وكان نفقتها عليه ، فإذا مات عتقت : قال 
ألوالد ، فلنؤخر ذكرها إىل مث ، فإنه أليق هذه املسألة قد ذكرها هنا رمحه اللَّه وذكرها أيضاً يف أحكام أمهات ا: ش 

  . هبا ، واللَّه أعلم 
فولدت اثنني أقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل . أول ولدته تلدينه فهو حر : وإذا قال ألمته : قال 

  . أوهلما خروجاً 
راجه بالقرعة ، كما لو قال لعبديه وذلك ألن أحدمها استحق العتق يف نفس األمر ، ومل يعلم عينه ، فوجب إخ: ش 
ولو علم أوهلما خروجاً حكم بعتقه وحده من غري قرعة ، لوجود الشرط ، إذ هو أول ولد ولدته ، . أحدكما حر : 

وهي اختيار أيب حممد ) إحدامها ( وهذا بشرط أن تلدمها حيني ، أما إن ولدت األول ميتاً ، والثاين حياً ففيه روايتان 
املقنع ، وصححه يف املغين مع أنه مل يذكر ذلك رواية ، إمنا ذكره عن الشافعي وغريه ال يعتق منهما  ، قطع به يف

والرواية ( شيء ، إذ شرط العتق وجد يف امليت ، إذ هو أول ولد ولدته ، وليس مبحل للعتق ، فاحنلت اليمني به 
، الشريف ، وأبو اخلطاب يف خالفيهما ،  وهبا جزم القاضي يف اجلامع الصغري ، وكثري من أصحابه) الثانية 

والشريازي ابن عقيل يف التذكرة يعتق احلي منهما ألن القصد من اليمني التعليق على ولد يصح العتق فيه ، وذلك 
  . واللَّه أعلم . بأن يكون حياً ، فاحلياة مشروطة فيه ، فكأنه قال أول ولد تلدينه حياً فهو حر 

ففعل فقد صار العبد حراً ، وعلى املشتري . اشترين من سيدي هبذا املال ، وأعتقين : جل وإذا قال العبد لر: قال 
بعين هبذا املال ، فيكون . أن يؤدي إىل البائع مثل الذي اشتراه به ، ووالؤه للذي اشتراه ، إال أن يكون قال له 

  . الشراء والعتق باطالً ، ويكون السيد قد أخذ ماله أخذه 
شراء األجنيب للعبد واحلال هذه ال خيلو إما أن يكون يف الذمة أو بعني املال الذي دفعه له العبد ، ملخصه أن : ش 

  فإن كان يف الذمة فالشراء صحيح ، ألن تصرف 
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اخلرقي: كتاب  لزركشي على خمتصر  ا   شرح 
لي: املؤلف  ملصري احلنب لزركشي ا ا عبد اهللا  بن  اهللا حممد  عبد  لدين أيب  ا  مشس 

وجد من أهله يف حمله ، من غري مانع ، فصح كما لو اشترى غريه ، فإذا أعتقه إذاً نفذ عتقه ، ألن عتق من مالك ، 
به ، لزوم ذلك له بالبيع ، فإن كان قد نقذ إىل البائع ما اشتره به ،  مث على املشتري أن يؤذي إىل البائع ما اشتاره

للزوم ذلك له بالبيع ، فإن كان قد نقد له املال الذي دفعه العبد وجب رده ، ألنه ملك لسيده ، والوالء للمشتري 
ذهب ، بناء على أن العقد ، ألنه املعتق ، وإن كان الشراء قد وقع بعني املال الذي دفعه العبد فالشراء باطل على امل

واحلال هذه ال يقف على اإلحازة ، وأن النقود تتعني بالتعيني ، ولبيان هذين األصلني موضع آخر ، أما إن قيل 
إن إجازة السيد إذاً تضمنت متليك العبد هذا املال وإذنه يف سراء نفسه : يوقف حنو هذا على اإلجازة ، فقد يقال 

، فإن قيل بصحته فالوالء للسيد ألنه املعتق ، ولو قيل إن النقود ال تتعني بالتعيني فهو  منه به ، ويف صحة هذا شيء
بناه أبو حممد وابن محدان ، ومل يتعرض لألول ، واللَّه [ كما لو اشترى يف ذمته على ما تقدم ، وهذا البناء الثاين 

  ] . سبحانه أعلم 

  كتاب التدبري

  
  
ذا علق العتق باملوت ، مسي بذلك ألنه يعتق بعدما يدبر سيده ، واملمات دبر احلياة ، التدبري مصدر دبر تدبرياً إ: ش 

  . هو مشتق من إدباره من الدنيا ، انتهى : قال ابن عقيل 
  . وهو لفظ خص به العتق ، فال يستعمل يف كل شيء بعد املوت من وصية وحنوها 

أن رجالً أعتق غالماً له من دبر ، فاحتاج ، فأخذه واألصل يف جوازه ما روي عن جابر رضي اللَّه عنه  ٣٩٠١
، فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بكذا وكذا ، فدفعه إليه ، متفق عليه مع أن ذلك ) من يشتريه مين ؟ : ( النيب فقال 

  . واحلمد للَّه إمجاع يف اجلملة حكاه ابن املنذر ، واللَّه أعلم 
  . فقد صار مدبراً . أنت مدبر ، أو قد دبرتك ، أو أنت حر بعد مويت : وإذا قال السيد لعبده أو ألمته : قال 
أنت مدبر أو دبرتك ، فألنه أتى بلفظه املوضوع له فصح به ، كلفظ : أما صريورته مدبراً بلفظ التدبري حنو : ش 

أو حررتك بعد مويت ،  العتق فيه ، وأما صريورته مدبراً إذا أتى بصريح العتق معلقاً له باملوت حنو أنت حر أو حمرر ،
أو معتق أو عتيق بعد مويت فألنه أتى حبقيقة التدبري ، إذ حقيقته تعليق العتق باملوت ، وإذا أتى حبقيقة الشيء حصل 

  . ذلك الشيء 
ومقتضى كالم اخلرقي أنه ال يفتقر يف ذلك إىل نية ، وهو كذلك ، واخلرقي مل يتعرض إال للتدبري املطلق ، ويصح 

أو إذا جاء رأس الشهر . نص عليه أمحد ، ومعلقاً على شرط حنو إذا قدم زيد . أنت مدبر اليوم : اً حنو أيضاً مؤقت
  . واللَّه أعلم . وحنو ذلك . فأنت مدبر 

  . وقال وله بيعه يف الدين 
كون فيه أي العبد املدبر ، بدليل ما يأيت بعد ، وهذا هو املعروف يف املذهب ، حىت أن عامة األصحاب ال حي: ش 

خالفاً ، ملا تقدم من حديث جابر رضي اللَّه عنه ، وأطلق أمحد املنع يف رواية حرب ، وسأله يف رجل دبر عبده مث 



فلم جيوزه ، وفرق بني بيعه من غريه وكتابته ، ألنه إذا كاتبه فهو [ كاتبه جيوز ، ألنه ميلكه بعد ، وأما بيعه من غريه 
  . هو جائز : ولو كاتب عبده مث دبره ؟ قال : فقد خرج عن ملكه ، قلت ] ه بعد يف ملكه ، وإذا باعه من غري

( وروى أمحد عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه كره بيعه ، وهذا األثر واللَّه أعلم مستنداً أمحد يف املنع ،  ٣٩٠٢
  . أنه الجيوز بيعه يف غري الدين ، وهو إحدى الروايتني ) ومفهوم كالم اخلرقي 

أعتق رجل من األنصار غالماً له عن دبر ، : ألن يف لفظ يف حديث جابر رضي اللَّه عنه رواه النسائي قال  ٣٩٠٣
اقض دينك ، وأنفق على : ( وكان حمتاجاً ، وكان عليه دين ، فباعه رسول اللَّه بثمامنائة درهم فأعطاه ، فقال 

  . أم الولد ، جبامع أن كال منهما عتقه معلق باملوت فالنص ورد يف ذلك ، واألصل عدم غريه ، قياساً على ) عيالك 
جيوز بيعه مطلقاً ، وهي املذهب عند األصحاب ، اختارها القاضي ، والشريف وأبو اخلطاب ، ) والرواية الثانية ( 

قد والشريازي وأبو حممد وغريهم ، ألن التدبري إما وصية أو تعليق للعتق على صفة ، وأميا كان ال مينع البيع ، و
أشار إىل هذا التعليل وبيع النيب للمدبر يف صورة احلاجة ال مينع من بيعه مطلقاً ، ال سيما من قاعدتنا أن األصل يف 

  . العقود والشروط الصحة ، ما مل يدل دليل على املنع ، كما هو مقرر يف موضعه 
وهو ظاهر كالم أيب حممد يف املقنع ، ظاهر كالم اخلرقي اختصاص اجلواز بالدين فقط ، وعدم ما سواه ، ) تنبيه ( 

أرى بيع املدبر يف الدين إذا : وأيب الربكات على هذه الرواية وهو ظاهر كالم أمحد ، قال يف رواية حنبل وعبد اللَّه 
كان فقرياً ال ميلك شيئاً غريه ، وظاهر كالم القاضي يف جامعه وروايتيه وأيب حممد يف الكايف إناطة ذلك على هذا 

  . باحلاجة ، وال خيفى أنه أعم من األول ، واللَّه أعلم  القول
  . وال تباع املدبرة يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اللَّه رمحه اللَّه ، والرواية األخرى األمة كالعبد : قال 
الفروج توجيه الفرق بني املدبرة واملدبر على األوىل أن يف جواز بيعها إباحة لفرجها ، وهو خمتلف فيه ، و: ش 

وأن ) وتوجيه التسوية . ( ال أجترىء على بيع املدبرة ، ألنه فرج يوطأ : حيتاط هلا ، وقد أشار أمحد إىل هذا فقال 
  . حكم األمة حكم العبد ، تباع يف الدين على رأيه ومطلقاً على رأي غريه 

ليالً للمنع ، نعم يصلح دليالً أن عائشة رضي اللَّه عنها باعت مدبرة هلا سحرهتا ، وما تقدم ال يصلح د ٣٩٠٤
للكراهة ، وهلذا محل أبو حممد الرواية األوىل على الورع ، انتهى ، وحكم نقل امللك فيها هببة أو وقف حكم بيعها 

  . ، واللَّه أعلم 
  . فإن اشتراه بعد ذلك رجع يف التدبري : قال 
تدبري ، ألن عتق معلق بصفة ، فإذا خرج عن ملكه إذا اشترى السيد عبده املدبر بعد أن باعه رجع العبد يف ال: ش 

مث باعه مث اشتراه كذا بناه القاضي ، قال فإن . أنت حر إن دخلت الدار : مث عاد إليه عادت الصفة ، كما لو قال 
إن التدبري وصية بطل بالبيع ، ومل يعد بالشراء ، كما إذا أوصى بشيء مث باعه ، والصحيح عند أيب حممد : قلنا 
عه يف التدبري مطلقاً ، جعل التدبري راجعاً للمعنيني ، والتعليق بصفة والوصية ، فيثبت حكمهما فيه ، وإذاً إذا رجو

  . كانت الوصية تقتضي عدم العود فالتعليق يقتضي العود ، فيعمل مبقتضاه إذا وجد ، واللَّه أعلم 
ألنه علق العتق بصفة يف إحدى . ه مل يبطل قد أبطلت: أو قال . قد رجعت يف تدبريي : ولو دبره وقال : قال 

  . يبطل التدبري : الروايتني ، والرواية األخرى 
إهنا أجودمها ، وصححهما ابن : الرواية األوىل هي املذهب عند األصحاب ، اختارها القاضي قال يف روايتيه : ش 

 عتق معلق بصفة وهو املوت ، فلم يبطل عقيل يف التذكرة ، وأبو حممد وغيهرما ملا علل به اخلرقي ، من أن التدبري
أومأ إليها أمحد يف رواية ابن منصور ، ألن نفوذه ) والثانية ( بالرجوع فيه ، كما لو كان معلقاً على صفة يف احلياة 



ال ميتنع اجتماع األمرين فيه كما تقدم ، : يعترب من الثلث ، ويتوقف على املوت ، فأشبه الوصية ، وأبو حممد يقول 
  . ثبت حكم التعليق ، وحيصل عتقه باملوت بالشيئني ، وقد توقف أمحد يف رواية حرب في
  . على الرواية الثانية إذا رجع وهي حامل هل يكون رجوعاً يف محلها ؟ فيه وجهان ، واللَّه أعلم ) تنبيه ( 

  . وما ولدت املدبرة بعد تدبريها فولدها مبنزلتها : قال 
ومل يعرف هلم خمالف . ولدها مبنزلتها : ر وابنه وجابر رضي اللَّه عنهم أهنم قالوا ألنه يروى عن عم: ش  ٣٩٠٥

من الصحابة ، فكان ذلك حجة أو إمجاعاً ، وألن األم تعتق مبوت سيدها ، فتبعها ولدها كأم الولد ، ونقل حنبل 
ون للموىل عبداً ، وظاهر هذا أنه ال ولد املدبرة إذا مل يشترط يك: عن أمحد فيما نقله القاضي يف روايتيه ، أنه قال 

يصري مدبراً معها ، وهذا قد خيرج على أن التدبري وصية ، وال شك أن ولد املوصى هبا ال يتبعها ، ومل يعرج أبو 
الربكات إىل هذه الرواية ، وإمنا ذكر خترجياً تبعاً أليب اخلطاب بعدم التبعية من املعلق عتقها بصفة ، فإن تبعية ولدها 

  . ادث بعد الوصية والتدبري هلا على قولني احل
خيرج ما ولدته قبل ذلك فإنه ال يكون مدبراً بكونه مدبراً معها ، وكأنه أخذها وهذا . بعد تدبريها : وقول اخلرقي 

املذهب بال ريب ، ألنه ال يتبع يف العتق املنجز ، وال يف االستيالد ، ففي التدبري أوىل ، وحكى أبو اخلطاب رواية 
وأبو حممد . ولدها يكون مدبراً معها : مسعت عمي يقول يف الرجل يدبر اجلارية وهلا ولد قال : من رواية حنبل قال 

محل هذا على الولد بعد التدبري ، توفيقاً بني مجيع كالمه ، واخلرقي رمحه اللَّه إمنا حكم على ولد املدبرة ، أما ولد 
) وعن أمحد رواية أخرى ( ، ألن الولد إمنا يتبع أمه يف احلرية والرق ال أباه ،  املدبر فال يتبع أباه مطلقاً على املذهب

وظاهر كالمه يف املغين اجلزم هبا يف ولده من أمته املأذون له يف التسري هبا يكون مدبراً ، ألنه ولده من أمته ، فتبعه 
كم ما لو دبر عبداً آخر ، حبيث لو مل خيرج إن الولد مبنزلة والده فإنه يصري مدبراً ، حكمه ح: كاحلر ، وحيث قيل 

  . من الثلث إال أحدمها أقرع بينهما ، واللَّه أعلم 
  . وله إصابة مدبرته : قال 
  ] .  ١ب ) [ } أو ما ملكت أميانكم { (  ١٩]  ٢ب : [ ألهنا مملوكته ، فتدخل يف عموم قوله سبحانه : ش 

  . ره ذلك غري الزهري ، واللَّه أعلم ال أعلم أحداً ك: وقد قال اإلمام أمحد  ٣٩٠٦
  . ومن أنكر التدبري مل حيكم عليه به إال بشاهدين عدلني ، أو شاهد وميني العبد : قال 
{ (  ١٩]  ٢ب [ أما كون السيد إذا أنكر التدبري ال حيكم عليه إال بشاهدين فيهما شروط الشهادة فلعموم : ش 

وأما كونه حيكم عليه ]  ١ب ) [ } اشهدوا ذوي عدل منكم و{ (  ٩)} واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
بشاهد وميني فلما تقدم للخرقي من أن العتق فيه ذلك ، وقد تقدمت املسألة فال حاجة إىل إعادهتا ، وقد تضمن 

كالم اخلرقي واألصحاب صحة دعوى العبد التدبري ، وأليب حممد احتمال بعدم صحة دعوى ذلك ، بناء على أن 
وصية ، وأن إنكار الوصية رجوع عنها يف وجه ، وأن الرجوع يف التدبري يبطله ، والصحيح عنده صحة  التدبري

الدعوى وفاقاً للجماعة ، وهو الصواب ، ألنه بعد تسليم أن الرجوع يف التدبري يبطله ، وأن اإلنكار رجوع ، قد 
لدعوى بني السيد والعبد ، أما بينه وبني ورثته جييب باإلقرار ، فلم يتعني اإلنكار جواباً ، وهذا كله إذا كانت ا
  . فالدعوى صحيحة بال نزاع لعدم ملكهم الرجوع ، واللَّه أعلم 

وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب ، أو دين يف ذمة موسر أو معسر ، عتق من املدبر ثلثه ، وكلما اقتضي : قال 
  . لعبد بقدر ثلث ذلك ، حىت يعتق كله من الثلث من دينه شيء ، أو حضر من ماله الغائب شيء ، عتق من ا

إذا دبر عبده ومات وال مال له سواه عتق ثلثه فقط كما تقدم وإن كان له مال حاصل حبيث يتمكن الورثة : ش 



منه عتق مجيعه إن خرج من الثلث ، وإال عتق منه بقدر الثلث ، وإن كان له مال لكن الورثة غري متمكنني منه 
أو ديناً ، مل يعتق مجيعه يف احلال ، جلواز أن ال حيصل للورثة من املال شيء ، فيكون العبد كل التركة لكونه غائباً 

وإذا كان هو كل التركة مل جيز أن حيصل على مجيعها ، ولكنه يتنجز عتق ثلثه ، إذ أسوأ األحوال أن ال حيصل من 
ما اقتضي من الدين شيء ، أو حضر من املال الغائب املال شيء ، فيكون له ثلث التركة ، وللورثة ثلثاها ، مث كل

شيء ، عتق منه بقدر ثلثه ، فإذا كانت قيمته مائة ، وحصل من املال مائة ، عتق ثلثه الثاين ، مث إذا حصلت مائة 
ن أخرى عتق باقيه ، لوجود املقتضي للعتق ، وانتفاء املانع ، وال بضر ما بقي بعد ذلك من املال ، خلروج املدبر م

ثلث املوجود ، وإذا عتق تبيناً أنه كان حراً حني املوت ، فيكون كسبه له ، ألن عتقه باملوت ، وإمنا أوقفناه للشك 
يف خروجه من الثلث ، وقد زال الشك ، ومن مث لو مل حيصل شيء من املال تبيناً رق ثلثيه ، وإن كان احلاصل ال 

  . ه أعلم خيرج املدبر من ثلثه عتق منه بقدر ثلثه ، واللَّ
  . وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبريه جائزاً إذا كان له عشر سنني فصاعداً ، وكان يعرف التدبري : قال 
التدبري بالسنة إىل التصرف يف املال وصية بال إشكال ، فيعطى حكمها ، فيصح ممن تصح منه ، ويبطل ممن : ش 

  . تبطل يف حقه ، وقد تقدم ذلك فال حاجة إىل إعادته 
  . وما قلته يف الرجل فاملرأة مثله ، إذا صار هلا تسع سنني فصاعداً : قال 
هذا منصوص أمحد ، وهو بناء على صحة وصية من مل يبلغ ، وعلى تقييد ذلك بسن ، وإمنا جعل السن تسعاً : ش 

  . صيتها ألنه الذي يتعلق به كثري من أحكامها ، كحيضها وصحة إذهنا على املذهب وغري ذلك ، فكذلك يف و
  . حيث صحت وصية من مل يبلغ صح رجوعه كالبالغ ، واللَّه أعلم ) تنبيه ( 

  . وإذا قتل املدبر سيده بطل تدبريه : قال 
ألنه استعجل ما أجل له ، فعوقب بنقيض قصده ، كقاتل مورثه ، وألن التدبري وصية ، فبطل بالقتل كالوصية : ش 

القتل احملرم ألجل العتق ، فمنع العتق سداً للذريعة وال ترد أم الولد ، ألن باملال ، وألن ذلك قد يتخذ وسيلة إىل 
إبطال االستيالد فيها يفضي إىل جواز نقل امللك فيها ، وإنه متعذر ، خبالف املدبر ، وألن سبب حرية أم الولد 

هلذا نفذ إيالد اجملنون ، الفعل ، والبعضية اليت حصلت بينها وبني سيدها بواسطة ولدها ، وهذا آكد من القول ، و
دون إعتاقه وتدبريه ، ونفذ إيالد املعسر وكان من رأس املال ، والعتق خبالف ذلك ، واعلم أن البطالن هنا مفرع 

يف أن الوصية تبطل بالقتل نظراً للعتق ، أما إن قلنا ال تبطل بالقتل فالتدبري أوىل ، نظراً للعتق ، واللَّه . على املذهب 
  . أعلم 

  اب املكاتبكت

  
  
املكاتب مأخوذ من املكاتبة ، واملكاتبة يف اإلصطالح عتق على مال منجم جنمني فصاعداً ، إىل أوقات معلومة ، : ش 

وأصلها من الكتب وهو اجلمع ، ألهنا جتمع جنوماً ، ومنه مسي اخلراز كاتبا ، ألنه يضم أحد الطرفني إىل اآلخر خبرزة 
  . ضمام بعضه إىل بعض ، وقيل ألن السيد يكتب بينه وبينه كتاباً ، والرمل اجملتمع كتيبة ، الن

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت { (  ١٩]  ٢ب : [ وهي مشروعة باإلمجاع ، وقد شهد لذلك قوله سبحانه 
ما  املكاتب عبد: ( اآلية وقصة بريرة ، وقوله عليه السالم ]  ١ب ) [ } أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرياً 



  . وغري ذلك من األحاديث ، واللَّه أعلم ) بقي عليه درهم 
  . وإذا كاتب عبده أو أمته على أجنم فأديت الكتابة فقد صار حراً : قال 
الكتابة ، إذ مقتضاها وموضوعها احلرية عند متام العقد ، فعمل على ذلك ، ] موضوع [ عمالً مبقتضى : ش 

( باألداء متحضت له ، فوجب أن يعتق ، الستحالة أن ميلك اإلنسان نفسه  كسائر مقتضيات العقود ، وألن رقبته
وال نيته ، وهو املذهب . فإذا أديت إيل فأنت حر : كالم اخلرقي أنه ال يشترط مع ذلك أن يقول : ومقتضى 

يف اهلداية  دبرتك ، وأليب اخلطاب: اجملزوم به لعامة األصحاب ، ألنه أتى بصريح لفظ العقد ، أشبه ما إذا قال 
احتمال أنه يشترط قول ذلك أو نيته ، ألن لفظ الكتابة حيتمل املخارجة ، فاحتاج إىل مميز ككنايات الوقف وحنو 

على أجنم ، فال تصح الكتابة احلالة ، : كالمه أيضاً أن من شرط صحة الكتابة التأجيل ، لقوله ) ومقتضى ( ذلك ، 
عقد معاوضة يلحقه الفسخ ، من شرطه ذكر العوض ، فإذا وقع على صفة وهذا هو املذهب أيضاً بال ريب ، ألنه 

يتحقق فيها العجز عن العوض غالباً ما يصح ، كما لو أسلم يف شيء ال يوجد يف احملل إال نادراً ، ويؤيد ذلك أن 
لقول يف السلم يصح أن تكون حالة كا: مجاعة من الصحابة عقدوا الكتابة ومل ينقل عنهم أهنم عقدوها حالة ، وقيل 

، والبابان باب واحد ، ومن مث اشترطنا يف األجل أن يكون له وقع يف الثمن ، حذاراً من أن يتخذ ذكره حيلة ، 
والعلم به كما تقدم ، وكأن األقيس عند أيب حممد واختيار ابن أيب موسى أهنا تصح على جنم واحد كالسلم ، 

 بد من جنمني فصاعداً ، حمافظة على معناها ، إذ قد تقدم أهنا مشقة واملذهب عند القاضي وأصحابه واألكثرين أنه ال
  . من الضم ، وال حيصل الضم إال بنجمني فصاعداً ، ونظراً لألثر 

رمبا أوهم ) وكالم اخلرقي ( الكتابة على جنمني ، واإليتاء من الثاين ، : فعن علي رضي اللَّه عنه أنه قال  ٣٩٠٧
أيضاً أنه ال يعتق إال بأداء مجيع ) ومقتضى كالمه ( ، وال أعرف ذك قوالً يف املذهب ،  اشتراط ثالثة أجنم فصاعداً

) أما احلكم األول ( مال الكتابة ، ال أنه يعتق منه بقدر ما أدى ، وال بأداء بعض مال الكتابة ، وال مبلك الوفاء ، 
   .وهو أن ال يعتق منه بقدر ما أدى فال أعلم فيه يف املذهب خالفاً 

املكاتب عبد ما بقي عليه من الكتابة : ( ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النيب أنه قال  ٣٩٠٨
أميا عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إال عشر أواق فهو عبد ، : ( رواه أبو داود وعنه أيضاً أن النيب قال ) درهم 

وأما احلكم ( رواه اخلمسة وصححه احلاكم ) رة دنانري فهو عبد وأميا عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إال عش
وهو أنه ال يعتق بأداء بعض مال الكتابة فهو املذهب املنصوص ملا تقدم ، وذكر الدرهم والعشرة على سبيل ) الثاين 

، ألنه عجز عن إذا أدى ثالثة أرباع املال فأزيد ، وعجز عن الباقي عتق : التقليل ، ال على سبيل التحقيق ، وقيل 
حق له فلم تتوقف حريته على أدائه ، كأرش جناية سيده عليه ، وهذا القول حكاه أبو حممد يف الكايف عن 

األصحاب ، ويف املقنع عن القاضي وأصحابه ، ويف املغين عن أيب بكر والقاضي وأيب اخلطاب ، ويف هذه احلكاية 
كره أبو بكر ، وال يلزم من امتناع الفسخ حصول العتق ، بل مل جيز للسيد الفسخ ، ذ: نظر ، فإن لفظ اهلداية 

ظاهر هذا أنه ال يعتق ، وهلذا مل حيك أبو الربكات هذا القول عن أحد من هؤالء ، وحكى قول أيب اخلطاب على 
 وظاهر كالم أيب اخلطاب عدم العتق ، ومنع السيد من الفسخ ، وهذا ظاهر كالم ابن البنا أيضاً ،: طاهره فقال 

( وحكى ابن أيب موسى رواية مبا يقرب من هذا ، وهو أنه إذا أدى أكثر مال الكتابة مل يرد إىل الرق ، واتبع مبا بقي 
وهو أنه ال يعتق مبلك الوفاء فهو املشهور من الروايتني ، واملختار للقاضي وأيب حممد وغريمها ، ) وأما احلكم الثالث 

  . أنه يعتق مبلك الوفاء ) لرواية الثانية وا( ملا تقدم من حديثي عمرو بن شعيب 
إذا كان إلحداكن مكاتب فكان عنده ما : ( قال لنا رسول اللَّه : ملا روت أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت  ٣٩٠٩



إنه قد تكلم فيه غري واحد من : رواه اخلمسة ، وصححه الترمذي إال أن بعض احلفاظ قال ) يؤدي فلتحتجب منه 
  . تقدير صحته فيحمل األمر باالحتجاب على الندبية ، توفيقاً بني األحاديث ، واللَّه يعلم  وعلى. األئمة 

  . ووالؤه ملكاتبه : قال 
  . قد تقدمت هذه املسألة يف الوالء ، وإمنا ذكرها هنا على سبيل التكميل حلكم املسألة استطراداً ، واللَّه أعلم : ش 
) [ } وآتوهم من مال اللَّه الذي آتاكم { (  ١٩]  ٢ب : [ لقول اللَّه تعاىل ويعطى مما كوتب عليه الربع ، : قال 
  ] .  ١ب 
  . قد ذكر الشيخ رمحه اللَّه احلكم ودليله ، وهو األمر ، وظاهر الوجوب : ش 

 وروي ذلك عن النيب. ضعوا عنه الربع : وقد روي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال يف تفسري اآلية الكرمية  ٣٩١٠
، وكالم الشيخ يشمل وإن كان العبد املكاتب ذمياً ، وهو كذلك ، صرح به القاضي ، ووقت وجوب الدفع إذا 
أدى ، وجيوز من أول الكتابة ، بأن يضع عنه بقدر ذلك ، ألنه السبب ، وقد شهد لذلك ما تقدم عن علي رضي 

  . اللَّه عنه ، وألن الغرض التخفيف عنه وهو حاصل ، واللَّه أعلم 
  . وإن عجلت الكتابة قبل حملها لزم السيد األخذ ، وعتق وقته يف إحدى الروايتني عن أيب عبد اللَّه رمحه اللَّه : قال 
  . إذا عجل املكاتب مال الكتابة قبل وقت احللول ، لزم السيد األخذ وعتق العبد إذاً : ش 

ليث ، بسوق ذي اجملاز بسبعمائة درهم ، مث  اشترتين امرأة من بين: ملا روي عن أيب سعيد املقربي قال  ٣٩١١
هذا مالك فاقبضيه : قدمت فكاتبتين على أربعني ألف درهم ، فأديت إليها عامة املال ، مث محلت ما بقي إليها فقلت 

فخرجت به إىل عمر بن اخلطاب ، فذكرت ذلك له . ال واللَّه حىت آخده منك شهراً بشهر ، وسنة بسنة : ، قالت 
هذا مالك يف بيت املال ، وقد عتق أبو سعيد : ارفعه إىل بيت املال ، مث بعث إليها فقال : رضي اللَّه عنه فقال عمر 

  . فأرسلت فأخذته ، رواه الدارقطين : قال . ، فإن شئت فخذي شهراً بشهر ، وسنة بسنة 
وقد أطلق اخلرقي ذل تبعاً وروى سعيد يف سننه عن عثمان رضي اللَّه عنه حنو ذلك ، وقد احتج به أمحد ،  ٣٩١٢

( لإلمام ، وتبعهما أبو اخلطاب يف اهلداية على ذلك ، والشريازي ، وأبو حممد يف املقنع ، وحكى أبو بكر عن أمحد 
مطلقة أيضاً أنه ال يلزمه القبول إال حني احللول ، ألن بقاء املكاتب يف هذه املدة حق له ، ومل يرض ) رواية أخرى 

كما لو علق عتقه مبضي املدة ، ومحل القاضي على ما حكى عنه أبو حممد الروايتني على اختالف بزواله فلم يزل ، 
الذي يلزمه القبول إذا مل يكن يف القبض ضرر ، لتمحض املصلحة إذاً فهو كما لو دفع إليه يف ) فاملوضع ( حالني 

القبض ضرر ، مثل أن يكون مال الكتابة الذي ال يلزمه القبول إذا كان يف ) واملوضع ( السلم أجود من اجلنس ، 
مما يفسد ، كالعنب والبطيخ ، أو خياف تلفه كاحليوان ، أو حديثه خريا من قدميه ، أو حيتاج إىل خزن كالقطن ، أو 

  سلمة يف بلد خموف ، 
ال : ( السالم أو طريق خموف وحنو ذلك ، ألن فيه التزام ضرر مل يقتضه العقد ، وإنه منفي شرعاً ، بدليل قوله عليه 

وبذلك قطع أبو الربكات ، واختاره أبو حممد يف املغين ، وابن محدان ، واختار القاضي يف روايتيه ) ضرر وال ضرار 
يلزمه : إن كان يف القبض ضرر وإال فروايتان ، وتبعه على ذلك أبو حممد يف الكايف ، وحيث قيل : طريقة ثالثة 

  . ملال ، وحكم بعتق العبد كما نقل عن عمر رضي اللَّه عنه واللَّه أعلم القبول فامتنع جعله اإلمام يف بيت ا
  . والرواية األخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حراً : قال 
هذه الرواية ال ترجع إىل ما سبق الكالم له ، وهو لزوم قبض ما عجل ، وإمنا ترجع إىل ما تضمنه اللفظ ، : ش 

عتق ، ومقتضاه أنه ال يعتق قبل ذلك ، فحكى رواية أخرى أنه يعتق مبجرد ملك وفهم من سياقه ، وهو أنه إذا أدى 



  . الوفاء ، وقد تقدم ذلك واإلشارة إىل دليله ، فال حاجة إىل إعادته ، واللَّه أعلم 
وإذا أدى بعض كتابته ، ومات ويف يده وفاء وفضل ، فهو لسيده يف إحدى الروايتني ، والرواية األخرى : قال 
  . بقية كتابته ، والباقي لورثته  لسيدة

أن الكتابة تنفسخ مبوت العبد ، سواء خلف وفاء أم ال ، وهذا هو املشهور ) وقد تضمنت الرواية األوىل : ( ش 
املكاتب عبد ما بقي : ( من الروايتني ، واملختار للقاضي وعامة أصحابه ، وأيب حممد ، ملا تقدم من قوله عليه السالم 

إذا : واألصل بقاء ذلك بعد املوت ، وألنه عتق معلق بشرط مطلق ، فانقطع باملوت ، كما لو قال ) عليه درهم 
أن الكتابة ال تنفسخ إذا خلف وفاء ، ) وتضمنت الثانية ( وعلى هذا ما يف يده لسيده ، . أديت إيل ألفاً فأنت حر 

اقدين وهو السيد ، فال ينفسخ مبوت اآلخر وهي اختيار أيب بكر ، ألنه عقد معاوضة ، ال ينفسخ مبوت أحد املتع
كالبيع ، وفرق بأن كل واحد من املتبايعني غري معقود عليه ، واملكاتب معقود عليه ، فهو كتلف البيع قبل قبضه ، 

ويعتق يف : فعلى هذا يؤدي عنه بعد وفاته ، وما فضل فلوارثه املناسب ، وإن مل يكن فلسيده بالوالء ، قال القاضي 
حيتمل أن تبىن على : ء من حياته ، وهذا ظاهر الرواية ، فاملسألة غري مبنية على اليت قبلها ، وقال أبو حممد آخر جز

اليت قبلها ، فإن قيل ثَمَّ إنه ال يعتق مبلك ما يؤدي فقد مات رقيقاً ، فانفسخت الكتابة مبوته ، وما يف يده لسيده ، 
مات حراً ، فلسيده بقية كتابته ، ألنه دين له عليه ، وما بقي فلوارثه  إنه يعتق مبلك ما يؤدي فقد: وإن قيل ثَمَّ 

  . انتهى 
إال أن ميوت بعد أداء ثالثة أرباع : وال ختتلف الرواية أنه إذا مل خيلف وفاء أن الكتابة تبطل مبوته ، قال أبو حممد 

وقد تقدم الطعن يف هذا النقل ، . انتهى الكتابة ، فإن مقتضى قول القاضي وأيب بكر ومن وافقهما أنه ميوت حراً ، 
  . مث إن هذه املسألة غري تلك كما تقدم ، واللَّه أعلم 

  . وإذا مات السيد كان العبد على كتابته ، وما أدى فبني ورثة سيده مقسوماً كاملرياث : قال 
ال نعلم فيه : ل أبو حممد ملخص هذا أن الكتابة ال تنفسخ مبوت السيد ، وهذا واللَّه أعلم اتفاق ، وقد قا: ش 

وذلك ألنه عقد الزم من جهته ، فلم ينفسخ مبوته كالبيع واإلجارة ، فعلى هذا الكتابة باقية فيؤدي الذي . خالفاً 
  . عليه لورثة السيد ، فيقتسمونه على حسب إرثهم كما يقتسمون ديونه واللَّه أعلم 

  . ووالؤه لسيده : قال 
يه للورثة وعتق ، فإن والءه لسيده ، ألنه املنعم عليه بالعتق ، لتسببه فيه ، فأشبه ما لو يعين أنه إذا أدى ما عل: ش 

إن أدى مجيع ما كوتب عليه للورثة فوالؤه هلم ، ) وعن أمحد رواية أخرى ( أدى إليه ، وهذا هو املذهب املشهور 
وت ، فأشبه انتقاله إليهم بالشراء ، وفرق بأن وإن أدى إليهم وإىل السيد فالوالء بينهما ، ألنه انتقل إىل الورثة بامل

السيد يف الشراء رضي بنقل حقه ، وهنا الوارث خيلف املوروث ، وال ينتقل إليه شيء أمكن بقاؤه ملورثه ، والوالء 
  . ميكن بقاؤه ملورثه ، فلم ينتقل إليه ، انتهى 

مد احتمال أهنم واحلال هذه خيتصون بالوالء ، وحكم براءة الذمة له مما عليه حكم قبضه على ما تقدم ، وأليب حم
إلنعامهم عليه مبا عتق به أشبه ما لو باشروا عتقه ، ولو باشروا كلهم عتقه كان الوالء هلم ، ألن املباشرة أقوى من 

إن أعتق ) فعلى قوله ( يكون الوالء أيضاً للسيد إن كان عتقهم له قبل عجزه ، : التسسبب ، وقال القاضي 
 يسر عتقهم ، مث إن أدى إىل الباقني عتق كله والوالء للسيد ، وإن عجز فرد إىل الرق فوالء نيصيب بعضهم مل

وهو الذي أورده أبو حممد مذهباً إن أعتق بعضهم فسرى إىل نصيب شركائه كان ) وعلى الذي قبله ( املعتق له ، 
  . والؤه له ، وإن مل يسر إلعساره أو غري ذلك فله والء ما أعتق 



  . فإن عجز فهو عبد لسائر الورثة : ال ق
  . مبعىن اجلميع ، كما هو الغالب عليه يف استعماله ) سائر ( كما لو عجز يف يد السيد ، واستعمل : ش 
  . ال مينع املكاتب من السفر : قال 
الطويل  إذ السفر من أسباب الكسب ، وإنه ميلكه مبقتضى عقد الكتابة ، وعموم كالم اخلرقي يشمل السفر: ش 

: مل يفرق أصحابنا بني السفر الطويل وغريه ، قال : والقصري وهو كذلك ، كاحلر املدين ، وكذلك قال أبو حممد 
وهذا مراد األصحاب من اإلطالق بال ريب ، : قلت . ولكن املذهب أن له منعه من سفر حتل جنوم كتابته قبله 

أنه له ) قول آخر ( دم هلم يف املدين بطريق األوىل ، ومن مث خيرج لنا واللَّه أعلم ، وإمنا مل يقيدوا ذلك اكتفاء مبا تق
منعه مطلقاً ، كما مينع احلر املدين على رواية ، وإن مل حيل الدين إال بعد قدومه ، وترك األصحاب ذلك تفريعاً على 

ته ، لكن يرد على هذا املذهب ، وقد نص أمحد يف رواية املروذي على أن له أن حيج ما مل حيل عليه جنم يف غيب
: ال مينع املكاتب من السفر ، قد يقال : اإلطالق سفر اجلهاد ، فإنه ينبغي أن مينع منه مطلقاً كاحلر املدين ، وقوله 

وهو قول القاضي فيما حكاه عنه أبو حممد ، بناء على عدم صحة الشرط ، . وإن شرط عليه تركه : ظاهر إطالقه 
ا تقدم من أنه من أسباب الكسب ، فلم يصح اشتراط تركه ، كما لو شرط عليه أن ال ألنه ينايف مقتضى العقد مل

يبيع وال يشتري ، والذي قطع به القاضي يف اجلامع ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي واختاره 
ائدة ، وهي األمن من إباقه أبو حممد ، وابن محدان أنه مينع واحلال هذه ، بناء على صحة الشرط ، ألن للسيد فيه ف

  . احلديث ) املسلمون على شروطهم : ( ، ولدخوله حتت قوله عليه السالم 
هذا اخلالف روايتان ، وفاقاً أليب اخلطاب والشريازي ، وأيب حممد يف الكايف ، وأيب الربكات ، وحكاه يف ) تنبيه ( 

  . املغين واملقنع وجهني ، واللَّه أعلم 
  . يتزوج إال بإذن سيده  وليس له أن: قال 
  . ألنه عبد ، بدليل ما تقدم : ش 

وألن يف ذلك ضرراً الحتياجه إىل أداء النفقة ) أميا عبد نكح بغري إذن مواليه فهو عاهر ( فيدخل يف عموم  ٣٩١٣
،  واملهر من كسبه ، ولرمبا عجز فريق ، ويرجع ناقص القيمة ، ويف ذلك ضرر على السيد ، والضرر منفي شرعاً

للمكاتب التزويج خبالف ) وعن أمحد رواية أخرى ( وهذا هو املذهب عند األصحاب ، وقد قطع به عامتهم 
ال بأس أن يتزوج ، قد اشترى نفسه بل املكاتبة ال تتزوج ، ال يؤمن أن : املكاتبة ، قال يف رواية إبراهيم احلريب 

  . ترجع إىل الرق وهي مشغولة الفرج ، انتهى 
اخلرقي أن له ذلك بإذن السيد ، وهو واضح ، إذ املنع حلق السيد وقد زال ، ويؤيد ذلك مفهوم  ومفهوم كالم

  . احلديث ، وحكم التسري حكم التزويج ، إن أذن له السيد جاز ، وإن مل يأذن مل جيز ، واللَّه أعلم 
  . وال يبيعه سيده درمهاً بدرمهني : قال 
وسيده ، ألن املكاتب صار مبا التزمه من العوض مبنزلة األجنيب بدليل أن ملخصه أن الربا جيري بني املكاتب : ش 

لكل منهما الشفعة على صاحبه ، وال ميلك واحد منهما التصرف فيما بيد صاحبه ، وهذا هو املذهب عند الشيخني 
ه أنه ليس بني قد أخرب أمحد عن نفس: قال أبو بكر . ال ربا بينهما : وغريمها ، وقال أبو بكر وابن أيب موسى 

ويستثين من ذلك إذا عجل له ليضع عنه بعض كتابته . انتهى . املكاتب وسيده ربا ، ألنه عبد ما بقي عليهم درهم 
  . ، فإنه جيوز كما سيأيت إن شاء اللَّه تعاىل ، واللَّه أعلم 

  . وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إال أن يشترط : قال 



و املذهب املصرح به ، ألن الكتابة أزالت ملك استخدامها ، وملك عوض أما منع وطئها بدون الشرط فه: ش 
له وطؤها يف الوقت الذي ال يشغلها : وقيل : بضعها ، إذا وطئت بشبهة ، فتزيل حل وطئها كالبيع ، قال يف املغين 

ه مع الشرط فهو الوطء عما هي فيه ، وهذا القول حيتمل أنه يف املذهب ، وحيتمل أنه لبعض العلماء ، وأما جواز
وألنه استثىن بعض ) املسلمون على شروطهم : ( املذهب اجملزوم به عند عامة األصحاب ، لعموم قوله عليه السالم 

ما كان له ، فصح كاستثناء اخلدمة ، حيققه أن ملكه باق عليها ، وإمنا منع منه حلقها ، ومع الشرط احلق عليها ، 
ال يطأ مكاتبته ، ألنه ال يقدر أن يبيعها وال : أنه مينع من ذلك مطلقاً ، قال  وظاهر كالم أمحد يف رواية أيب طالب

  . يهبها ، وهذا اختيار ابن عقيل ، ألن امللك واحلال هذه غري تام ، أشبه الواطىء يف مدة اخليار 
  . فإن وطىء ومل يشترط أدب : قال 
وقد تقدم ذلك يف . ومل يبلغ به حد الزاين : سخ لفعله احملرم ، فيؤدب زجراً له عما ارتكبه ، ويف بعض ن: ش 

التعزيرات وافياً ، فال حاجة إىل إعادته ، وقد علم من كالم اخلرقي أنه ال حد عليه ، وهو كذلك ، لوجود امللك ، 
  . وعموم كالم اخلرقي يشمل العامل بالتحرمي واجلاهل به ، وقيد أبو حممد ذلك بالعامل ، وهو حسن ، واللَّه أعلم 

  . مهر مثلها . وكان هلا عليه : قال 
ألن ذلك عوض منفعتها ، فكان هلا كبقية منافعها ، وكالم اخلرقي يشمل وإن كانت مطاوعة ، وهو أحد : ش 

) الوجه الثاين ( الوجهني ، وبه قطع أبو حممد ، بناء على أن للسيد يف ذلك حقاً فال يسقط برضاها ، كاألمة القن 
  . هو الذي أورده ابن محدان مذهباً ، ألن املغلب يف ذلك حقها ، فسقط مبطاوعتها احلرة ال شيء هلا إذاً ، و

الواجب مهر واحد ، وإن وطىء مراراً كوطء الشبهة ، نعم إن أدى مهر وطء ، مث وطىء ثانياً وجب مهر ) تنبيه ( 
وكان عليه مهر مثلها ، مقتضاه فإن وطىء ومل يشترط أدب ، : ثان ، ألن األداء قطع حكم الوطء األول ، وقوله 

  . أنه مع الشرط ال أدب وال مهر عليه ، وهو كذلك ، جلواز ذلك على رواية واللَّه أعلم 
فإن علقت منه فهي خمرية بني العجز وأن تكون له أم ولد ، وبني املضي على الكتابة ، فإن أدت الكتابة : قال 

ها انعتقت ، ألهنا صارت من أمهات األوالد ، وسقط عنها عتقت ، وإن عجزت عتقت مبوته ، وإن مات قبل عجز
  . ما بقي من كتابتها ، وما يف يدها لورثة سيدها 

إذا علقت منه مكاتبته سواء شرط وطأها أو مل يشترط ووضعت ما تصري به األمة أم ولد كما سيأيت إن شاء : ش 
ولد ، فيعمل على ذلك ، إذا ال منافاة بينهما ، فعلى هذا  اللَّه تعاىل ، فقد اجتمع فيها سببان ، الكتابة وصريورهتا أم

إن أدت عتقت حبكم الكتابة ، وما يف يدها هلا بال ريب ، ألن ما يف يد املكاتب بعد أدائه له ، وإن عجزت وعادت 
قبل  قناً بطل حكم الكتابة ، وعتقت مبوته ، وما يف يدها لورثة سيدها ، عمالً حبكم اإليالد ، وإن مات سيدها

عجزها عتقت مبوته ، عمالً حبكم اإليالد أيضاً ، وسقط عنها ما بقي من كتابتها ، حلصول احلرية اليت بذل العوض 
يف حتصيلها ، واختلف فيما يف يدها هل يكون هلا ، وهو اختيار القاضي يف اجملرد ، ويف الظهار من التعليق ، وابن 

ابة مل يبطل حكمها ، كاإلبراء من جنوم الكتابة ، وألن ملكها كان ثابتاً ، عقيل وأيب حممد ، إذ العتق إذا وقع يف الكت
واألصل بقاء ما كان على ما كان عليه ، أو لورثة سيدها وهو الذي قاله اخلرقي ، وأبو اخلطاب يف اهلداية ، وأورده 

ولني ، وهذا شرح املسألة يف ابن محدان مذهباً ، ألهنا عتقت حبكم اإليالد ، فأشبه ما لو مل تكن مكاتبة ؟ على ق
: إن يف كالم اخلرقي ما خيالف ذلك ، أو يزيد عليه من جهة قوله : اجلملة ، وفاقاً للشيخني وغريمها ، وقد يقال 

ومقتضى هذا أن هلا أن ختتار العجز وإبطال حكم . إهنا خمرية بني العجز وكوهنا له أم ولد ، وبني املضي على الكتابة 
أم ولد فقط ، وأن متضي على الكتابة فيجتمع فيها سببان كما تقدم ، ولذلك حكى ذلك  الكتابة ، فتصري



  . الشريازي رواية ، وحكى رواية أخرى أنه إذا مات سيدها يلزمها أداء بقية مال الكتابة إىل الورثة 
فاحلكم كذلك ، واللَّه اخلرقي ذكر حكم اإليالد إذا طرأ على الكتابة ، ولو طرأت الكتابة على التدبري ) تنبيه ( 

  . أعلم 
وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده ، صار نصفه حراً بالكتابة ، إن كان الذي كاتبه : قال 

  . معسراً ، وإن كان موسراً عتق كله ، وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه 
يكه ، يف ذلك ، كما هو ظاهر إطالق اخلرقي ، إذ لإلنسان أن يكاتب شقصاً له من عبد ، وإن مل يأذن شر: ش 

الكتابة عقد معاوضة ، فجازت بغري إذن الشريك كالبيع ، واختار ابن محدان اشتراط إذنه إن كان معسراً ، انتهى ، 
وإذا كاتبه مل يسر إىل نصيب شريكه كما تضمنه كالم اخلرقي أيضاً ، مل تقدم من أهنا عقد معاوضة فهي كالبيع ، 

ا مل تسر الكتابة كان كسبه واحلال هذه مشتركاً بينه وبني سيده ، كما قبل الكتابة ، فإذا أدى ما كوتب عليه ، وإذ
ومثله لسيده اآلخر ، عتق نصفه بالكتابة ، لوجود الشرط وهو أداء ما كوتب عليه ، وانتفاء املانع ، وهو دفع ما 

وهو واضح ، ولو أداه من مجيع كسبه ، ومل يؤد لسيده اآلخر يستحقه الغري ، لو مل يؤد ما كوتب عليه مل يعتق ، 
شيئاً مل يعتق ، ألن الكتابة الصحيحة إمنا يعتق فيها بالرباءة من العوض ، وال حيصل ذلك بدفع ما ليس له ، هذا إذا 

يه ، ألنه كان األداء من مجيع كسبه ، أما إن هايأه سيده فكسب شيئاً يف يومه ، أو أعطي صدقة فال حق لسيده ف
متحض استحقاقه له مبا فيه الكتابة ، ال مبجموعه ، وحكى ابن محدان رواية أخرى أهنما يتهايآن يف كسبه ، فيكون 
له يوماً ولسيده يوماً ، وقد نص على ذلك أمحد يف رواية حرب ، وحيث عتق النصف املكاتب فإنه ينظر يف الذي 

م قيمة حصة شريكه ، ألنه تسبب يف إعتاقه ، أشبه ما لو باشره يف كاتبه ، فإن كان موسراً سرى إىل باقيه ، وغر
العتق ، وإن كان معسراً مل يسر كما لو واجهه بالعتق ، نعم إن قيل باالستسعاء استسعي العبد كما تقدم ، واللَّه 

  . أعلم 
  . وإذا عتق املكاتب استقبل مبا يف يده من املال حوالً ، وزكاه إن كان منصباً : قال 
  . قد تقدمت هذه املسألة للخرقي يف الزكاة ، فال حاجة إىل إعادهتا ، واللَّه أعلم : ش 
  . وإذا مل يؤد جنما حىت حل اآلخر عجزه السيد إن أحب ، وعاد عبداً غري مكاتب : قال 
عليه  منطوق كالم اخلرقي أن للسيد أن يعجزه ، مبعىن أن يفسخ الكتابة ، ويرد املكاتب يف الرق إذا حل: ش 

جنمان ومل يؤدمها ، وله الصرب عليه ، ومفهومه أنه ليس له تعجيزه إذا حل عليه جنم واحد ، وهذا إحدى الروايات ، 
  . إنه ظاهر كالم األصحاب : واختيار أيب بكر ، ونصبه يف املغين للخالف ، وقال القاضي 

والرواية ( الرق حىت يتواىل عليه جنمان ،  ال يرد العبد يف: ألنه يروى عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال  ٣٩١٤
أنه له تعجيزه إذا حل عليه جنم واحد ، ألن ذلك حق له ، فكان له الفسخ بالعجز عنه ، كما لو أعسر ) الثانية 

قد عجزت ؛ حكاها ابن أيب موسى : ال يعجز حىت يقول ) والرواية الثالثة ( املشتري ببعض مثن املبيع قبل قبضه 
وقد تقدمت إن أدى أكثر مال الكتابة مل يرد إىل ) والرواية الرابعة ( فوات العوض ال يتحقق إال بذلك  وغريه ، ألن

كالم اخلرقي أن الكتابة عقد الزم ، وهو ) وقد تضمن ( الرق ، ويتبع مبا بقي ، وظاهرها وإن حل عليه جنوم ، 
السيد فسخها بغري ما تقدم ، وال العبد مطلقاً ، صرح  كذلك ، ألهنا بيع ، والبيع من العقود الالزمة ، وإذاً ال ميلك

بغري خالف نعلمه ، وحكى ابن املنذر ما يقتضي اإلمجاع ، : بذلك غري واحد من األصحاب ، حىت قال يف املغين 
ووقع يف املقنع والكايف حكاية رواية بأن للعبد فسخها ، وعلل ذلك ابن املنجا بأن معظم املقصود له ، فإذا رضي 

إسقاط حقه سقط ، والظاهر أن هذا وهم ، بدليل ما تقدم ، والذي ينبغي محل ذلك على أن له الفسخ ، أي ب



التسبب فيه ، مبعىن أنه ميتنع من األداء ، فيملك السيد الفسخ ، وهذا كما أن ابن عقيل والشريازي وابن البنا قالوا 
وا ذلك بأن له االمتناع من األداء فيملك السيد الفسخ إهنا الزمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد ، وفسر: 

  . وظاهر كالم اخلرقي أن الفسخ من السيد واحلال ما تقدم ال يفتقر إىل حاكم ، وهو كذلك . ، انتهى 
  . لو اتفق السيد والعبد على الفسخ جاز ، قاله يف الكايف كالبيع ، واللَّه أعلم ) تنبيه ( 

  . بة استقبل بزكاته حوالً وما قبض من جنوم كتا: قال 
ما قبض السيد من جنوم الكتابة فإنه يستقبل به حوالً ويزكيه ألنه كمال استفاده بإرث أو غريه ، ومقتضى هذا : ش 

  . أن احلول ال ينعقد على دين الكتابة ، وهو كذلك لعدم استقرار امللك فيه ، واللَّه أعلم 
  . كتابته  وإذا جىن املكاتب بدىء جبنايته قبل: قال 
إذا جىن املكاتب جناية ووجب املال هبا ، بدىء جبنايته قبل كتابته فقدمت على املذهب املشهور املنصوص ، : ش 

[ اتفق أصحابنا على ذلك ، إذ أرش اجلناية مستقر ، ومال الكتابة غري مستقر ، : حىت أن أبا حممد يف املغين قال 
، وألن أرش اجلناية مقدم على ملك السيد يف عبده ، فكذلك على ] تقر وال إشكال أن املستقر يقدم على غري املس

أهنما يتحاصان ، حكاه أبو بكر ألهنما دينان فتحاصا كبقية ) ويف املذهب قويل آخر ( عوضه بطريق األوىل ، 
  . الديون ، وعلى هذا يقسم احلاكم املال بينهما على قدر حقيهما 

رش اجلناية فأداه قبل أداء مال الكتابة فال كالم ، وإن أدى مال الكتابة قبل أداء أما على األول فإن بدأ املكاتب بأ
األرش وملا حيجر عليه صح األداء وعتق ، واستقر األرش عليه ، وإن كان ذلك بعد أن حجر احلاكم عليه بأن سأله 

، وللمسألة تفاريع أخر ليس هذا ويل اجلناية ذلك مل يصح أداؤه ، ووجب أن يرجتعه احلاكم فيدفعه إىل ويل احلناية 
موضعها ، وعموم كالم اخلرقي يشمل جنايته على سيده وهو كذلك ، ومقتضى كالمه أن األرش الزم للمكاتب ، 

  . وهو كذلك 
والذي يلزم على املذهب أن يفدي نفسه بأقل األمرين من ) ال جيين جان إال على نفسه : ( لقول النيب  ٣٩١٥

  . أنه باألرض كله كاحلر : ، وقيل وحكى رواية قيمته أو أرش جنايته 
إنه : إن جناية املكاتب تتعلق برقبته ، وتؤدي من املال الذي يف يده ، وقد قال هو وغريه : قال أبو حممد ) تنبيه ( 

: ي إذا بادر فأدى الكتابة أنه يعتق ويستقر الفداء عليه ، ومقتضى هذا تعلق جنايته برقبته وبذمته ، وقال الشرياز
جناية املكاتب مقدمة على كتابته ، وروي عن أمحد أهنا يف رقبته ، وظاهر هذا أهنا تتعلق ابتداء باملال الذي يف يده 

  . واللَّه أعلم 
  . فإن عجز كان السيد خمرياً بني أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته أو يسلمه : قال 
ري بني فدائه بقيمته إن كنت أقل من جنايته ، الحنصار احلق إذاً يف إذا عجز املكاتب ورد يف الرق فإن سيده خم: ش 

الرقبة ، فال جيب على السيد أكثر من بدهلا ، وإن كانت جنايته أقل من ذلك مل جيب عليه أكثر منها ، إذ اجملين عليه 
به احلق ، فخرج عن ال يستحق أكثر من أرش جنايته ، وبني أن يسلمه ألنه إذا سلمه فقد سلم احملل الذي تعلق 

ظاهره ليباع . أو يسلمه : أو رواية أنه إذا فداه فداه باألرش كله ، وقول اخلرقي ) ويف املذهب قول آخر ( العهدة 
خيري ) والرواية الثانية ( ، وإذاً فلم خيري البائع إال بني شيئني فقط ، الفداء أو التسليم للبيع ، وهو إحدى الروايات 

خيري بني الثالثة ، وإذا أراد تسليمه للبيع فهل يكتفي مبجرد ذلك ، ) والرواية الثالثة ( ه باجلناية بني الفداء أو دفع
  . فيبيعه احلاكم ، وهذا ظاهر كالم اخلرقي ، أو يلزمه أن يتوىل إن طلبه ويل اجلناية ؟ على روايتني ، واللَّه أعلم 

ت السيد قبل األداء عتق بالتدبري إن محل الثلث ما بقي وإذا كاتبه مث دبره فإن أدى صار حراف ، وإن ما: قال 



  . عليه من كتابته ، وإال عتق منه مبقدار الثلث ، وسقط من الكتابة مبقدار ما عتق ، وكان على الكتابة فيما بقي 
باإلعتاق  إذا كاتب عبده مث دبره جاز ، كما تضمنه كالم اخلرقي ، إذ المنافاة بينهما ، وألن التدبري إما وصية: ش 

ولو . ال نعلم يف ذلك خالفاً : أو تعليق للعتق على صفة ، وكالمها جائز يف املكاتب ، مع أن أبا حممد قد قال 
  . عكس فدبره أوالً مث كاتبه جاز على املذهب املنصوص أيضاً ، ملا تقدم أوالً 

ن أيب هريرة أيضاً رضي اللَّه وقد روى ذلك البخاري يف تأرخيه عن ابن مسعود ، ورواه األثرم عنه وع ٣٩١٦
عنهما ، وأليب حممد يف الكايف احتمال بأن كتابة املدبر رجوع يف تدبريه إن قيل بصحة الرجوع فيه ، إذا ثبت هذا 

فإذا اجتمعت الكتابة والتدبري فقد اجتمع سببان للعتق ، فيعمل مبقتضامها ، فعلى هذا إن أدى عتق بالكتابة ، 
اء ، وبطل التدبري للغىن عنه ، وما يف يده له ، وإن عجز صار مدبراً فقط ، لبطالن الكتابة لوجود شرطها وهو األد

، فيعتق مبوت السيد بشرطه ، وإن مات السيد قبل العجز وأداء مجيع الكتابة عتق بالتدبري ، لوجود سببه وهو 
من مال الكتابة ، وهو اختيار أيب حممد  املوت ، وهل ما يف يده له إبقاء ملا كان على ما كان عليه ، وكما لو أبرىء

وابن محدان ، أو لورثة سيده ، حكاه أبو حممد عن األصحاب ، بناء على أن الكتابة تبطل إذاً ويبقى احلكم للتدبري 
  . ؟ على قولني 

مل  وحيث عتق بالتدبري فشرطه أن خيرج من الثلث ، ملا تقدم من أن التدبري معترب من الثلث على املذهب ، وإن
خيرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ، وسقط من عوض الكتابة بقدر ما عتق منه ، ألن مال الكتابة عوض عن 

مجيعه ، فإذا عتق نصفه مثالً بالتدبري سقط ما قابل ذلك ، وهو نصف العوض ، وهل ما قابل ذلك من الكسب له 
اً بقسطه ، ومقتضى كالم اخلرقي أن املعترب يف خروجه أو لورثة السيد ؟ على القولني السابقني ، ويبقى باقيه مكاتب

من الثلث ما بقي عليه من الكتابة ، وتبعه على ذلك أبو حممد يف الكايف واملقنع ، ومقتضى كالمه يف املغين وكالم 
  . أيب الربكات اعتبار قيمته مكاتباً ، وهو الذي أورده ابن محدان يف رعايتيه مذهباً ، واللَّه أعلم 

  . وإذا ادعى املكاتب وفاء كتابته ، وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حراً : قال 
هذا بناء على ما تقدم من أن املال أو ما يقصد به املال يقبل فيه شاهد وميني الطالب ، وهذا من ذلك ، ألن : ش 

تنازع فيه ، وال املشهود به ، النزاع واحلال هذه وقع يف أداء املال ، والعتق يثبت تبعاً لثبوت األداء ، وليس هو امل
أنه ال يقبل يف النجم ) ويف املذهب قويل آخر ( على أن اخلرقي رمحه اللَّه يقبل الشاهد واليمني يف العتق أيضاً 

  . األخري إال رجالن ، لترتب العتق على شهادهتما إذاً ، وبناء على أن العتق ال يقبل فيه إال ذلك ، واللَّه أعلم 
  . فر املكاتب بغري الصوم وال يك: قال 
وقد تضمن قول اخلرقي أن كفارة املكاتب الصوم ، وهو كذلك ، ألنه يف حكم املعسر ، وكفارة املعسر ذلك : ش 

، ودليل الوصف أنه ال يلزمه زكاة ، وال نفقة قريبة ، ويأخذ الزكاة حلاجته ، وتضمن كالمه أنه ال يكفر بغري ذلك 
ال ميلك بالتمليك ، وهذه طريقة القاضي ، فإنه بناه على الروايتني يف ملك العبد ، على مذهبه ، من أن العبد 

بالتمليك ، فإن قيل ال ميلك مل يصح تكفريه بغري الصوم ، وإن أذن له السيد ، وإن قيل ميلك صح بإذن السيد ، 
ملقنع ، وابن محدان ، وامتنع أبو ألن احلق له وقد أذن فيه ، وتبعه على ذلك أبو اخلطاب يف اهلداية ، وأبو حممد يف ا

حممد يف الكايف واملغين من البناء ، وجوز له التكفري بإذن السيد بال خالف ، وتبعه على ذلك أبو الربكات ، بناء 
خبالف العبد ، نعم هو ميلك ملكاً ناقصاً ، لتعلق حق السيد به ، فلذلك اعترب . على أنه ميلك املال هنا بال خالف 

يبىن كالم اخلرقي على أنه مينع من التربع ، ولو أذن فيه السيد ، والتكفري باملال مبنزلة التربع ، لعدم إذنه ، وقد 
احلاجة إليه ، لكن هذا قويل ضعيف واملذهب خالفه ، وهذه املسألة هلا التفات إىل تكفري العبد باملال وقد تقدم ذلك 



حذاراً مما يلحقه من الضرر ، وهو احتمال تفويت حريته ، ، وحيث جوز له التكفري باملال فإنه ال يلزمه ذلك ، 
  . واللَّه أعلم 

  . وولد املكاتبة الذين ولدهتم يف الكتابة يعتقون بعتقها : قال 
وقد تضمن كالم اخلرقي صحة مكاتبة األمة ، كما تصح مكاتبة العبد ، وهو اتفاق وللَّه احلمد ، وقد شهد له : ش 

صحت مكاتبتها فأتت بولد من نكاح أو غريه بعد كتابتها فإنه يتبعها يعتق بأدائها أو  حديث بريرة وغريه ، وإذا
إبرائها ، ويرق بعجزها ومبوهتا قبل األداء على املذهب ، إذ الكتابة سبب الزم للعتق ، ال جيوز إبطاله ، فسرى إىل 

  . ه الولد كاالستيالد ، وال يرد التعليق بالصفة ، جلواز إبطاله بالبيع وحنو
الذين ولدهتم يف الكتابة ، يشمل ما كان محالً حال الكتابة ، وما علقت به بعدها ، وخيرج منه ما ولدته قبل : وقوله 

يعتقون بعتقها ، أي بسبب عتقها ، مبا ) : وقوله ( الكتابة ، وقد تتخرج التبعية فيه ، لرواية ضعيفة يف ولد املدبرة ، 
وهذا خبالف أم . يتبعها ولدها : الكتابة أو اإلبراء منه ، وهذا معىن قول األصحاب ثبت هلا ، وهو العتق بأداء مال 

  . الولد واملدبرة ، فإن ولدها يصري مبنزلتها 
فلو أعتق املكاتبة سيدها ، أو عتقت باستيالد أو تدبري فإنه يبىن على أن كتابتها هل تبطل أم ال ؟ فمن قال ) تنبيه ( 

لدها ، ومن قال ال تبطل كتابتها قال يعتق بعتقها ، كما لو أبرئت من كتابتها ، وأليب حممد ببطالهنا قال يتبني رق و
ول أيضاً انتهى ، وحكم ولد ابنتها اليت تتبعها حكم ابنتها ، أما ولد ابنها فحكمه حكم أمه ، احتمال بعتقه على األ

  . واعلم أن كالم اخلرقي يف ولد املكاتبة من غري سيدها ، أما من سيدها فقد تقدم له حكمه ، فلهذا مل حيترز عنه 
من حرة ) فإن كان ( ا أن يكون من أمة أو حرة ، مل يتعرض اخلرقي لولد املكاتب ، واحلكم أنه ال خيلو إم) تنبيه ( 

له تبعه الولد ، وهل تتبعه ) فإن كانت ( من أمة فال ختلو األمة إما أن تكون له أو لغريه ) وإن كان ( فهو حر كأمه 
الً فله األمة يف صريورهتا أم ولد ، فيتحقق االستيالد فيها بعتقه ، أو يتحقق رقها برقه وهو املذهب ، أو ال تتبع أص

األمة لغريه فال خيلو إما أن يكون السيد أو غريه ، فغريه الولد رقيق ) وإن كانت ( بيعها مطلقاً ؟ على وجهني ، 
  . كأمه ، والسيد كذلك إال أن يشترط املكاتب تبعية ولده له ، فإنه يتبعه عمالً بالشرط ، واللَّه أعلم 

  . وجيوز بيع املكاتب : قال 
  . املشهور املنصوص ، نقله اجلماعة عن أمحد ، واختاره األصحاب  هذا هو املذهب: ش 

كاتبت أهلي على تسع أواق ، يف كل عام : جاءتين بريرة فقالت : ملا روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت  ٣٩١٧
فقالت  فذهبت بريرة إىل أهلها. إن أحب أهلك أن أعدها هلم ، ويكون والؤك يل فعلت : أوقية ، فأعينيين ، فقلت 

إين قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن يكون : هلم فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ورسول اللَّه جالس فقالت 
ففعلت ) خذيها واشترطي هلم الوالء ، فإمنا الوالء ملن أعتق : ( الوالء هلم ، فسمع النيب فأخربت عائشة النيب فقال 

أما بعد ما بال رجال : ( ه يف الناس ، فحمد اللَّه وأثىن عليه مث قال عائشة رضي اللَّه عنها ، مث قام رسول اللَّ
يشترطون شروطاً ليست يف كتاب اللَّه ، ما كان من شرط ليس يف كتاب اللَّه فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، 

هذا ظاهر يف أهنا بيعت و. متفق عليه واللفظ للبخاري ) قضاء اللَّه أحق ، وشرط اللَّه أوثق ، وإمنا الوالء ملن أعتق 
: ( فأعينيين ، وإخبار عائشة النيب بذلك ، وقوله هلا : يف كتابتها قبل أن تعجز وترق بعلم النيب ، بل وأمره لقوهلا 

بيعت بريرة بعلم النيب وهي مكاتبة : وهلذا قال ابن املنذر ) ابتاعي : ( ويف لفظ ) اشتريها : ( وعند مسلم ) خذيها 
  . ، وال أعلم خرباً يعارض ذلك ، وال دليالً من خرب على عجزها ، فلم ينكر ذلك 

: هل يطأ مكاتبته ؟ قال : ال جيوز بيع املكاتب ، أومأ إليها يف رواية أيب طالب ، وسأله : رواية أخرى ) وعن أمحد ( 



يستقل السيد برفعه ، ال يطؤها ، ألنه ال يقدر أن يبيعها وال يهبها ، وذلك ألن سبب العتق قد ثبت له على وجه ال 
فمنع البيع كاالستيالد ، وأجيب مبنع القياس مع النص ، مث إن لنا يف أم الولد منعا على رواية ، وعلى املذهب 

وعن ( الفرق أن سبب حريتها مستقر ، ال سبيل إىل فسخه حبال ، واملكاتب ليس كذلك ، جلواز عوده رقيقاً ، 
جيوز بيع املكاتب بقدر مال الكتابة ، لصورة النص ، وال جيوز بأكثر منها : سى رواية ثالثة حكاها ابن أيب مو) أمحد 

  . اعتماداً على القياس السابق 
أنه منع من اهلبة ، قصراً على املورد أيضاً كما تقدم ، ) وعنه ( احلكم يف هبته والوصية به كاحلكم يف بيعه ) تنبيه ( 

  . ستقرار ، واللَّه أعلم أما وقفه فال جيوز ، النتفاء شرطه وهو اال
  . ومشتريه يقوم فيه مقام املكاتب : قال 
مشتري املكاتب يقوم يف أمره مقام املكاتب ، ألنه بدل عنه ، فأعطي حكمه ، فعلى هذا إن أدى إليه عتق ، : ش 

، إذ الكتابة وإن عجز أو اختار تعجيزه رد يف الرق ، ومقتضى كالم الشيخ أن الكتابة ال تنفسخ بالبيع وهو كذلك 
عقد الزم ، فلم تنفسخ بذلك كاإلجارة ، مع أن ابن املنذر قد حكى ذلك إمجاعاً عن كل من حيفظ عنه من أهل 

  . العلم ، وال يرد عليه خمالفة ابن حزم ، ألنه ليس هو من حفظ عنه العلم ، واللَّه أعلم 
  . فإذا أدى صار حراً ووالؤه ملشتريه : قال 
ريه يقوم مقام البائع ، د فإذا أدى إليه صار حراً وعتق ، وكان والؤه له ، وقد شهد لذلك قد تقدم أن مشت: ش 

وإنكار النيب على أهلها ملا اشترطوا ) ابتاعي وأعتقي ، فإمنا الوالء ملن أعتق : ( قول النيب لعائشة رضي اللَّه عنها 
  . والءها ، واللَّه أعلم 

  . ه مكاتب كان خمرياً بني أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليماً ومكاتباً فإن مل يبني البائع للمشتري أن: قال 
الكتابة عيب ، ملنع املشتري من التصرف يف العبد ، وانتفاء اكتسابه ومنافعه ، فعلى هذا إن بني البائع : ش 

ع والرجوع بالثمن ، وبني للمشتري فال كالم ، ألنه دخل على بصرية ، وإن مل يبني له ذلك كان خمرياً بني فسخ البي
اإلمضاء وأخذ األرش ، وهو قسط مابني قيمته سليماً ومكاتباً ، منسوباً إىل الثمن ، فإذا قيل إن قيمته مكاتباً أربعون 

  . ، وغري مكاتب ستون ، والثمن تسعون ، فقد نقصته الكتابة ثلث قيمته ، فريجع بثلث مثنه ، واللَّه أعلم 
ب أباه أو ذا رحم من احملرم عليه نكاحه ، مل يعتقوا عليه حىت يؤدي وهم يف ملكه ، فإن عجز وإذا ملك املكات: قال 

  . فهم عبيد للسيد 
إذا ملك املكاتب من يعتق عليه ولو ملكه وهو حر مل يعتق مبجرد ذلك ، ألنه ال ميلك العتق بالقول ، فبامللك : ش 

مبنزلة جزئه ، مث إن أدى أو أبرىء من مال الكتابة وهو يف ملكه مل  القائم مقامه أوىل ، لكنه ميتنع عليه بيعه ، ألنه
  . يفت عتق لتمام ملكه إذاً بزوال حق السيد ، فيعمل املقتضى 

عمله ، وإن عجز ورد يف الرق حتقق رقهم للسيد ، كعبيده ) من ملك ذا رحم حمرم فهو حر : ( وهو قوله  ٣٩١٨
  . األجانب 

البيع اهلبة والوصية وغري ذلك ، مث إنه مل يشترط لذلك شرطاً ، فيدخل يف كالمه وكالم اخلرقي يشمل امللك ب
الشراء بدون إذن السيد ، وهو قول القاضي ، وبه قطع الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وابن عقيل وأبو 

شراؤه له كاألجنيب ،  حممد يف املغين ، وصححه ابن محدان يف رعايتيه ، نظراً إىل أنه يصح أن يشتريه غريه ، فصح
وأورد أبو حممد يف املقنع املذهب تبعاً أليب اخلطاب يف اهلداية أنه ال جيوز بدون إذن السيد ، حذاراً من أن خيرج من 
ماله ال ميتنع عليه التصرف فيه ، واألول أشهر ، وقد ذكر القاضي أنه نص أمحد واخلرقي ، واعترضه أبو اخلطاب 



وقد اختلفت : قلت . رحم حمرم ، وجيوز حصول امللك بغري الشراء ، أو بالشراء بإذن بأن كالمهما من ملك ذا 
وعليها شرح أبو حممد ، والظاهر والقاضي ، وهذا وإن مل يكن نصاً . وإذا اشترى : نسخ اخلرقي ، ففي بعضها 

لفظي ، إذ يكفي  وهي اليت اعتمدها أبو اخلطاب يف االعتراض ، وهو. وإذا ملك : فقريب منه ، ويف بعضها 
  انتهى . الظهور يف التمسك ، وهذا هو اجلواب عن كالم أمحد ، إن مل يكن عنه نص بذلك 

ويدخل يف كالمه على النسخة املشروحة اهلبة والوصية ، وإن أضر ذلك مباله ، كما إذا مل يكن لذي الرحم احملرم 
أبو حممد يف الكايف واملغين ، وقيد ذلك يف املقنع كسب فيلزمه نفقته ، وكذلك أطلق أبو اخلطاب وأبو الربكات ، و
  . مبا إذا مل يضر ذلك مباله ، وتبعه على ذلك ابن محدان ، واللَّه أعلم 

بيعوين نفسي هبا ، فأجابوه ، فلما عاد إليهم ليكتبوا له : وإذا كان العبد لثالثة فجاءهم بثالمثائة درهم فقال : قال 
ذ شيئاً ، وشهد الرجالن إذا كانا عدلني ، ويشاركهما فيما أخذا من املال ، وليس كتاباً أنكر أحدهم أن يكون أخ

  . على العبد شيء 
ملخص هذا أن الشريكني اللذين فيهما شروط الشهادة إذا شهدا على شريكهما الثالث بأخذ ما يستحقه : ش 

ا اشترى به نفسه من مالكيه ، وإذاً يعتق واحلال ما تقدم ، فقد صار العبد حراً ، ألن بشهادهتما كمل أداؤه جلميع م
لوجود الشرط وهو األداء ، وال شيء عليه لذلك ، ويشاركهما املشهود عليه فيما أخذا من املال ، العترافهما 
بأخذه من مثن العبد املشترك بينهم ، وألن ما يف يد العبد كان هلم ، وما أخذاه كان يف يده ، وال تقبل شهادهتما 

أنه ال يستحق عليهما ذلك ، ألهنما يدفعان هبا ضرراً عن أنفسهما وهو املشاركة ، وإنه غري مقبول ،  املتقدمة يف
وإمنا قبلت شهادهتما للعبد ألهنا شهادة للغري وصار هذا مبنزلة اإلقرار بشيء له وشيء عليه ، يقبل يف الذي عليه 

ب رد شهادهتما ، نظراً إىل أن الشهادة إذا بطل قياس املذه: دون الذي له ، هذا منصوص أمحد ، وقال الشيخان 
بعضها بطلت كلها ، ويفارق اإلقرار من حيث إن الشهادة واحلال هذه فيها هتمة ، والتهمة مانعة للشهادة ، خبالف 

  . اإلقرار فإن التهمة ال متنعه 
ي هبا فأجابوه ، وقد استشكل عليه بيعوين نفس: إذا كان العبد لثالثة فجاءهم بثالمثائة درهم ، فقال : وقول اخلرقي 

اشترين هبذا : من حيث أن ظاهره إجازة شراء نفسه بعني ما يف يده ، وقد تقدم له يف العتق أن العبد إذا قال لرجل 
أن هذا ) أحدها ( املال وأعتقين فاشتراه بعني املال أن البيع والعتق باطالن ، وقد أجاب القاضي على ذلك بوجوه 

الثالمثائة ليضعوا عنه شيئاً ، وقرينة هذا ذكره يف الكتابة ، وحيتمل هذا كالم أيب الربكات ، ألنه  مكاتب عجل هلم
أن يكون ) الوجه الثاين ( ذكر املسألة فيما إذا كاتب ثالثة عبداً ، فادعى األداء إليهم ، وحكى املنصوص يف ذلك 

أن يكون ) الثالث ( وهذا جيد أيضاً : ميلكه له ، قلت  املال يف يد العبد األجنيب ، أذن له أن يشتري نفسه به ومل
إن رضى سادته ببيعه ) الرابع ( وفيه بعد : قلت . إذا قبضنا منك هذه الدراهم فأنت حر : عتقاً بصفة ، تقديره 

ميت بعتك نفسك خبد: نفسه مبا يف يده ، وفعلهم صورة البيع ، ومعناه العتق بشرط األداء ، ويصري هذا كما لو قال 
فإن منافعه مملوكة للسيد ويصح ذلك ، وهذا أظهر الوجوه عند أيب حممد ، لعدم احتياجه إىل تأويل ، خبالف . سنة 

وال خيفى ما فيه من التكلف ، والصورة املشبهة هبا ال تشبه ذلك ، ألن السيد ال ميلك املنافع : غريه ، قلت 
، وغايته أن السيد يف هذه الصورة رضي بإعتاقه بشيء يثبت له املستقبلة ، وإمنا حتدث واحلا هذه على ملك العبد 

ليكتبوا له كتاباً ، فيه دليل على مشروعية كتابة الوثائق خوف التجاحد ، وهو كذلك ، : وقوله . يف ذمته ، انتهى 
  . واللَّه أعلم 

  . لسيد مع ميينه فالقول قول ا. على ألف : كاتبتك على ألفني ، وقال العبد : وإذا قال السيد : قال 



بل : إذا اختلف السيد ومكاتبه يف قدر مال الكتابة ، فقال السيد مثالً ، كاتبتك على ألفني ، وقال املكاتب : ش 
إهنا : فالقول قول السيد مع ميينه ، يف إحدى الروايات ، اختارها أبو حممد ، يف املغين ، وقال القاضي . على ألف 

القول ) والرواية الثانية ( تابة ، فكان القول قول السيد ، كما لو اختلفا يف أصلها ألنه اختالف يف الك. املذهب 
قول املكاتب ، نصبها الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، والشريازي ، وصححها ابن عقيل يف التذكرة ، ألنه 

) يمني على املدعى عليه ولكن ال: ( منكر ، والقول قول املنكر ، ومدعى عليه ، فيدخل يف قوله عليه السالم 
وأجاب أبو حممد بأن املنكر إمنا قدم قوله ألن األصل معه ، واألصل هنا مع السيد ، إذ األصل يف املكاتب وكسبه 

والرواية ( أنه لسيده ، وفيه نظر ، إذ االختالف مل يقع يف املكاتب وال يف كسبه ، إمنا وقع فيما حصل العقد عليه 
فاسخان الكتابة ، اختارها أبو بكر ، ألهنما اختلفا يف عوض العقد القائم بينهما ، فوجب يتحالفان ويت) الثالثة 

التحالف إذا مل تكن بينة كاملتابعني ، وفرق أبو حممد بأن األصل يف البيع عدم ملك كل واحد منهما ملا صار اليه ، 
وألن : االعتراض على ذلك ، قال واألصل يف املكاتب وكسبه انه لسيده ، فلذلك قبل قوله فيه ، وقد تقدم 

التحالف يف البيع مقيد ، خبالف الكتابة ، إذ احلاصل بالتحالف فسخ الكتابة ، ورد العبد إىل الرق ، وهذا حيصل 
البائع ، وعلى هذه ] وهذا بعينه يف البيع لو جعل القول قول : السيد مع ميينه ، قلت [ من جعل القول قول 
لعتق فسخ العقد ، إال أن يرضى أحدمها مبا قال صاحبه ، وإن حتالفا بعد العتق رجع السيد الرواية إن حتالفا قبل ا

  . بقيمته ، ورجع العبد مبا أداه ، واللَّه أعلم 
  . وإذا أعتق األمة أو كاتبها وشرط ما يف بطنها له دوهنا ، أو أعتق ما يف بطنها دوهنا فله شرطه : قال 
، وشرط ما يف بطنها له دوهنا ، فإنه يصح شرطه ، وال يعتق احلمل ، وال يتبع أمه يف إذا أعتق أمته أو كاتبها : ش 

  ) . املسلمون على شروطهم : ( الكتابة ، لعموم قوله عليه السالم 
وقد احتج به أمحد . وروى األثرم بسنده عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه أعتق أمة واستثىن ما يف بطنها  ٣٩١٩

  . إىل حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما يف العتق ، وال أذهب إليه يف البيع أذهب : فقال 
ويروى ذلك أيضاً عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه ، وال يعرف هلما خمالف ، ويفارق البيع ، إذ البيع عقد  ٣٩٢٠

ال تتوقف صحته على معاوضة ، فاعترب فيه صفات املعوض ، ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم ال ، والعتق تربع ، 
معرفة صفات املعتق وهلذا مل تنافه اجلهالة ، وقد حكى أبو حممد عن القاضي أنه خرج صحة استثناء ذلك يف العتق ، 

على الروايتني يف صحة االستثناء يف البيع ، واملشهور واملنصوص وهي طريقة القاضي يف اجلامع والروايتني ومجاعة 
هنا ، وأما إذا أعتق ما يف بطنها دوهنا فيعتق ، ألنه أعتق نسمة ، فيدخل يف قوله عدم التخريج ، والقطع بالصحة 

وال تعتق األم ، ألهنا ليست تابعة له ، فلم تعتق بعتقه ، كما بعد الوالدة ، وهذا ) من أعتق نسمة : ( عليه السالم 
مدركها أن احلمل ال حكم له ،  ال يعتق حىت يولد يف ملكه حياً ، ولعل) وعن أمحد رواية أخرى ( هو املذهب 

واألول أن احلمل له حكم ، فعلى هذه الرواية يكون كمن علق عتقه بشرط ، فيجوز بيعه قبل وضعه تبعاً ألمه ، 
  . واللَّه أعلم 

  . وال بأس أن يعجل املكاتب لسيده ، ويضع عنه بعض كتابته : قال 
حنو ذلك ، ألن دين الكتابة غري مستقر ، ولذلك ال وذلك كأن يصاحله على مائة مؤجلة خبمسني حالة ، و: ش 

يصح ضمانه ، وليس بدين يف احلقيقة ، فكأن السيد أخذ بعضاً وأسقط بعضاً ، وعكس هذا صورة لو اتفقا على 
أخرين به إىل كذا وأزيدك ، فهل يصح ذلك ؟ فيه : الزيادة يف الدين ليزيده يف األجل ، كأن حيل عليه جنم ، فيقول 

ن ، ذكرمها يف املغين ، فالصحة ملا تقدم ، وعدمها لشبهه بربا اجلاهلية احملرم ، وهو الزيادة يف الدين للزيادة احتماال



  . يف األجل 
فيه خالف : يشعر بأن األوىل ترك ذلك ، وقد سئل أمحد عن ذلك يف رواية حرب فقال . وال بأس : وقول اخلرقي 

يف باب حكم الدين أن يف جواز بيع دين الكتابة من الغرمي وجهني ، مث  وقد ذكر يف رواية أبو الربكات. ، وأرجو 
ملا كان بلفظ املصاحلة كان مبعىن : جزم هنا يف الصلح بالصحة ، وذكر ذلك بلفظ املصاحلة ، فيحتمل أن يقال 
  . اإلبراء من البعض ، وسومح يف ذلك للمكاتب ، لتشوف الشارع إىل العتق 

ني اثنني ، فكاتب أحدمها فلم يؤد كل كتابته حىت أعتق اآلخر نصيبه وهو موسر ، فقد صار وإذا كان العبد ب: قال 
  . العبد كله حراً ، ويرجع الشريك على املعتق بنصف قيمته 

قد تقدم أن للشريك مكاتبة حصته من العبد املشترك بدون إذن شريكه ، فإذا فعل فأعتق الذي مل يكاتبه : ش 
( ته وهو موسر ، فهل يسري إىل نصيب شريكه املكاتب فيصري حراً ؟ على وجهني حصته قبل أن يؤدي كتاب

وهو الذي قاله اخلرقي ، ونص عليه أمحد يف رواية بكر بن حممد ، وحكاه القاضي يف روايتيه عن أيب بكر ) أحدمها 
، فيدخل حتت قوله عليه  ، وأورده الشيخان وابن محدان مذهباً يسري واحلال ما تقدم ، ألن املكاتب عبد كما تقدم

وهو قول القاضي ، وحكاه أبو حممد عن أيب بكر ال ) والثاين ( احلديث ) من أعتق شركاً له يف عبد ( السالم 
يسري ، حذاراً من إضرار الشريك بإبطال سبيل الوالء املنعقد له بالكتابة ، والضرر منفي شرعاً ، نعم إن عجز 

النتفاء املانع وأجيب عن هذا بأن العتق إذا أثر يف امللك الثابت الذي الوالء من املكاتب ورد يف الرق سرى إذاً ، 
يرجع الشريك على املعتق بنصف قيمة املكاتب ، إلتالفه له ) فعلى األول . ( انتهى . بعض آثاره ، ففي الوالء أوىل 

  . بالعتق 
يتني ، وبه قطع أبو حممد ، ألن الذي أتلفه هو وظاهر كالم اخلرقي أنه يرجع بنصف قيمته مكاتباً ، وهو إحدى الروا

يضمنه مبا بقي عليه ، ألنه مل يفوت على السيد أكثر من ذلك ، وعلى هذه قال ) والرواية الثانية ( منكاتب 
وقال أمحد يف . انتهى . السامري يكون الوالء بينهما ، لكل واحد منهما بقدر ما عتق منه ، قال ابن أيب موسى 

ن حممد يف عبد بني شريكني ، كاتباه على ألف درهم ، فأدى إليهما تسعمائة درهم ، هلذا أربعمائة رواية بكر ب
ومخسني ، وهلذا أربعمائة ومخسني ، مث إن أحدمها أعتق نصيبه ، قال إن كان للمعتق مال أدى إىل شريكه نصف 

تمل أو هو الظاهر منه أنه يضمنه بقيمته عبداً وهذا حي. قيمة العبد ، ال حياسبه مبا أخذ ، ألنه عبد ما بقي عليه درهم 
، وجيري هذا على ما تقدم من أن العتق إذا وقع يف الكتابة أبطلها ، لكن مث العتق من املكاتب ، وهنا من غريه واللَّه 

  . أعلم 
  . وإذا عجز املكاتب ورد يف الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده : قال 
مجيع الصدقات ، وهو كذلك يف صدقة التطوع والوصية ككسبه ، أما الزكاة ففيها كالم اخلرقي يشمل : ش 

وهي ظاهر كالم اخلرقي ، واختيار أيب حممد احلكم كذلك ، ألنه يأخذ حلاجته ، فأشبه الفقري ) إحداها ( روايات 
ذه ليصرفه يف العتق ، فإذا مل وهي اختيار أيب بكر والقاضي يرد إىل أربابه ، ألنه أخ) والرواية الثانية ( واملسكني 

يؤخذ ما يف يده فيجعل يف املكاتبني ، نقلها حنبل ، ألنه ) والرواية الثالثة ( يصرف فيه رد ، كالغازي إذا مل يغُز 
جعل ذلك للَّه ، فال يرجع له ، بل جيعل يف تلك اجلهة ، واحلكم يف موت املكاتب وعتقه كاحلكم يف عجزه ، أما ما 

د قبل العجز فال يرجع حبال ، لصرفه للجهة اليت أخذه هلا ، وال فرق فيما تقدم بني أن يكون عني ما أداه إىل السي
تصدق عليه به باقياً ، أو قد اشترى به عوضاً مث عجز وهو يف يده ، ألنه بدله ، فأعطي حكمه ، وأما غري الزكاة من 

اخلالف فيها ، وأبو الربكات خص اخلالف يف  الصدقات املفروضات ، فكالم أيب حممد يف املغين يقتضي جريان



  . الزكاة ، واللَّه أعلم 
  . وإذا اشترى املكاتبان كل واحد منهما اآلخر صح شراء األول ، وبطل شراء الثاين : قال 
أما صحة شراء األول فألن تصرفه صحيح ، وبيع السيد مكاتبه جائز ، فاملقتضي موجود ، واملانع منتٍف ، : ش 

ن شراء الثاين فلقيام املانع ، وهو أنه قد صار عبداً للذي اشتراه أوالً ، فلو صححنا شراءه لكان سيداً له وأما بطال
، فيكون مملوكاً سيداً وإنه ممنوع ، حذاراً من تناقض األحكام ، ولو مل يعلم األول منهما فقال أبو بكر وأبو اخلطاب 

ا مشكوك يف صحته ، فرجع إىل األصل فيهما ، وأجراه القاضي يبطل البيعان ، إذ كل منهم: وأبو حممد وغريهم 
جمرى الوليني ، فعلى هذا يفسخ احلاكم البيعن يف رواية ، ويف أخرى يقرع بينهما ، وعلى األول ال فسخ وال قرعة 

  . ، واللَّه أعلم 
  . وإن شرط يف كتابته أن يوايل من شاء فالوالء ملن أعتق ، والشرط باطل : قال 
وأما ) إمنا الوالء ملن أعتق ) ( الوالء ملن أعتق ( ما كون الوالء ملن أعتق واحلال هذه فلحديث بريرة املتقدم أ: ش 

وألن ذلك نقل لوالء عن حمله ، ) كل شرط ليس يف كتاب الَّله فهو باطل ( بطالن الشرط فلحديث بريرة أيضاً 
  . وقد ورد النهي عن نقل الوالء 

الم هنى عن بيع الوالء وهبته ، ومقتضى كالم اخلرقي أن العقد ال يبطل بذلك ، وأن فصح أنه عليه الس ٣٩٢١
البطالن خيتص بالشرط ، وهو منصوص أمحد ، حلديث بريرة ، فإن أهلها اشترطوا هلم الوالء ، مع أن النيب قد 

  . صحح الببيع ، وخرج الفساد من الشرط الفاسد يف البيع ، واللَّه أعلم 
سر العدو املكاتب فاشتراه رجل ، فأخرجه إىل سيده ، وأحب أخذه أخذه مبا اشتري به وهو على وإذا أ: قال 

كتابته ، وإن مل حيب أخذه فهو على ملك مشتريه ، مبقى على ما بقي من كتابته ، ويعتق باألداء ، ووالؤه ملن يؤدي 
  . إليه 
أن ) الثانية ( موال املسلمني بالقهر ، وهو املذهب أن الكفار ميلكون أ) إحداها ( هذا مبين على قواعد ثالث : ش 

أن من وجد ماله من مسلم أو معاهد بيد من اشتراه ) الثالثة ( املكاتب يصح نقل امللك فيه ، وهو املذهب أيضاً 
  . منهم فهو أحق بثمنه ، وهو املشهور 

ري إن شاء أخذه مبا اشتري به ، وإن إذا عرف هذا فإذا أسر الكفار املكاتب ، فاشتراه رجل فوجده سيده ، فهو خم
شاء تركه ، ملا تقدم يف اجلهاد ، فإن أخذه فهو على كتابته ، إذ الكتابة عقد الزم ، ال تبطل بالبيع فباألسر أوىل ، 

وإن مل يأخذه فقد استقر امللك فيه ملشتريه ، فيكون مبقى على ما بقي من كتابته ، ملا تقدم من بقاء الكتابة مع ذلك 
وإذاً يعتق باألداء كغريه من املكاتبني ، ووالؤه ملن أدى إليه ، من مكاتبه األول أو مشتريه ، ألنه املعتق له ، ، 

  ) . الوالء ملن أعتق : ( فيدخل يف قوله عليه السالم 
لى وجهني قد تقدم أن الكتابة ال تبطل باألسر ، لكن هل حيتسب عليه باملدة اليت كان فيها مع الكفار ؟ ع) تنبيه ( 

، فإن قيل ال حيتسب لغت مدة األسر ، وبىن على ما مضى ، وإن قيل باالحتساب فحل عليه ما جيوز تعجيزه بترك 
أدائه فلسيده تعجيزه ، وهل له ذلك بنفسه أو حبكم احلاكم ؟ فيه وجهان ، وعلى كليهما مىت خلص فأقام بينة 

لفسخ أو ال بد مع ذلك من ثبوت أنه كان ميكنه أداؤه ؟ فيه بوجود مال له وقت الفسخ يفي مبا عليه ، فهل يبطل ا
  . قوالن ، واللَّه أعلم 

  كتاب عتق أمهات األوالد



  
  
واحدهتا ، أم ، وأصلها أمهة ، فلذلك مجعت على أمهات باعتبار األصل ، وأمات باعتبار الواحدة ) أمهات : ( ش 

شعر كالم املصنف يف الباب جبواز التسري ووطء اإلماء ، للناس ، واألمات للبهائم ، وقد أ: األمهات : ، وقيل 
والذين هم لفروجهم حافظون ، إال على { (  ١٩]  ٢ب : [ وهو إمجاع ال ريب فيه ، وقد شهد له قوله تعاىل 

واستفاض أن النيب استولد مارية القبطية أم إبراهيم ]  ١ب ) [ } أزواجهم وما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني 
السالم ، وعملت الصحابة على ذلك ، فاختذ عمر وعلي وكثري من الصحابة رضوان اللَّه عليهم أمهات  عليه

  . األوالد واللَّه أعلم 
  . وأحكام أمهات األوالد أحكام اإلماء يف مجيع أمورهن ، إال أهنن ال يبعن : قال 
  . ا ما استثناه فألهنا مملوكة ، فأشبهت القن أما كون أحكام أمهات األوالد أحكام اإلماء يف مجيع أمورهن ، عد: ش 

من وطىء أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه ، : ودليل الوصف ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه قال  ٣٩٢٢
أميا امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه ، أو قال : ( رواه أمحد وابن ماجه ، ويف لفظ . أو قال من بعده 

رواه أمحد فدل على أهنا قبل ذلك باقية على الرق ، فعلى هذا لسيدها كسبها وإجارهتا ، وتزوجيها ) ده من بع: 
وعتقها ، ووطؤها وحنو ذلك من أحكام اإلماء ، وال يرد عليه كوهنا ال تورث ، بل تعتق مبوت سيدها ، وحيد 

ا ، نعم يرد عليه تدبريها فإنه ال يصح ، قاذفها ، وتستتر سترة احلرة على رواية فيهما ، لذكر املصنف عقب هذ
  . النتفاء فائدته ، وهلذا لو طرأ االستيالد على التدبري أبطله ، قاله ابن محدان 

التدبري عتق بصفة ، وقد يرد عليه ما أشعر به كالم أمحد يف رواية أيب طالب ، : يصح إن جاز بيعها ، وقلنا : قلت 
البيع [ طؤها ألنه ال يقدر أن يبيعها وال يهبها ، فجعل العلة يف امتناع الوطء منع ال ي: هل يطأ مكاتبته قال : وسأله 

، والبيع هنا ممنوع كما سيأيت ، لكن املعروف يف املذهب خالف هذا ، وأنه جيوز الوطء ، وقد يرد عليه أيضاً ما 
ز ، مع أنه مل يستثن إال البيع ، وقد يقال البيع كاهلبة وحنوها ، أو يراد للنقل كالرهن ، فإنه ال جيو] ينقل امللك غري 

  . إنه استثىن البيع وهذه يف معناه : 
وأما كون أمهات األوالد ال يبعن فلما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النيب أنه هنى عن بيع أمهات  ٣٩٢٣

رواه ) ، فإذا مات فهي حرة  ال يبعن وال يوهنب ، وال يورثن ، يستمتع مهنا السيد ما دام حياً: ( األوالد ، وقال 
الدارقطين وهو نص ، ورواه مالك يف املوطأ ، والدارقطين من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر رضي اللَّه عنهما 

  . وهو أصح : من قوله ، قال أبو الربكات 
رواه ) ولدها أعتقها : ( ذكرت أم إبراهيم عند رسول اللَّه فقال : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال  ٣٩٢٤

  . ابن ماجه والدارقطين 
يا رسول اللَّه إنا : ويؤيد هذا ما روى أبو سعيد اخلدري رضي اللَّه عنه قال جاء رجل من األنصار فقال  ٣٩٢٥

وإنكم لتفعلون ذلك ؟ ال عليكم أن ال تفعلوا : ( نصيب سبيا فنحب األمثان ، فكيف ترى يف العزل ؟ فقال النيب 
  . رواه أمحد والبخاري ) نسمة كتب اللَّه عز وجل أن خترج إال وهي خارجة  ذلك ، فإهنا ليست

ما ترك رسول اللَّه عند موته : وروى البخاري عن عمرو بن احلارث ، أخي جويرية بنت احلارث قال  ٣٩٢٦
  . صدقة  درمهاً وال ديناراً ، وال عبداً وال أمة وال شيئاً ، إال بغلته البيضاء ، وسالحه ، وأرضاً جعلها

خطب علي رضي اللَّه : حدثنا أبو عوانة ، عن مغرية عن الشعيب ، عن عبيدة قال : وروى سعيد يف سننه  ٣٩٢٧



شاورين عمر رضي اللَّه عنه يف أمهات األوالد ، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ، فقضى به عمر : عنه الناس فقال 
فرأي علي وعمر رضي اللَّه عنهما يف اجلماعة ، : قال عبيدة  .حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن 

  . وهذا دليل اإلمجاع . أحب إلينا من رأي علي وحده 
إىل : جيوز بيعهن مع الكراهة ، أخذاً من قول أمحد يف رواية ابنه صاحل وسأله : وحكى محاعة عن أمحد رواية أخرى 

: ويف رواية ابن منصور وقال . ه ، وقد باع علي بن أيب طالب أكره: أي شيء تذهب يف بيع أمهات األوالد ؟ قال 
  . ال يعجبين بيعهن 

كنا نبيع سرارينا أمهات أوالدنا والنيب فينا حي : ملا روى أبو الزبري عن جابر رضي اللَّه عنه أنه مسعه يقول  ٣٩٢٨
  . رواه أمحد وابن ماجه . ، ال يرى بذلك بأساً 

بعنا أمهات األوالد على عهد رسول اللَّه وأيب بكر ، فلما كان : اللَّه عنه قال وعن عطاء عن جابر رضي  ٣٩٢٩
عمر رضي اللَّه عنه هنانا فانتهينا ، رواه أبو داود ، وإمنا كره ذلك أمحد لالختالف فيه ، كما أشعر به كالمه ، وال 

إن السلف يطلقون الكراهة : قال ريب أن املذهب هو األول ، وقد امتنع أبو حممد من حكاية ما تقدم رواية ، و
وقال إن قول جابر ليس بصريح يف أن ذلك كان بعلم النيب وال بعلم أيب بكر ، بل وقع ذلك من . على التحرمي 

فعلهم على انفرادهم ، توفيقاً بني األدلة ، وإذاً ال حجة فيه ، وأجاب غريه بأنه كان مباحاً مث هني عنه ، ومل يظهر 
وال علم أبو بكر رضي اللَّه عنه مبن باع لقصر مدته ، واشتغاله بأهم أمور الدين ، مث ظهر ذلك  النهي ملن باعها ،

. اانتهى . زمن عمر رضي اللَّه عنه ، فأظهر النهي واملنع اعتماداً على النهي ، المتناع النسخ بعد وفاة رسول اللَّه 
  . واللَّه أعلم  وتقدم اإلشعار بأن حكم اهلبة والرهن وحنو ذلك حكم البيع ،

  . وإذا أصاب األمة وهي يف ملك غريه بنكاح فحملت منه مث ملكها حامالً عتق اجلنني ، وكان له أن يبيعها : قال 
من ملك ذا رحم حمرم فهو حر : ( فألنه من ذي رمحه احملرم ، فيدخل يف قوله عليه السالم ) أما عتق اجلنني : ( ش 
يف النكاح ، وكذلك حكم وطء الشبهة ، نظراً للحقو النسب ، خبالف الزنا فإن  احلديث ، واخلرقي صور املسألة) 

فمبين على أن من شروط ) وأما كون له بيعها ( النسب ال يلحق به ، فال يعتق الولد على املذهب املنصوص ، 
نصور ، وبه قطع صريورة األمة أم ولد أن حتمل يف ملكه ، وهذا إحدى الروايات ، نص عليه أمحد يف رواية ابن م

القاضي يف اجلامع ، والشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، وابن عقيل يف التذكرة ، والشريازي وغريهم ، واختاره 
وهذا مل يطأ أمته ، فلم ) من وطىء أمته فولدت له : ( أبو حممد ، ملا تقدم من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما 

( ، خولف فيما إذا محلت منه يف ملكه ، فيبقى فيما عداه على األصل يدخل يف احلديث ، وألن األصل الرق 
ال يشترط ذلك ، بل مىت وطئها مث ملكها ولو بعد وضعها صارت أم ولد حكاها ابن أيب موس ، : والرواية الثانية 

ومل أجد ذلك :  ألنه يصدق عليها إذاً أهنا أم ولدله ، وهو مالك هلا ، فأشبهت اليت محلت يف ملكه ، قال أبو حممد
إن ) والرواية الثالثة ( ال أقول فيها شيئاً : عن أمحد فيما إذا ملكها بعد والدهتا ، إمنا نقل عنه منها التوقف ، فقال 

إن ملكها حامالً ووطئها ) والرواية الرابعة ( صارت أم ولد ، وإال فال ، اعتباراً بأن اإليالد يف امللك [ ملكها حامالً 
  . صارت أم ولد ، وإال فال ، نقلها صاحل ] يزيد يف الولد ، وكان الوطء 

أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ، وحلومكم وحلومهن : ألنه مروي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال  ٣٩٣٠
نه فعلل باملخالطة ، واملخالطة هنا حاصلة ، إذ املاء يزيد يف الولد ، وهذه اختيار القاضي على ما حكاه ع. بعتموهن 

أبو حممد ، وابن حامد ، إال أن ابن حامد جعل الزيادة بأن يطأها يف ابتداء احلمل أو توسطه ، والقاضي قيد ذلك 
  . بأن يطأها قبل متام مخسة أشهر 



قد تقدم أنه هل من شرط صريورة األمة أم ولد أن حتمل يف ملكه أم ال ؟ وهذا يدخل فيه ولو وطئها بزنا ، ) تنبيه ( 
اخلطاب يف اهلداية ، وابن محدان ، وأبو حممد يف الكايف ، وكالمه يف املغين يقتضي نفي اخلالف من هذه  صرح به أبو

الصورة ، ألنه جعل ذلك أصالف ، وقاس عليه املنع ، وكذلك قاس عليه الشريف وأبو اخلطاب يف خالفيهما ، 
  . واللَّه أعلم 

  . ني فيه بعض خلق اإلنسان كانت له بذلك أم ولد وإذا علقت منه يف ملكه ، مث وضعت منه ما تب: قال 
أي وإذا علقت األمة منه ، وهذا يعطي أنه يشترط يف صريورة األمة أم ولد شروط ثالثة أحدها أن تعلق حبر ، : ش 

وحنو ذلك ، وخيرج من ) أعتقها ولدها : ( ألنه الذي حكم له النيب حبريتها به ، وقال يف أم إبراهيم عليه السالم 
العبد إذا ملكه السيد أمة ، وقلنا ميلك ، فإن ولده ) أحدمها ( وذلك يف موضعني [ لك ما إذا علقت أمته مبملوك ذ

املكاتب إذا استولد أمته فإن الولد يتبعه ، فيصري حكمه حكمه ) الثاين ( وال يثبت ألمه حكم املستولدات ] مملوك 
أن يكون العلوق ) الشرط الثاين . ( دى أم ال ؟ فيه وجهان تقدما كما تقدم ، وهل تتبعه األمة ، فتصري أم ولد إن أ

وهي يف ملكه ، فيخرج منه ما إذا علقت منه وليست يف ملكه ، وقد تقدم هذا الشرط قبل ، فال حاجة إىل إعادته 
قد تقدم  ، وقد يورد عليه األمة املشتركة إذا أولدها الشريك ، إذ مقتضى كالمه هنا كون مجيعها يف ملكه ، لكن

هذا له فال يرد عليه ، وقد يورد عليه أيضاً الوالد إذا وطىء أمة ولده فحملت منه ، فإن امللك ينتقل له إذاً وتصري 
إن بالعلوق تبينا امللك سابقاً قبله ، ويدخل يف عموم كالم : أم ولد ، فحال العلوق مل تكن مملوكة له ، وقد يقال 

ها ، كاملكاتبة غري املشترط وطئها ، وقد تقدم له ذلك ، وكاجملوسية والوثنية ، الشيخ كل مملوكة له ، إن حرم وطؤ
واحملرمة لرضاع ، أو حيض ، أو ظهار ، وحنو ذلك ، كاملزوجة ، صرح بدلك أبو حممد هنا ، لكن اختلف كالمه 

و منصوص أمحد يف يف أنه هل يلحقه نسب الولد ؟ فقطع يف النكاح بعدم حلوق النكاح بعدم حلوق النسب له ، وه
رواية حرب وحممد بن حرب ، ومقتضى كالم أيب حممد هنا حلوق النسب له ، ألنه حكم حبرية الولد ، وهو الذي 
قاله القاضي يف اجملرد ، معتمداً على ما إذا وطىء أحد الشريكني اجلارية املشتركة ، وإذاً مينع صريورهتا أم ولد ، 

أن تضع ما يبني فيه بعض خلق ) الشرط الثالث ( املزين هبا إذا ملكها بعد النتفاء حلوق النسب ، كما تقدم يف 
اإلنسان ، كأن تضع رأساً أو رجالً أو أصبعاً أو ختطيطاً له ، أو بطريق األوىل إذا وضعت إنساناً ، ألن بذلك يعلم 

  . أنه ولد ، فيتحقق صريورهتا أم ولد 
عد ، عن سفيان ، عن أبيه عن عكرمة ، عن عمر رضي اللَّه وقد ورى أبو القاسم البغوي عن علي بن اجل ٣٩٣١

أم الولد أعتقها ولدها ، وإن كان سقطاً ، فيه إرسال ، وروي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر : عنهم قال 
  . رضي اللَّه عهنم ، وروي عن ابن عباس مرفوعاً 

وكالم اخلرقي يشمل . لدها وإن كان سقطاً أعتقها و: وكذلك روى األثرم عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما  ٣٩٣٢
وإن كان ميتاً ، وهو كذلك ملا تقدم ، ويشمل ما إذا وضعت جسماً ال ختطيط فيه ، فشهدت القوابل أن فيه صورة 
حقيقة ، وهو كذلك ، ألنه قد تبني فيه خلق اإلنسان بشهادهتن ، وخيرج منه ما إذا وضعت مضغة ال ختطيط فيها ال 

ومل يعلم كونه مبتدأ خلق آدمي ، فال تصري به أم ولد ، اعتماداً على ) إحدامها ( لبينة ، وله حالتان ظاهراً وال با
وهي ظاهر ) إحدامها ( علم أن مبتدأ خلق آدمي ، بشهادة القوابل أو غري ذلك ، ففيه روايتان ) الثانية ( األصل 

تعتق األمة إذا تبني وجهه أو يده ، أو شيء من : اعة كالم اخلرقي ومجاعة ال تصري بذلك أم ولد ؛ قال يف رواية مج
تصري بذلك أم ولد ، ألنه ) والثانية ( خلق اإلنسان ، ألن ذلك يسمى ولداً ، وعتقها مشروط بصريورهتا أم ولد 

إذا أسقطت أم الولد فإن كان خلقه بائناً عتقت ، : مبدأ خلق آدمي ، أشبه ما لو تبني ، ونقل حنبل عن أمحد 



ضت به العدة ، إذا دخل يف اخللق الرابع ، بنفخ الروح ، فظاهر هذا أنه يشترط مع التبيني متام أربعة أشهر ، وانق
وال نزاع أهنا إذا ألقت نطفة ال تصري هبا أم ولد ، وكذلك عند مجاعة إذا ألقت علقة ؛ حىت إن أبا الربكات وأبا 

إذا ألقت : ، ويوسف ين موسى أهنا تصري هبا أم ولد ، قال  حممد يف الكايف قطعا بذلك ، ونص أمحد يف رواية مهنا
قول أمحد رمحه اللَّه ، ) تنبيه ( مضغة أو علقة تعتق ، وإن مل تتم أربعة أشهر ، بعد أن يرى خلقه ، ويعلم أنه ولد 

) أعتقها ولدها (  :جماز باعتبار ما يؤول إليه ، وهو كقوله عليه السالم يف أم إبراهيم . تعتق األمة إذا تبني وجهه 
  . أي أنه كان السبب يف عتقها ، إذ ال نعلم أحداً قال يتنجز العتق فيها يف احلمل ، واللَّه أعلم 

  . فإذا مات فقد صارت حرة وإن مل ميلك غريها : قال 
ة عن من وطىء أمته فلودت له فهي معتق: ( أما صريورهتا حرة مبوت سيدها فلما تقدم من قوله عليه السالم : ش 

وحنو ذلك ، وأما عتقها من رأس املال فلظاهر ما ) أعتقها ولدها : ( وقوله عليه السالم يف أم إبراهيم ) دبر منه 
تقدم ، وهذا كله إن مل جيز بيعها على املذهب ، إما إن جاز بيعها فقطع أبو حممد بأهنا ال تعتق مبوته ، وظاهر إطالق 

وقيل إن جاز له بيعها مل تعتق عليه مبوته ، وكالم اخلرقي يشمل : دان ، قال غريه يقتضي العتق ، وهلذا قدمه ابن مح
  . وإن كانت كافرة فاجرة ، أو كان السيد كذلك ، وهو كذلك ، نظراً للعموم السابق ، واللَّه أعلم 

  .  وإذا صارت األمة أم ولد مبا ذكرنا ، مث ولدت من غريه ، كان له حكمها يف العتق مبوت سيدها: قال 
  نص أمحد على ذلك ، اقتداء بالصحابة رضي اللَّه عنهم : ش 

وكالم اخلرقي يشمل وإن . ولدها مبنزلتها : قال ابن عمر وابن عباس رضي اللَّه عنهما وغريمها : فقال  ٣٩٣٣
عه ، ماتت األم ، وهو كذلك ، ألن سبب احلرية قد انعقد ، وهو سبب بنفس العتق ، فكما ال يرتفع العتق بعد وقو

كذلك سببه وأورد على هذا املكاتبة يتبعها ولدها يف الكتابة ، فإذا بطلت الكتابة يف األم بطلت يف الولد ، وأجيب 
بأن سبب العتق فيها إما األداء يف العقد ، أو وجود الصفة ، وببطالن الكتابة يتعذر كل واحد منهما ، والسبب يف 

ا ، ويورد على هذا الفرق املعلق عتقها بصفة ، فإن موت األم وحنوه ال أم الولد موت سيدها ، وال يتعذر ذلك مبوهت
  . يتعذر معه وجود الصفة ، ومع هذا ال يعتق الولد 

مث ولدت ، خيرج منه ما ولدته قبل االستيالد ، وهو كذلك ، ألنه ال يتبع يف العتق املنجز ، ففيما : وقول اخلرقي 
  . عية من الرواية الضعيفة يف ولد املدبرة هو سبب له أوىل ، ويتخرج رواية بالتب

  . وإذا أسلمت أم ولد النصراين منع من وطئها والتلذذ هبا : قال 
فال ترجعوهن إىل { (  ١٩]  ٢ب : [ حذاراً من أن يطأ مشرك مسلمة ، وإنه ممنوع بال ريب ، قال سبحانه : ش 

  ] .  ١ب ) [ } الكفار ، ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن 
مقتضى كالم اخلرقي أن ملكه يقر عليها واحلال هذه ، وهو املذهب املختار أليب بكر ، والقاضي ، وأيب اخلطاب و

والشريف ، الشريازي وأيب حممد وغريهم ، ألن عتقها جماناً فيه إضرار بالسيد ، وبالسعاية فيه إضرار هبا ، إللزامها 
رواية أخرى قال القاضي ) وعن أمحد ( لك فيها ممتنع ملا تقدم الكسب بغري رضاها ، والضرر منفي شرعاً ، ونقل امل

نقلها مهنا تستسعى يف قيمتها مث تعتق ، ألن بيعها وعتقها جماناً منتفيان ملا تقدم ، وكذلك إقرار امللك عليها ، ملا : 
رواية ثالثة ( لكايف فيه من إقرار ملك الكافر على املسلم ، فسلك هبا طريقة وسطى ، وهي االستسعاء ، وحكى يف ا

وال أعلم له سلفاً يف ذلك ، على أن أبا بكر مل يثبت . نقلها مهنا : أهنا تعتق بإسالمها من غري استسعاء ، وقال ) 
  . أظن أن أبا عبد اللَّه أطلق ذلك ملهنا على سبيل املناظرة للوقت : الثانية ، فقال 

إذا : لك ، بل واحلريب ، كما يصح عتقهم ، ومن مث قال اجملد ومقتضى كالمه أيضاً أنه يصح إيالد الذمي ، وهو كذ



  . أسلمت أم ولد الكافر 
اخلرقي رمحه اللَّه منع من الوطء وحنوه ، وظاهره أنه إن أمكن ذلك من غري إحالة بينهما ال حيال بينهما ، ) تنبيه ( 

  . حيال بينه وبينها ، واللَّه أعلم : وقال الشيخان وغريمها 
  . جرب على نفقتها وأ: قال 
) والثانية ( ألنه مالك هلا ، ونفقة اململوك على سيده ، وهذا هو املذهب املعروف ، واملنصوص من الروايتني : ش 

وبىن أبو . من أين كانت تنفق لو مات عنها : من أين تنفق ؟ قال : ال جتب عليه نفقتها ، قال يف رواية امليموين سئل 
القول بوجوب االستسعاء وهو حسن ، وتبعه على ذلك ابن محدان ، مث إن القاضي جعل الربكات هذه الرواية على 

وجوب النفقة على السيد منوطاً مبا إذا مل يكن هلا سكب ، أما إن كان هلا كسب فإن النفقة جتب فيه ، حذاراً منأن 
إن فضل منه شيء فهو للسيد يبقى له عليها والية بأخذ كسبها ، وتبعه على ذلك مجاعة من األصحاب ، وعلى هذا 

، واختار أبو حممد يف مغنيه أن نفقتها على سيدها ، وكسبها له ، يصنع به ما شاء ، وهو ظاهر كالم اخلرقي ، 
  . مينع من غشياهنا ، ونفقتها عليه ، واللَّه أعلم : وكالم أمحد يف رواية ابن منصور ، قال 

  . فإن أسلم حلت له : قال 
  . ن احلل وهو الكفر واللَّه أعلم لزوال املانع م: ش 
  . وإن مات قبل ذلك عتقت : قال 
  . إذا مات قبل اإلسالم عتقت ، ألهنا أم ولد ، وشأن أم الولد العتق مبوت سيدها ملا تقدم ، واللَّه أعلم : ش 
  . وإذا عتقت أم الولد مبوت سيدها فما كان يف يدها من شيء فهو لورثة سيدها : قال 
الولد كما تقدم حكمها حكم اإلماء ، إال ما استثين ، فما يف يدها من كسب أو غريه فهو لسيدها ، ألن أم : ش 

  . فإذا مات وعتقت انتقل ما يف يدها لورثة سيدها ، كما يف يد املدبرة ، واللَّه أعلم 
  . وإذا أوصى هلا مبا يف يدها كان هلا إذا احتمله الثلث : قال 

حدثنا محيد ، عن احلسن ، أن عمر بن اخلطاب رضي اللَّه : أمحد وسعيد ، عن هشيم ملا روى اإلمام : ش  ٣٩٣٤
عنه أوصى ألمهات أوالده بأربعة أالف درهم ، وألهنا يف حال نفوذ الوصية هلا حرة ، وهو املعترب مع أن أبا حممد 

أن الوصايا كلها تعترب من الثلث ، إذا احتمله الثلث ، مبين على ما تقدم ، من : ال نعلم فيه خالفاً ، وقوله : قال 
  . فإن مل حيتمله وقف الزائد على إجازة الورثة كما تقدم 

  . وإذا ما عن أم ولده فعدهتا حيضة : قال 
قد تقدمت هذه املسألة يف العدد ، فال حاجة إىل إعادهتا ، واخلرقي مسى ذلك عدة ، وغريه يقول استرباء ، وال : ش 

  . يشتركان يف منع النكاح بدوهنما ، ومعرفة براءة الرحم هبما  نزاع يف املعىن ، إذ مها
  . وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو بدوهنا : قال 
إذا جنت أم الولد وجب على سيدها فداؤها ، ألهنا مملوكة له ، ميلك كسبها مل يسلمها ، فلزمه أرش جنايتها : ش 

وهي املذهب هو األقل من قيمتها أو دوهنا ، إن كان ذلك قد أرش ) حدامها إ( كالقن ، ويف ما يفديها به روايتان 
جنايتها ، ألن األقل إن كان القيمة فاجملين عليه ال يستحق أكثر منها ، ألن حقه متعلق بالرقبة ، والقيمة بدل عنها ، 

يفديها بأرش ) والثانية ( وإن كان األرش فهو ال يستحق أكثر منه ، ألن اإلنسان ال يستحق أكثر مما جين عليه 
إشعار بأن جنايتها ] فيه . [ فداها : اجلناية بالغة ما بلغت ، ملنعه من تسليمها بسبب من جهته ، وقول اخلرقي 

تتعلق برقبتها ، وهو كذلك ، كاألمة القن ، ومن ثلم لو ماتت قبل فدائها سقط الفداء ، لتلف متعلقه اعتربت 



  . متها معيبة بعيب االستيالد قيمتها يوم الفداء ، وجتب قي
  . فإن عادت وجنت فداها وليها كما وصفت : قال 
إذا عادت أم الولد فجنت لزم سيدها فداؤها أيضاً ، على املشهور من الروايتني ، واملختار لعامة األصحاب ، : ش 

جانية ، فلزمه فداؤها  وذلك ألهنا أم ولد. ولو ألف مرة : القاضي وأصحابه ، وأيب حممد وأيب بكر ، حىت قال 
كاألول ، وإذاً يفديها كما فداها أوالً ، وهو األقل من قيمتها أو دوهنا على املذهب ، وعلى الرواية الضعيفة 

ال يلزمه فداؤها بعد أن فداها أوالف ، ويتعلق بذلك بذمتها ، تتبع به إذا عتقت ، ) والرواية الثانية ( باألرش كله 
بتكرار الفداء عليه ، مع منعه من بيعها ، وألهنا جانية ، فلم يلزم السيد أكثر من قيمتها حذاراً من إضرار السيد 

يرجع الثاين على األول مبا خيصه ، مما أخذه ، وهذا : كما لو مل يكن فداها ، وعلى هذه قال ابن محدان قلت 
أبا الربكات أطلقوا هذه الرواية ، مذهب الشافعي مث إن أبا اخلطاب يف هدايته ، وأبا حممد يف مقنعه وكافيه ، و

وقيدها القاضي يف روايتيه ، وأبو حممد يف مغنيه ، حاكياً له عن أيب اخلطاب ، وابن محدان يف رعايتيه ، مبا إذا فداها 
  . أوالً بقيمتها ، ومقتضى هذا أنه لو فداها أوالً بأقل من قميتها ، لزمه فداؤها مبا بقي من القيمة بال خالف 

لو مل يفدها أوال حىت جنت ثانياً تعلق اجلميع برقبتها ، ومل يكن على السيد يف الكل إال األقل من قيمتها أو ) ه تنبي( 
  . أرشها ، يشترك اجملين عليهم فيه ، واللَّه أعلم 

  . ووصية الرجل ألم ولده جائزة ، وله تزوجيها وإن كرهت : قال 
أن له إجبارها ، وذلك ألهنا أمة كما تقدم ) والثانية ( أم الولد تزوجيها أن لسيد ) إحدامها ( هذا أفاد مسألتني : ش 

  . ، ميلك االستمتاع هبا واستخدامها ، فملك ذلك ، كاألمة القن 
مع أن أمحد رمحه اللَّه نقل ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي اللَّه عنهم ، وال يعرف هلم خمالف يف  ٣٩٣٥

أحكام أمهات األوالد أحكام اإلماء ، وإمنا نص على ذلك خلالف : يف عموم قوله الصحابة ، وهذه املسألة داخلة 
و . العلماء يف ذلك ، إن منهم من منع مطلقاً ، ومنهم من أجازه ومنع اإلجبار ، وكال القولني للشافعي رمحه اللَّه 

  . اللَّه أعلم 
  . وال حد على من قذفها : قال 

عليه احلد ، وأنا ال أجترىء على ذلك ، : بن عمر رضي اللَّه عنهما يقول ا: هذا منصوص أمحد قال : ش  ٣٩٣٦
إمنا هي أمة ، أحكامه أحكام اإلماء ، وقد أشار أمحد يف النص إىل التعليل ، وهو أن حكمها حكم اإلماء ، فكذلك 

) وعن أمحد ( صحاب يف القذف ، بل أوىل ، ألن احلد حيتاط إلسقاطه ، ويدرأ بالشبهة ، وهذا هو املذهب عند األ
إذا كان هلا ابن حيد ، إمنا أراد ابنها ، واحتج حبديث ابن عمر : عليه احلد ، نقلها أبو طالب ، فقال : رواية أخرى 

رضي اللَّه عنهما ، وهذه الرواية أيضاً معللة من أمحد ، مث إن كثرياً من األصحاب يطلق هذه الرواية ، وظاهرها أهنا 
فأوجب احلد ال ألجلها ، : ا ولد ، وهو ظاهر كالم القاضي يف التعليق ، قال بعد أن حكاها مقيدة مبا إذا كان هل

لكن ألجل ما يقدح يف نسب ولدها ، وعلى هذا ينتفي اخلالف إذا مل يكن هلا ولد ، فيكون املذهب رواية واحدة 
رية االبن ، وإن مل يكن يف نص أمحد ، أنه ال حيد قاذفها ، ويكون ملح اخلالف فيما إذا كان هلا ابن حر ، واشترط ح

وينبغي إجراء الروايتني فيما إذا كان هلا زوج حر . لكنه معلوم قطعاً ، إذ صريورهتا أم ولد مشترط بذلك كما تقدم 
، وكذلك ينبغي إجراؤها يف األمة القن ، واحلال ما تقدم ، ونظري ذلك لو قذف أمة أو ذمية هلا ابن أو زوج 

د ؟ وعلى الروايتني ، ذكرمها أبو الربكات ، وغريه ، وينبغي أن يقيد االبن والزوج بأن يكونا مسلمان ، فهل حي
  . حرين واللَّه أعلم 



  . وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره هلا ذلك وأجزأها : قال 
ونص هنا على . يستحب أن تغطي رأسها : قد تقدم ذلك يف الصالة ، فال حاجة إىل إعادته ، إال أنه مث قال : ش 

أن تركها املستحب يكون مكروهاً ، فقد يؤخذ من كالمه أنه حيث نص على االستحباب يكون تاركه فاعالً 
  . ملكروه ، وإن مل يكن يف كالمه ما خيالف ذلك ، واللَّه أعلم 

  . وإن قتلت أم الولد لسيدها فعليها قيمة نفسها واللَّه أعلم : قال 
ا وهي مملوكة ، وجناية اململوك ال جيب فيها أكثر من قيمته ، ومل تستقر وهي حرة ، ألن اجلناية وجدت منه: ش 

وإمنا وجد االستقرار واحلرية ويف حال واحدة ، فلم يتقدم شرط وجوب دية حر وهو حريتها ، وقد أطلق اخلرقي 
خلطاب يف كتابيه ، وأبو والقاضي ومجاعة من أصحابه ، وأبو حممد يف كتبه ، أن عليها قيمة نفسها ، وقال أبو ا

عليها األقل من قيمتها أو أرش جنايتها ، ولعل إطالق األولني حممول على الغالب ، إذ : الربكات ، وابن محدان 
جيب أن يقال : الغالب أن قيمة األمة ال تزيد على دية احلر ، وقد حكى ابن املنجا عن أيب حممد يف املغين أنه قال فيه 

أر ذلك يف املغين الذي بأيدينا ، وهذا كله فيما إذا اختار الويل املال ، أو كانت اجلناية خطأ ، ومل . الواجب األقل 
أما إن كانت عمداً واختار الويل القصاص فله ذلك ، ألن سيدها أكفى منها بال ريب ، نعم يستثىن من ذلك ما إذا 

ء وجوب القصاص لالبن على والده ، كان ولدها موجوداً ، فإنه إن كان الوارث وحده فال قصاص ، النتفا
وكذلك إن كان معه غريه ، ألنه يرث بعض الدم ، وإذاً يسقط القصاص لعدم تبعيضه ، هذا هو املذهب ، وقد 

  . توقف أمحد عن هذه املسألة يف رواية مهنا ، ونقل عنه يف موضع آخر أنه يقتلها أوالده من غريها 
ما تقدم ، وهو كذلك ، ألن املقتضي لعتقها زوال ملك سيدها باملوت ، ومقتضى كالم اخلرقي أهنا تعتق واحلال 

إذا مل تعتق يلزم : ينبغي أن ال تعتق ، كما منع القاتل املرياث ، الستعجاهلا ما أجل هلا ؟ قيل : وقد زال ، فإن قيل 
، كذلك النسب سبب  نقل امللك فيها ، وإنه ممتنع ، وفيه نظر ، ألن االستيالد كما هو سبب للعتق بعد املوت

لإلرث ، فكما جاز ختلف اإلرث مع قيام السبب بالنص ، فكذلك ينبغي أن يتخلف العتق مع قيام سببه ، ألنه مثله 
، وقد قيل يف وجه الفرق أن احلق وهو احلرية لغريها ، فال تسقط بفعلها ، خبالف اإلرث فإنه متحض حقها ، وأورد 

قتلت سيدها ، وإن كان احلق لغريها ، وأجيب بضعف السبب يف املدبرة ، واللَّه عليه املدبرة ، يبطل تدبريها إذا 
سبحانه وتعاىل أعلم حبقائق األمور ، وله احلمد واملنة على ما أنعم به من خزائن فضله اليت ال نفاذ هلا وال يطلب هلا 

اقية على ممر الدهور ، وعلى آله أجور ، والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيد اخللق حممد الذي شريعته ب
وصحابته جنوم اهلدى وهلم النصيب األعلى من األجور ، كلما ذكره الذاكرون ، وسهى عنه الغافلون ورضي اللَّه 
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